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Hospitais, em JS, dão
�ultimato .

ao Inamps
Durante três horas, aproximadamente, represen

tantes �e 20 hospitais do segundo Centro de Adminis
tração Hospitalar, discutiram na quarta-feira, em �a
raguá do Sul, os problema� enfrentados em deco�r:n
ela das medidas de restrlçöes impostas pela previdên
cia social. Ao final do encontro, foi dado um ultimato

ao Inamps para que encontre uma solução para estes

problemas; caso cOli1t�á�io,.o.s hospitais serão obriga
dos a romper os conventos firmados, ou cobrar dos be
neficiários da previdência uma taxa adicional sobre as

diárias a fim de cobrir os consequentes prejulzos,
Eles formularam um documento, que será levado

à discussão durante assembléia da Assoclação dos

Hospitais de Santa Catarina, que acontecerá em Bal
neário Camborlú, terça-feira, dia 17, durante a realiza

ção do V Congresso Latino-Americano de Administra-

ção Hospitalar.
_

No documento, os hospitais pedem a elevação das
diárias pagas pela previdência aos seus beneficiários

para Cr$ 1.800,00 e o pagamento das contas hosplta
lares 30 dias após a apresentação nas agências reqlo-
nais do lnamps,

. ,.

Para o presidente do Centro de Admínlstração Re

gional Hospitalar, Pastor Hans Burger, estas reivindi:
cações são 'na verdade "o cumprimento do que esta

estabelecido nos convênios firmados entre' os hospi
tais e a previdência. Nos convênios está estabelecido,
que as .dlárlas devem ser fixadas 'em 15,3% sobre?
maior salário mlnlmo vigente no País e o Inamps so.

paga pouco mals de 9%.
'

Quanto ao pagamento 30 .dtas após a apresenta
ção das contas, salientou que somente no dia 25 deste
mês' é que os hospitais receberão o- valor relativo aos

serviços prestados em agosto, e isso não poderia con-

muar" pols a rede_: hO,spltalar não terá cotÍdi'Çõés de
sobreviver.

.

"Vamos esperar .uma solução at� o <!ia rrim.eiro
de janeiro, e a partir dar, caso a situação- continue

como está, vamos passar a cobrar urna taxa do bene
ficiário sobre as diárias do Inamps para continuarmos
com as portas abertas. º nosso rnovlrnento é coletivo
e poderemos também romper os convênios coletiva
mente".

Hans Burger . afirmou que "caso sejamos obriga
dos a r-omper os convênios, será um verdadeiro. caos;
poista g.rande.,maioria da população não possui recur

sos para arcar com despesas hospitalares e vai ser

uma. traqédla sqcial".
Disse tambéni que é preciso que o povo saiba que

o rompimento será feito em virtude da falta de condi
Ções de trabalho, e que a culpa não é dos hospitais,
mas sim, da- previdênCia social. "O rompimento .não
será a última medida, mas sim, a última conseqüência",
concluiu,

IV ,fil�a legado
arquitetônico aleIDão

Esteve em n0Sso Estado, uma equipe da TV alemã,
a Grundmann Produções, visitando e documentando o

legado arquitetônico da colonização alemã nas cidades
tie Joinville, São Bento ,do Sul, Corupá, Jaraguá do Sul,
Vila ItoupiMl, Pomerode, Timbó, Indaial, Blumenau�
6ru�que e Ital�_í. .

Nessas cidades, acompanhados de Edgar Heydock,
Diretor do' Departamento de Planejarnénto Urbano da
Cidade de Wiesbaden e do Prof. G. Kieson, Conserva
dor Geral do Estado de Hessen, da República Federal
Alemã, o grupo manteve contacto com os prefeitos,
empresárias, técnicos e outras pessoas interessadas,

- Visando iniciar .um processo, a ser assumido localmen
te, de valorização do legado construído pela coloniza
Ção alemã, com a elaboração de um amplo programa

. de preservação 'que se preocupe em hão bloquear, o
,desenvolvimento urbano ao preservar a memÓria po-
Pular.

�

As vi.sitas encerraram-se, no domingo, dia 8, e, de
terÇa-feira até ontem, foi realizado o "Encontro Sobre
Arquitetura nas Áreas de Colonização Alemã, sua Va
lorização e Preservação",. sob o patrocíniO do MEC,
SPHAN � PrÓ Memória, Gaplan, Fundação Catarinen-
se de Cultura e CNDU (Minist�rio do Interior).

No encontro, realizado no Tribunal de Contas do
Estado, em Florianópolis, foram expostos e debatidos
Os problemas qU5l envolvem a preservação do patrimô
nio histórico, numa troca de experiências entre os téc
nicos alemães e brasileiros.

. A equipe de
-

filmagem da Grundmann Produções,
está el'aborando um documentário para a televisão do
�tado de Hessen; sobre o patrimônio arquitetônico de
origem alemã no Sul do Brasil. Juntamente com arqui
tetos, visitaram. Jaraguá do Sul l1a tarde/noite do dia
4 e manhã do dia 5,. contactando- e pálestrando com

autoridades, conhecendo, mesmo que supercialmente,
a realidade jaraguaense, cidade fortemente influencia-
da pela cultura. germânica. ' .

..:_ ._.-' .
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Massaranduba
.eom

'. . �.

comemora amversano

O Governador
Massaranduba, muni

cípio integrante da mi

crorregião do Vale do
Itapocu, comemorou no

dia 11 de novembro, o

seu vigésimo antversá
rio de emancipação po-'
lítico - administrativa e

passa atualmente por
uma fase' desenvolvi
mentista altamente ex

pressiva, pois a adml
nistração m u n lclpal,
tendo à frente o prefeí-

.
to Dávio Leu,' empre
endeu . grandes obras
em lodos os recantos
do murucrpio, benefi
ciando setores os mais
diversos, graças tarrr'

.

bém a colaboração do
Governo do Estado.

E para marcar a im
portante data, uma pro
gramação extensa foi
elaborada, com inaugu
ração de obras, compe
tições esportivas e a

presentação de shows.:
nos dias 14 e 15 de no

vembro, com a partici
pação do, governador
Jorge, Bornhausen, au

toridades microrregio-
'nals e a população mas

sarandubense.

H O R A S; lnauquração
da Unidade , Armazena
dora da CooperatIva A

grícola. Mista Juriti,
construída .

�m 'Convê
nio com o Governo do·
Estado, SIC/COCAR!
PRONAZEM / COOPER
JURITI, com custo de
e-s 21.313.704,50; 14.
H30MIN. ___;. inaugura
ção da 2a. etapa de
calçamento e, obras de'
Infra-estrutura da Rua
11 de Novembro, área
de 17 mil m2 e custo de
Cr$ 17.869.130,00; 1S
HORAS t- lnauquração
da Central Telefônica,
com 100 terminais ati
vados; 15H30MIN
instalação oficial da Su
pervisaria L�cal de Edu
cação e, às 16' HORAS,
inauguração do Módulo
Esportivo (Palácio de
Esportes).. que teve um

custo aproximado de
e-s 10.500.000,00', on

de também será desen
volvida a programação
r.estante.

A Congregação Marista co do Ano. Em Santa Ca

elegeu 1981 como o "Ano tarlna, porém, a Províncla
Vocacional. Marista do Maristà 'entendeu cons

Brasil", com orientações, truir um santuário (gruta),
à juventude, principal-' idealizando-o para Jara
mente aos alunos dos edu- guá do' Sul,' próximo ao

candárlos mantidos pela Juvenat6,'; 1'10 Morro ,do

Congregação, .

I)as Sejs Carvão-.
Províncias, desenvolven-
do, no decorrer do ano le

tivo, oito temas para refle
xão: Ser mais pessoa, Ser
mais cristão, Ser :mais

'igreja, ,A sua resposta:
matrimônio, A sua respos
ta: sacerdócio, A sua res

posta: vida religiosa, A

sua resposta: Ser Marista
e Vale a pena viver uma

resposta? .

'

Eleito o Ano Vocacional
Marista, por orientação
'do Brasil Marista, entida
de que congrega todos os

Irmãos Maristas do Bra-

sil, cada uma da� �eis
Províncias, no decorrer
do ano, deveria fazer uma

romaria a um :santuário
existente, como um mar-

,

O Rt99.r-all!a a ser

�. cumprido é este: 14

Apresentação da Ban
da da 62° BI, €Ie .Join

. vllle e dlstrlbulçâo de
chopp aos presentes,
serão, as. atividades
suoseqÜeMes;

-

j5 a r a

Segundo o Irmão Villá
rio Zambolli, do Juvenato,
que substitui até dezem
bro, na direção, o Irmão
Joaquim Sp_erandio, a gru
ta foi construída com fi
nanciamento da. União
Catarinense de Educação,
iniciada em agosto e con

cluída em outubro, quan
do na noite do dia 31,
após a missa na Igreja
Matriz, hOtJve a bênção da,
imagem, procissão lumi
nosa da Igreja à gruta e

entronização da Nossa
Senhora de Lourdes, que
toi homenageada com

queima de foguetes e fo
gos de artifício.

.

No dia ,31 de outubro,

posteriormente ter iní-'
cio as competições es�

portivas, com a abertu
ra sendo feita pelo go
vernador Jorge Bor
nhausen: 17 horas -

Futebol de Salão, entre
Seleção ,de Massaran
duba 'x Seleção de Gua
ramirim; .18 horas --

.

Seleção de Massarau
duba x Seleção de Ja
raguá do Sul, com

Show de Patinação Ar
tística, Grupo Flocos
de Neve, de Rio dos
Cedros, às 20 horas.
Amanhã, dla 15, às

9 horas, apresentação
de qlnástlca olímpica;
10 horas -- Voleibol
Feminino -- Seleção
de

"

Blumenau x Sele
ção de Joinville, com

partida de futebol de
salão, após, entre Fun
cionários da Prefeitura
de Massaranduba e

Funcionários da Cons
trutora Hayashl, de
Blumeneu. As 16 ho
ras, a Seleção de Mas-'
saranduba e os [ún-e
res cio Joinville Esp·.:w
te Clube jogam f?) no

. 'Centro Desportivo Mu
nicipel Erich Rode, con
cluindo o programa fes
tivo �

-,' ., . _.

No Ano Vocacional, Maristas constróem
gruta em Jaraguá do SU,I

toda a Províncla de Santa
Catarina esteve represen
tada em -Jaraquá do Sul,
por cerca de 150 religio
sos, quando fol cumprido
íntenso 'procrama que cul
minou com a' procissão e

entron'ização da imagem.
Disse ainda o Diretor do
Juvenato, Irmão Villário,
que a gruta foi construída
para ser ambiente de- ora
ção e visita, aberta ao pú
blico a qualquer hora e a

qualquer dia, tendo inclu
sive �odos os 'sábados, às
17 horas, a reza do terço
para· quem quizer partici
par.

No Juvenato de Jaraguá
do Sul, iimplantado no' cu

me do Morro do Carvão,
treze juvenistas cursam o

2° grau, na busca da for
mação, para um dia, quem
sabe, tornarem-se Irmãos
Maristas, dando continui
dade à maravilhosa obra
iniciada por São Luís.

Besc: Posto de Serviço na Gumz Irmãos
O Banco do Estado de" Besc de JaragtJá do Sul,

Santa 'Catarina -' B E S C, Augusto Roncelli Júnior.
inaugurou na tarde de ter- O posto de serviço fun

ça"feira� o seu mais novo cionaaesde o dia da inau

posto de serviÇO, junto a 'guração, com dois funcio
Gumz Irmãos S.,A. -- Co- ['náriös. Este é o quarto
mércio, Indústria e Agri- posto descentrafizado do

cultura, empresa locali- Besc em Jaraguá do Sul,
zada em Rio Cerro II. Com uma vez que os demais
isto, chega à marca dos estão sediados junto. a

noventa postos de servi- Marisol, Indilistrias Heu

ço espalhac;ios pelo Esta- nidas e Malwee.
. do, destinados a auxiliar,

Dependendo 'da aprova-descentralizar e agilitar ção da Carta-Patente peio
os serviços das agêncJas Banco 'Central,' um novo
a que estão subordina-

rosto de serviço poderádDs.
ser implantado junto 30

Hospital e Maternidade
São José,' informou o ge
rente Augusto' Roncelli
Júnior.

Ao ato estiveram pre
sentes a diretoria da em

presa, o' Diretor de Cré
dito Geral Nílson Bdeing,
o Diretor de Crédito Rural
Marco Aurélio Garcia e o

Gerente da Agência do

'OUTRAS AGÊNdAS
O BESC vai inaugure!'

em dezembro próximo

mais quatro a!;Jências ,no
Estado - em Irani, Águas
de Chapecó, Caibi e Nova
Trento .....:.., chegando' ao

número de 162 agências
instaladas, dentro de seu

.

programa de expans2.o
que visa, em última ins
tância, levar os serviços
do banco a todos os mUni

cípios catarinenses.

Terá, ainda assim, mais
seis' agências para inllu
C1urar no início de 1982 -

�m. Camp9 Belo do Sul,
Herval Velho, Içara, Ita
pema, Rio do Cedro e São'
João do 'Sul --:-, quando
passará a ter uma rede
constitl dda de 168 agen
cias, ,58 implantadas pela
atu, dministração esta-

du estas, apenas cin-
co ês1:ão situadas fora do
Estaôó.

FERJ inscreve 406 candidatos
ao vestibular

,A Fundação Educacio
nal Regional Jaraguaense
(FE-RJ), rnantenedora da
Faculdade de Estudos So
ciais, acolheu a inscrição
de 406 candidatos ao Con
curso Vestibular Unifica
do-82, da Associação, Ca
tarinense das Fundações
Educacionais (ACAFE). O

Posto de lriscrtção funcio
nou junto n' própria Fun
dação e o Inúmero de ins
critos superou as expec
tativas mais otimistas, fa-,
to que ocorreu também
nas demals lnstltulções
de ensino superior filia
das a ACAFE.

No ano· passado, 260
candidatos fizeram suas

Inscrlções e este ano, fo
ram 146 à mais, onde
rnals de 100 apenas no úl
timo dla, terça-feirá. 0<9
aco,rdo com a FERJ, os

cursos mais procurados
pelos candidatos foram
Eóónomla, Admlnlstraçâo
de Empresas. e Ciências
Contábeis,' da FURJ-Join
vllle e, Dlrelto, na FURB·
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Para o curso de Estu
dos Sociais, que a FERJ

dispõe de 100 vagas, hou
ve, 'entre' 1a. e 2a. op
ções, 88 inscrições.
Agora, esses 406 candi

datos deverão retirar o

Cartão- Confirmação de
Inscrição nos dlas 17 e 18
de dezembro,' no mesmo

local. Caso alguma' tncor
recäo seja' constatada, de
verá ser corrlqlda e devol
vido o Cartão. E de 18 a

20 de novembro' estarão
sendo realizadas. as Veri-
ficações

.

de Habilidade.-
Específica

• exigidas para
os cursos de Educação
Física da Furb de Blume
nau, 'da Udesc de Floria
nópolls, da Furj de -Joln:
vtlle e Formação de Ofi
ciais da Polícia Militar do
Estado, àqueles optantes
.por estes cursOs.·

As demais, provas serão
realizadas nos días 11, 12,
1� e 14'de janeiro.
',/ .. ,

'Recital de ·violão e coral,
. promoções da SOAR

0· ..�ißJ.oni'&ta'.; .

ta 1-i. ,Ra "ßeioj.oa'r-ia,Lanil---
'Mãrio Barros

.

estará em naster e no Laboratórp do

.Jaraquá do sor na próxl- Dr. Mario:. S,ous.�" defrop
ma -sexta-félra, dia 20, pa- te

_ a? H2sl?lt��· S,a� �ose:
ra uma apresentação no Er esperado 'O apoIo macr

Clne J.araguá, a partir ço do; [araquaense, pelo
das 20 horas, numa pró- valor artístico e .) cultural

moção da' Sociedade de do show, uma das raras

Cultura Artlstlca.: É a se- oportunidades de presen-

'glmda vez que a 'SCAR' o clar artista de renome in

traz para um recital e o ternaclonal .

artista é reconhecidamen
te um dos maiores conhe-

?>�.��t.">�. ',�
cedores desse instrumen-

O Coral, da Sociedade
to no Brasil, tendo tnchr -

. de Cultura Artística, .com
&ive um disco gravado, posto por mais de ctnqlJen
com um repertório varia-

te elementos, fará no dip
do, que estará à venda,

27; sua primeira apresen
au.tografado, no d!a da

tação do ano, apÓs a rees
apresentação. truturação havida. Come-
Os ingrer.sbs terão pr�- çà ,às 20h30minutos, tam

ço único de Cr$ 100,00 ,e bém .no Cine Jaraguá sÇ)b
poderão ser adqUiridos a I a : r,egêllcia do maestro

partir de ,segunda-feira, Luiz Fernando Melara.

Jaraguá, ganha a JO�tª em. 82
o Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da

12.a região, que será instalado no próx'imo dia 11, José'
Fernandes de Câmara Canto Bufine, anunciou quarta
feira a criação, para o prÓximo ano, de 'novas juntas
de cOllc.iliação e julgamento nE\s Cidades de Joinville
E' Criciúma (que passarão a ter duas cadá) Florianópo
lis (que contará com três) e São,Miguel do Oeste, Xa�
xerê, Mafra, Curitibanos, Jaragua do Sul e Ararangua.

Seg,undo Rufino, os critérios para a criação de
novas juntas, cujo projeto já deve ter sido encaminha
do ao Congresso para apreciação do Governo Fede,:_al,'
tiveram como base' os seguintes fatores: populaçao,
localização estratégica, ,fator econômico e, número de;
litígios trabalhistas existentes.

'/

CORA.L DIA 27,
.

Juventus e Joinville no

'João Marcatto'
A Federação Catari-

.

nense de Futebol de
terminou para às 15h30
minutos deste domin
go, no Estádio João
Marcatto, â realização
dá partida entre Grê
mio Esportivo Juventus
e Joinville Esporte Clu
be, pelo returno do
Campeonato Estadual
de Júnior. O represen
tanté jaraguaense, que
não

.

foi bem no turno
.' iniCiai;' perdéndo '. todos
os s·eus cómpromissos
ciante do JEC, Seleto e

Mafra, joga no seu Es-

",,<.
I

tádló' diante do .Join- ,r,'
ville e do Mafra a, ,�m;j"
Guaramirim, frente 8(})

Seleto. que neste· do
mingo joga contra o

Mafra, pelo returno.
O Juventus, tãmbém,

prÇ)gr�mou festival es

portivo para 0S dias 12
e 13 de dezembro,. r.o

'João Marcatto' com a

participação de agre
miações de Massaran
duba, Schroeder, São
Bento do Sul, Guarami
rim e Jaraguá do Sul,
que deverão' confirmar
até 20 de novembro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Uniram-se 'pelo matrt- ,'. De ,1,6 a '28 qe' np:,e.mbr.9,'L.u�
mÔnio, às" 18 horas de 011' nardeüf Editör-Di!>tribuidor e ;Li-

tem, na -Matri� Sáo 'Sebas- vrelro, da 'Capital,. estará. pr.Q�

tião, OS
. jovens Arnaldo movendo à._�.a Feira de Livros

,,) _Ffe,i Aúrélio Stulzer
LUiz Breqochl e Vera Ly- da Graride Florianópolis, expon-, ' autör �o P�nneiro Livro d�
cia Cunha -. Ho]e, na

: Ma' df) .à venda mals de· 100, mif:e�
. .:Jaraguái jaráguaense, . �

triz, às 18h30minutos, o xemplares. de livros de inferes-
. g�ma; depols de um reg�"

enlace de Moacir Célio se dó público leitor, estudan- lar �spaço de tempo, vol
Ranch e Marra 'Alice wm ..tes, executivos, professores, ta às páginas do "Correio
e, às 2Q horas; Marivàldo bibliotecas e repartições públí- do Povo", com uma me,,
Bornhausén' fi. �'ósemarie .cas, Serão vendidos com des- sagem _dirigida ao nosso
Erschlnq.' 'Na Oomunldade conto de 20% sobre o preço da' .dlretor, .do se'guinte teor'
São Ltilz"'Gon;til'ga,' no Ja- capa.

'

, �e
"Vilà Velha '(ES) 22/10i

raguá Es�ue'rdo; 'Pedrinho. ,',' *** 1981., o Senhor nos ,dê a

Vegini e Josefa Deretti, paz!
� "I, ,

selarão ,o comprornlsso
,.

Nossos, quertdos Irmãos, Mol- 1'. � O tempó eu sei
matrlmonial" cOlJl Deus,

'

nslas de Jaraguá do Sul, juntá- calcular; a razão tt'ão
'

sei
mente com a comunidade eató- apurar: por _!Iue nao lhe

G,ENT,E '& 'IN,FDR,IVIAÇOES ',Iica, inauguraram nas proxlml- tenho escrlto há tanto,
________________---- dades do Juvenato, no Morro do tanto ternpo., Faço-o hOj'!!,

Carvão uma belíssima gruta, em lembrando-me do sla�
honra a Nossa Senhora de LOl!lr� versário pelo qual lhe en

vio as mIcordiais sauda
ções e-, bons votos de' tal..
-tal felicidade junto de sua
distinta esposa, a BrU-

Nossos amigos' do Moto Clú- nhilde. Essa data também

be Vale do ltapocu, que tem na .

é significativa: para mim:
é o dla . em que em 1908

presidência Ildefonso Berchtold,
foi batizado.' na capela d�

expedindo convites para a inau
'S.' José da Hansa.

guração .
das pistas de velocida-

2. '_ Estava de férias
de e moto-cross, dias 22 e 29, "

,em Canoinhas, princfpios.
respectivamente, do Motódromo

.de janeiro (�981) quando
GE;twlio Barreto da Silva, loca-

li no Jo-rnal de JoinViiTe "a
lizado ,próximo a Nereu Ramos. a.cabn,mhadora nodcia de

*** que o CP estava para fe-'
char. Inicialmente imagr�

,

nei que fosse o. homôni
mo, primo rico d� Porto
Alegre. Quando dei "me
conta fiquéi triste, muito

triste, poiS que as razões
(financeiras) determinan
tes não se afastam a cur

to Rrazo. Dias depois en

trava na loja do Harry
Schreiber, filho de

"

Josef
Schreiber, que eu conheoi
em 'Jaraguá que, em com-

Massaranduba estará em fes- ranhia de Leopold Mahn
tas l'Ieste sábado; quando à tar- ke, ambos pedreiros, vie'
de, recepcionarä' o governador

'

ra de Blumenau 'Rara comi
Jorge Konder, aor(lhl:lus.�n, que,', trutr o, "Hotel Brasil" de

participa, juntamente c�m .a. co- ,",Willy VoJgt;,. também
.

de
mitiva, das solenidades de inau- BI.' _ Harry Schreiber;
guração de várias obr�s da àd:' 'assinante do CP, disse

ministração J.l)unicipal. Dávio, me então que as noticias

Leu, o jovem pr,efeito massa- posteriores, 'diretas do

'randql;lense é'todo sorris&, ,pe- .... jOl!nal, já é"sm mais ani

la oportunidade' de uma 'vez , madoras. Eu, vivo elo

mais receber o primeiro manda- CP. - Desejei escrever

tário estadual: A reportagem do então, e não o fiz ...

,
CF estará cobrindo tedos os a--,

' 3. - Notfcias minhas?

contecimentos. rUma recente gripe ("Rio-
*** Centro", "Baila Comigo")

derrubou-me com as res

p,ectivas ,conseqüências,
,Ainda ando maleixo. Mes

mo assim pude levar a

termo os manuscritos de

livro: "A Guerra dos Fa

nático" (1912 a 1916),
que na próxima semana

remeterei às "Vozes" de

Petrópolis para orçamen

to. Muitfssimo interes'

sante, apresenta, pelas
fontes oculares, o decur

so' daquela guerra. � uma

descrição coordenada dos
'icontecimeritos.
Os confrades eram os

únicos vigários das paró
quias assoladas no Para

ná (Palmas, União da Vi·

tória e R. Negro) eSta.
Cat. (Lagés, Ctbanos,

Campos Novos, Caçador,
Canoinhas); estas as prio"
cipais. Espero poder pu
blicá-Io. I: edição do au·

tor.
4. - O CP continua

chegando regularmente e

o acompanho com aten

ção. Agradeço' cordial'
mente si remessa. Agra-
da-me recebê-lo. Uns

que morrem são antigos,
outros sI filhos, estão' a

casar ou já casando os

netos; enfim,' há muita
coisa que me interessa. "

Um, duplo abraço: de,
amizade e de cumprimen
tos ao Senhor, o padrinho,
outro à madrinha Brunhil'
de e à Yvonne 'também,
do 'amo frei Aurélio
Stulzer" .

Estiveram dtas- passa': Em .cememoração a da-
dos' em Jaraguá do Sul, a ta natallcla, os . bolonistas

Desembarqadoea Te- rezá 'Raimundo Emmendoerfer,

• \: Talilg "e: o Desembargador Waltter' Gosch, E gr d i o

Dia 18 de outubro Reinaldo Alves, do Trlbu' luchtemberger e Egolf
Rolimar. filho de Pedro (Rau- nal de Justiça de Santa 1aes'chn'er, recepcionaram

,

'imda) Roters. "

, '\' ,Catari.na, tratando sobre a quinta-feira, dia 12, ' os

AnCli-�ss�, filha 'de AI�ixo (T� instalação de uma 2a. Va- companheiros de' bolão do

reslnha) -Tr""mbelli ra para .a Comarca; aliás 80ta 'Fora, do ·C.A.' Bae-

;.Dia 20 de outu�,o , ,.',. _ "
'já autorizada e divulgada pendi, corri um" jantar fes-

Damele, fil�a de Haroldo (Es-
.

em. primeiríssima mão pe- tlvo: na Ohurrascarla Es-

menia) Milchert lo CP" 'peto 'de Oure. O encontro

Dia 22 de outubro �*. ,

esteve animadíssimo, in-

Valdemifo,
"

filho de Alc'des "
clusive .com a presença

'(Lori) Laffin
,

Ao que a coluna tomou das esposas.

Di8,23 de outubro' conhecimento, ela �everá,
"

Jean, filA0 de Alcir (Maria) .ser instalada possivelmen-
Maffezzolli te 'ainda este 'ano, ou, no

ia 26 de outubro
'

mais tardar;' em" 'princípios
Wander; filho de Norival (NOI'- .de 1982de, com ela, virão

'dois novos juízes e dois
! novos prohlotores,

'

'titula

(LOn!)' res e substitutos, conse

,
' quentemente havendo a

'necessidade de dois no

vos cartórios, o que fatal":
mente acontecerá. Com

de) Tissi, 'isso, O serviço afeto ao
Elisângela, filha de Eno (Au-

,

real Vecker
judlclárlo, que está so-

Valdemir, filho'de Paulinho brecarreqado, é- bem ver

dade, será agilitado, mlJi-

to embora devamos 'reco

nhecer qu� está entreglle
em boas mãos, atualmen-
te. ; I

Aniversariam neste übado
Ireneu KastEi11er'

'.

Nivaldo Hoffman�, em Rio, da
Luz

'

I
'

Sra.' Iduaa, ,esposa· do Sr. ,Amo

Blanck .' ,

Sr: J,osé Miguel Scheuer
Sr. Júlio Lei1!émpergilElr "

Sr. Oswaldo Steileln, .ne Para-

guai
'

AniversariÍlm domingo
,

Sr. Ped�Q Ribeiro Neta
Alilr-a Mària Bortolini, .na Lapa

I (PR)
,

Flávia' Fràncine Marcarlnl
Srta. Solange Beatriz Silva' (86-
Ia) ,

,

"
,

m�) HorongosO
Dia 27 de out�bro

Li Iiàn filha de Nilton

Jacobi
,

", ,

Dia 29 de outubro

',Jorlei, filho de AHrio (Deonll�

O gar.otão Eduardo rece

·be
"

neste sábado, na

AABB, seus .amlqulnhos
para 'comemorar idade
nova. Ele é filho de José'
Amaral Assis Pereira (in
rnemorlan) e Odete.

***'

Visita o Lions Clube In-

tegração, na próxima se

mana, d�a 17, o Governa

dor do Distrito L-10 de
Llons International, CL'

Pedro Paulo Ribeiro �

,

des. é- um locàl de veneração,
que deve ser visitado por todos.

***
Dia 16 de novemb,ro'
Sr. António A. ScJÍmltt
Edson Doerlng ,

José Ireneu Pansteín, em Jara-

9uá 84
'

Sr. Sérgio Neitzel
Sr. Alwin Hoffmann, em Jaraguá
84

r
"

SI a. Dolores, esposa do Sr, EdJ.:
son P. Drefahl

'

Gilmar Luis Siefert
'Fredolin Sasse
Sra 'Romilda Winter

'

Maria' de Lourd,es Voltollne Eg
g6rt

Será de 19,5%, segun

do as previsões, o rendj
menta das cadernetas 'de'
poupança, para o último
trimestre do ano, mais

baixo do que ós anterio-

Foi confirmada na ma

rihã de, domingo, a jovem
Bettina Driessen. Ela é

filha dos' amigos Raul

(Ivone) DriesseQ e rece

beu seus convidados no

Baependi. Os nossos

cumprimentos!
***

(Iracema) Maksjmóvitz
Casllia, filha de Jalmir (Rose�

.li) Hardt ,

"
l

Simone, filha de Din,aldo (Ro-
seli) Sanson

,

Dia 30 de outUbro
res.***' ,

,

Apesar do tempo car

rancudo, foi sucesso total
a Rua dó Lazer, realizada
durante o domingo, na Rua
Reino'ldo Rau. A pa"tici-
'pação maciça da comuni

dade, que colaborou, ser"

viu de ânimo para que tal

promoção se repita mais

I amrude.

, .•.
Jackson e Jef;érson, filhos de

Adernar (Anilde) Catoni

Emerson; fi,lho de Adilo (M�7
ria) Ka'mchen
Francisco, filho de Jo.sé (Van

da) Piermann

Dia 31 'de outubro, ,

Gilson, filho de Afltônio (Ma

rilene) Bassani
-

,

Danúbi;:l, filha d� Jo�é (Eron

'dina) Martirielli

I-arissa, filha de Lourival (Lo

rita) Karsten

iria, filha de Izário

o Professor Carlos Tattur',
em contato via teiefone com a

coluna, informando que na quino
ta-feira, dia 19, haverá no Bae

pendr, um espetáculo' de ballet,
pela_s suas alunas de Joinville e

,de Jaraguá. Será às 20 horas e

a entrada é franqLleada a quem

quizer pr�senciá-Io. Olha ar que

oportunidade, heinI

Guar:amirim vive nest'3

sábado a grande noite,
com a reali2ação do seu

Baile das Debutantes, pro
moção do Rotary Club e,
da Prefeitura. Dezesseis
,lindas meninas-moças se

rão \ apresentadas 'pelos
seus

-

pais à sociedad�
guaramirense, na Sor.!e-,
dade Atiradores Diana.
Começa às 22' horas e a

música é de Erinho e seu

Conjunto.

Quer comprar veículo
novo ou usado? Passe na'
Menegofti VeIculas.

,

.,=ti*Dia 17 de nov.mbr,.o ,

Sra. Amantina Múllel' E1l1nget#
em Blumenau
Elzira Lemke, em Rio da' Luz
Ana Do�ilda, filha de Helnz Hel
muth Beyer
Sr. Guerino Ponticelli
Sandra Suely Slefe�

Além dos' muitos .cumprimen
tos e abraços recebidos dia 2

no Parque, Agropec!,lário Minis'

tr'o "João Cleophas"" nosso di

retor recebeu ainda: as seguin"
res mensagens de congratula

çôes, pelâ pÇlssagell1 do se','

�nat" Dr. ,Jorge ,Konder Bor

nha�sen, GovernadQr' do Esta

co; ,Victor. Oswa'ldo Kç,lider Reis,
Diretor Prel1lidente �o BESC;

Douglas de Mae,edo Mesquita.
Presidente da TELESC; Sau!;)

Nunes de Souza, Coronel Chefe
da Casa Militar; MarcQs Henri-'

que Buechler, 'Presidente da ..

,

Em Rio Negrinho, está
se' rea.lizando desde on

tem, sexta-feira, o VII
EMOBRESC..:Encontro ;do
Mobral Cultural de Santa

, Catarina, 'com desfile das
; delegaçÕes representati"
vas das cidades. partici-'
pantes. ,Tem continuidade
neste 'sábado é, conclui'se
am!mhã, às 19 horas.. A
região polarizada por Ja
raguá do Sul, marca pre"

- sença no EMOBRESC. em

Rio Negrinho.

MarIa)

Feltrin

Dia 02 de novembro
Emando e Fábio, filhos de

Neocir (Edelgard) Dal�RI
, Fábio, filho de Camargo (Ra
quel) Ronchi
Dia 05 de oovembro
Patricia. filha de Wanderlei

,

�Lenita} Hruschká �

JUilano, filho de Júlio (Car
melita) Vieira

Odair, filho de Ivo (Elrida)

Di8-18, de novemliro
SI a. Guilhermina Satler
Sra. Vanny. esposa do Sr. Wal
ter Weller
Albina Nort
Rosâ"gela Cardoso

Gifm;:tr Antonio Morettl

A b6nita Henriette, fi

lha de Hans Gerlíard (Car
Ia) Mayer, que no dia 10

trocou idade, integra ö

grupo de confirmanpas
deste domingo, na Igreja
Evangélica centro. Ela

recepciona convidados na,

AÁBB e' a' coluna envia a

Henriette os seÜs cumpri,
mentos.

Dia 19 de r+vembro
Sr. Rubens Nlcoluzzl
Sra. Olga, espOsa do'Sr. Joio
Lllclo da Costa '

Sr. 'Rudolfo Bleich
Sr. Pedro' Eugênio Brugnago,
f'm São Paulo

CODESC; AntOnio Alves Dire

tor Administrativo do BESC; Dr.
laerte 'Ramos Vieira, Consultor

G�ràl do Estado de Santa Cata
rina; Prof. Eugênio' Strebe, Di

retpr F;"anceiro da CODISC;
Cláudio Avila da Silva, Superin
tflndente da FUCADESC; Nilson

Carioni, Diretor do BESC Cor
retora �e Seguros e Admini,s,tra
dora de Bens e do BESC CLU-

Bockor

Fernando, filho' de Pedro

<Elir) Sperigler
Dia,06 de novembro

Cleide. filha de Waldir (Car-
men) Soares

'

Alfredo, filho de 'Usandier
(Estelita) Miranda

Lufs, filho de Luiz <Alberti-

na) Hornburg ,

Claudimar, filho de Fino' (Her-
ta) Raasch

'

Dia 08 de novembro .

Cristiane, filha de

(Sandra) Sabino

O Tribunal Regional do Tra

balho, 12.8 Região, será insta

lado oficialmente no. dia 11 de'

dézenibro. Antiga aspiração de

Santa Catarina, que assim, des

membra-se do Paraná.

fi- Foi na' segunda-feira, o

aniversário do A g I a é r,

aue completou, 9 atlOs, ele

que é filho· dos amigos'
João Dalmo (Imelda) Ro
cha. O "nrver" foi feste

jado 'dia 10, na sua resi

dência.

A Associação de Pais e

Amigos dos Excepcionais
de Jaraguá do Sl,Il-APAE,
tem promoção' marcada
para o dia 18, quarta-fei
ra, a partir das 16 horas,
no Clube Atlético Baepen
di, para a qual, aguarda a

sua participação. Haverá
um coquetel, desfil� de
modas' da Dalmar e s'Jr-,

te,io de bl'indes.

Dia 2Ó de novembro
Sra'. Olga Henschel Màhnke
S!a. Olga, esposa do Sr. Alvaro
Stinghen, em Cambé (PR)
Sr. Marcos' Spengler, em Curi
tiba

Sra, 0tnia Zapella Alperstaedt,
em Itapocuzinho

BE; a Diretoria da Publ1eentro

Comunicação e Marketing Ltdaj
Joio ,Lyra, de Guaramirim; Fer
nando Vieira, de São Miguel;
Comendador Alvim Seidel, de

Corupá; Rudolf Hirschfeld de
São Paulo; deputado f�deri.ll
Nereu Guidi, Chefe da Casa Ci
vil e IIson Ulmer Dias, Preso do
Sindicato dos Empregados ,em

Estabelecimentos Bancários n")

Estado de Santa Catari�a.

Cen�enas de jovens proce

dentes de Campo Alegre, Coru

pá, Rio Negrinho, Nereu Ra

mos, ,Guaramirim, Jaraguá' do

SIJI, São Francisco, Barra Ve

lha, Araquari e Schroeder, par

ticiparam no último domingo,

em São Bento do Sul, no Colé

gio Estadual São Bento, do 2,°

Encontro do' Movimento Jovem

(Maranata). O cOflhecido Padre

Zezinho foi uma das presenças

Alceu
Aconteceu no sábado à

noit�, na Igreja Evangéti
ca, o batizado da peque
na Cristine, filhà do ca

sai amigo Ralf (Sônia)
M'arquardt.

Relógios Seiko, TechDoa,
Ricoh, violões, crfstaJa e U'

tigos para presentes é qom o

'-1
I

COMPLEXO TURfSTICO
JARITA

Um'passeio
Inesquecrvel.

Kaffee Haus; lanchone
te, Ponto Turrstico,

Play-Ground e

amplo estacionamento.

Recebernos, e agrade
mos convite enviado pelo
amigo Jerônimo Loz, Dire
tor do Centro de Treina
mento dQ Senai de F,Uo do
Sul, para a I Feira de In�
formação P r o f i ssional
realizada dia 11, no eine
Teatro Dom Bosco, na

Rodovia SC-301,- Km 5 Capital do Alto Vale. Je

.__J_a_ra...:g:;.;.l,J_á_d_O,_S.."u_I-_S_.C_�) rÔr:limo é nosso leitor as

síduo lá em Rio do Sul.

Lllznast.r
Grêmio -Esportivo Ju

ventus programou para, o

dia 19, em sua sede so

cial, churrascada com bin

go em seguida. I: uma

excelente pedida para ini

ciar o' final-de-semana,
num bate papo alegre e

descontraído com amigos.

o lar do distinto casal Luiz
Carlos (AlbertiQa) Hornburg vi
ve momenlps de grande felici
dade, com o nascim�to do pri
mogênito, o,corrido no dia seis

do corrénte. O novo rei da ta

mília deverá chamar-se Luiz
Carlos Hornburg Júnior. Para
béns ao casal e ao JÚnio'r.

o &eu reIoSoeiro.

Pone 'l2-lJrr

Fazemos tudo para lhe .....

vir bem.

de destaque na Marariata.

"

***
,I

A Associação: dos ,Jornais do

Interior de Santa Catarina, pre-

sidida pelo confrade José Pas

choal Baggio,_realiaa dia 21, em

Lages, a primeira reunião çle,
trabalho da nova entidade, fun
dada no final de outubro, da

II

,

, I

'•••leli••It. 'M .11t.a.
Decórações,para casamentos - De

c!lrações para Igrejas -, Decorações
para clubes _ Arranjos para 'festas _
Plantas ornamentais e Buquês em Ge-
rai. ,

FLORICULTURA IMPERIAL
. \

IRelol0ana
,

Avenida qual o "Correio do Povo" é só

cio fundador.
Você que acompanha a colu

na ·tedas as semanas" está con

vidado a participar (j,o cQncerto
que o violonista Mário Ba,

ros fará em Jaráguá do Sul,
sexta-feira, dia 20, no Cine Ja-

ETERNIZE OS BONS MOMENTOS Dia 27 de dezembro, irá ao ar

o especial de fim de ano que

Roberto Carlos está gravando
para a Rede Globo. Com oito

horas de duraçã'O, o espetáculo

Presenteie com Jóias é as mals finas sugestõe�

da RELOJOARIA AVENIDA.' Marechal e
Rua' Relnolclo Rau, 828 - Jar.gu' do
SuISC.

.

Ge�io

I
---------------------------------""""------�--

raguá. ,o artista é'· de renome

Vargas. internacional e a promoção é ' ,estará lançando no Brasil. ?
:la Sociedade de Cultura Artís-

..

Ano Internacional da Pessoa

tica. Idosa".

Nesta es;tação,
vista-se bem e conforta

velmente. Compre cal

çados ,e confecções na

Cinderela, onde você
encontra as melhores

opções.
'

Compra, venda e administração de' im.óveis é com a IMOBILIARIA ME

NE,GOTTI LTOA, competência indiscutrvel no ramo imobiliário.

�emos a �isp'OSifãq sal.. e apartamentos para alugar e terrenos' para venda.

Aproveite a abertura!
'

,

A Confecções Sueli abríu nova loja na rua Reinaldo Rau, .Ediflcio Bér

gllmo, Sala 530. I: uma nova' e elegante, opção de compl'as, artigo,s de primei
rtssi'ma linha. Visite-a e compare', S6 mesmo a Sueli é capaz de fazer tanto

por. você.
.

.

"

·Imlbiliáril·· MeaqoHi Udl.
onGarantia e segurança para o seu inviostimerito.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 855 - Ediflcio Menegotti, 1.0 andar
,Sala 104.

, Cinderela

VeSte bem. A modla
certa. Agora 'com nova .loja na rua Reinoldo Rau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Enconlro

macrorregional
do PDS reóne
lideranças em

Juinville

Correio I.formativo
CARTAZ CINEMATOGRÁFICO - Estará em cartaz no

Cine Jaraguá, 'a partir dlls 20 horas deste sábado � terça
feir� "Os Embalos de Sábado à Noite"; com John Travolta

e Karen Lyn Cqrney. Música original escrita e cantada por

Bee Gees. As '14 horas deste domingo, '"As Feras do KUIi

Fu". E dias 18 e 19, "Crash" - umà corrida vale-tudo! .;"

1.500 km. 100 mil dólares e um único vencedor.
-

TAXA CONTRA INCENDIO - Os contribuintes. do ICM

ínscrltos na Exatorla Estadual de Jaraguá do Sul, devem re-'

tirar o carnê referente a taxa ,de segurança centra Incêndio

até o próximo dia 20, quando vence a pflmeira parcela. Após
esta dlilla o contJ;lbulnte paga uma multa de 50% sobre o va

lor da taxa. ,

COMUNIDADE CATóLlCA - 1) Ola ,19 de dezembro, às

1.8 horas, será ordenado sacerdote, o Jovem Ai"'n Marcos

Franzner, na Igreja Nossa Senhora das Graças, éaria do Rio

'cerro, Airton é filho de Lauro e Honória Franzner de tradi
cional famflla. A sua primeira missa será dia 20 de'dezembro
às 9h30 minutos, também na Igreja da Barra do Rio Cerro.

2) Neste sábado, dia 14, às 15 horas, rio Colégio São Luis, /

curso de preparaglo ao batlsmo.para pâls e padrinhos. As

inscrições seria feltae no local. 3) Neste final de sema

na, a tradicional festa de SIo Judas, estando a comunidade

prepãrada para rec8be� a popülaolo como em anos anterio

res, com -melhorl. no pavlihlo de festas e maior estaciona
mento. 4) JAs, primeiras comunhões neste ano estãé mar

cadas para o dla 29 de novembro, na Matriz SAo Sebastião

e Comunidade São Francisco de Assis, no norärlo das 9h30

mino e dia 6 de dezembro nas Comunidades São Judas e São

Luiz, às 8 horas.

COMUIDADE EVANGf!LlCA - No, dia 8 passado, o tra

balho da Ordem Auxiliadora das Senhoras Evangélicas-OASE,
de Jar.aguá do Sul, completou 50 anos de existência. As co

memorações do Jubileu �rão lugar no dia 1�, quinta-feira,
com um culto em ação de graças às 8h30, na Igreja do Cen

tro" inclusive com a presença do Pa�r Regional Helnz Eh

lert. As comemorações terão continuidade durante o dla,
oom programação especIfica para as senhoras e grupos de

OASE de todo o Distrito Eclesiástico. CiJltos neste final de
semana: dia 14, às 20 horas, em Santa Luzia e, em alemão,
na Ilha da Figueira. As 8 horas de domingo. em português,
no centro, culto com confirmação e santa ceia.

A HISTORIA REGISTRA - 14, Dia Nacional da Alfabeti
.zação, do Bandeirante 'e criação do MEC (1930); 15, Procla

maçAo da República do Brasil (1889); H, Ola da Criatividade:
19, Dia da Bandeira: Brasil e 20, 22.0 aniversário da procla
mação dos Direiqos da Crianças. <ONU>.

,

CURSO NO SENAI I - O SENAI-Centro de Treinamentô

de Jataguá do Sul, oferece cursos prdflsslónallzantes 'para

�982, nos seguintes ofIcios: eletricista, mecAnico ajustador,
e, mecAnico torneiro� Os inte)'essados poderão obter melho

res informações pelo teJefone 72..Q722 ou na Rua Isidoro Pe

dri, 263.

CURSO NO SENÀI II - O SENAI-CTJS está aceitando
Inscrições para os cursos - técnicos em

_

celúlose e pape'l e.
técnico em artes gráficas, na Escola sélilAI "Theobaldo de

Nigris", Mooea, São Paulo. Informações no endereço acima.

lAPAS ESCLARECE - Os contribuintes da Previdência

Social que es�iverem em débito" de qualquer nàtureza, para

com as entidades'do SINPAS, poderão solicitar o parcelamen
to, no máximo em 60 meses, desde que seja requerido até o

dia 15 de março, de 1'982. O parcelamenta concedido abrange
'

as contribuições devidas até a competênCia Julho/81, cujos
recolhimentos deveriam ter sido efetuados até 31 de agosto

do corrente ano.

'

KOHLBACH SR,
SUPERMOTOR

FUDilaria 'araguã Ltda.
\ Calhas para todas as finalidades. Faça-nos

uma visita. Estamos em condlç6es de atendê-Ios
eficlentemenle.

\

\

Rua Felipe Schrhldt, 279 - Fone 72-0448 -

Jaraguá dó sul-se.

"Não sou candldato a sena

dor embora vários companhei
ros tenham sugerido meu nome

durante es1je encontro. Coloco

me à inteira disposição do, par
tido e asslm como eu, existem

vérlos pedesslstas, com 'Igual
dade de condições para chegar
ao Senado da República" - de

clarou o g�vernador Jorge 80'r

nhausen, durante o, encontro

das lideranças do PDS, realiza

do na tared do último sábado.

no Ginásio do América, em Join

vllle, para _um público de qua- ,

tro mil pessoas e onde, tam

bém, o Vale do Itapocu marcou

forte presença, com a participa
ção de dezenas • de correllglo
n6.rI08.

Na ocasião, Lenoir Vargas

Ferreira, senador e presidente
"o PDS, falou nos departamen
tOS do partido e número de a

filiados: JDC - 30 mil, ASDF

<não precisou o número)' e MTC
- 3c} mil. Comentou que o PDS

tem 1, 066 vereadores no Esta

do, contra 504 dos outros parti-'
dos reunidos". "Das 197 cida

des, temos 180 prefeituras,
bem como a maioria no senado,
CAmara e Assembléias Legisla··
tivas. Estes encontros - se

gundo Lenoir - servem para

nos conscientizarmos e à'popu-

lação, da nossa força".
'

Já o presidente do PDS da

JOinville, Ivan Arino :Kwitchall,
lirbordou o prazo, para a filiação
partidária, lembrando para quem

aspira a cãr�o eletivo; o prazo

para filiação encerra-se nesto

sábado, dia 14.

Também falou a presidente
da Ação Democráticà Feminina.

Leda Regina Secca e o vice-go
'vernador Henrique. Córd'ova,'

que mostrou os objetivos dos

encontros: falar e debater acer

ca dos problemas municipais,

estaduais e nacionais. Ele criti- .

êOü o PMDS por n_ o Ingru.
so em suas fileiras do ex-presi
dente 'JAnio Quadros, afirmando

que este partido não é demo

crático, e disse que não nos ca

,be julgar os erros de ninguém.
O deputado Nagib Zattar,

dentre outros assuntos aborda

dos, pediu ao Governador a im

plantação de uma Universidade

que integraria toda a região
,

norte catarinense. Pedro Colin
,

manifestou-se sobre a crise e

nergéliica, comentando que i)

PDS tem alternativas para so-
'

lucioná-Ia e do seu interesse

em criar um dispositivo pàra
desapropriar o campo Marechal

Hermes proporcionando ao agri
cultor daquela regiAo o melhor

aproveitamento da terra.

Bom�llÜ88n disse que este 6

o quinto encontro que o PDS

realiza com G mesmo brilho e ó
mesmo sucesso. "Um partido
politico necessita de três ingre
dientes básicos: organização,
realização e bons candidatos

com união. E isto, graças' a 7-

r '

Deus, não falta ao POS".

S.A.

VENDEDORE·S '

Ampliando nO$&a área de atuação, estamos selecionando vende

dores para infcio de atividades em janeiro de 1982.

� necessári9 disposiÇão para residir em cidades distantes e/ou

realizar Viagens prolongadas.
. "

'

.

Os 'candidatos ·deverão comparecer ao Setor de Recrutamento

Seleção, a Rua .:J�inville S/N�; - Jaràguá do Sul. f

..,.

, Prlclamas de 'Casalello
Aurea MUller Grubbe, OfIciai do Registro Ci

d do 10 RegIstro CIvIl do 1° DlstrIIo, da ComarCai
'

• Jaragué cio Sul, Estado de' Sta. OàIarIna, Brasil.

,
Faz saber q.. COßIP8I18C8ram em cadörlo,

: eDbindo 08 documentos exigidos 'péIa lei, a fim

de se habIIarem peta C8I8I':

EDITAL 12.238 de 04-11-1981
Marcus Alexandre Prada e Lydla Maria Ferreira

t :Ele, brasileiro, solteiro, bancário,
natural de

Oörupá, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Epitácio Pessoa, nesta cidade, -filho de AI�o
Prada e de Lu2}' Soares li'rada.

.

Ela, brasileira, solteira, bancária, natural de
Nova Esperança-Paraná, domlclUada e résldente
na Rua Presidente Juscelino, nesta Cidade, filha de

Mario Licyr Ferreira e de Evanlra Antonischen Fer-

reira.

EDITAL 12.239 de 04-11-1981
Alido Wischral e Marlene Vànlnclo da Silva .'-_

Ele, brasileiro, soltelre, op.erário,f'natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente

na Rua João Januärto Ayroso,' nesta' cidade, filho
de' Waldemiro Wlschral e de Cristina Pedrl Wisch-

ral.
'

, '.

,

Ela; brasileira, solteira, do lar, natural de

Guaramirim, neste Estado, domiciliada é residente

na Rua -João Januárlo Ayroso, nesta cídade.,filha
de Raulino Venâncio da Silva e de Adelina Jun

kes da Silva.

EDITAL 12.240 de 04-11-1981
Ariberto Pereira e Norilde de Oliveira

Ele, brasileiro, solteiro, operárlo, naturäl de
Joinville, neste Estado, domiciliado e residente em

Vila Rau. neste distrito, filho de José Pereira e de

Estela' Dittrich Pereira.
.

Ela; brasileira, solteira, do lar, natural de
Perola do Oeste-Paraná, domiciliada e residente

em Vila Rau, neste distritb, filha ,de Braz Miguel
de Oliveira e de Maria da Conceição de Ollvelra.
EDITAL 12.241 de 04-11-1981
,Sebastiio 'Flor da Silva e. Àdenisia' Marlete Borto-

Uni
.-

Ele, brasileiro, solteiro, pintor, natural de

Jaraguá do Sul, .dornlcltlado e residente na Rua

Angelo Budlnl, nesta cidade, filho de José da SiI-'

a e de Thereza Clara dà-Sllva.
'

Ela, brasileira" solteira, operária, ' natural

de Jaraguá do Sul, domlci1lada e' residente na Rua

A.ngelo Rubini,'nesta cldáde, filha' de Altino Mario

Bortolini e de .Auridla Tecllla Borto""1 �
,

EDITAL 12.242 de 05-11·1981

Djalmo Bittencourt e' Saléte .•rygllod "

Ele, brasileiro, soltélro; desenhista, n'atural
de Joinville, neste Estado,' domiciliado e residente

em Estrada Nova, neste distrito;, filho de Heitor

Bittencourt e de MariaAna Rosa.
'

.

Ela, brasileira, solteira, 'operária, natural de
Antonio Olinto - Lapa-Paranä, domiciliada e resi

dente em' Estrada Nova, 'neste' distrito, filha de

I
Wllademiro Mrygllod e de Elena Zalewski Mrygllod.

EDITAL 12.243 de 05-11-1981, ,

, Zacarias Vial e Solange Rodrigues Machado
Ele, brasileiro, solteiro, bancário, ,natl:lral de

Vila Mauricio Cardoso-Soledade-Rio ,Grande do

Sul, domiciliado e residente na Rua Miguel Salai,
nesta cidade, filho de Angelo Catarino ViaI e de
MarAa,Albina Celante ViaL

Ela, brasileira, solteira, industriária, natural
de Rio de Janeiro-Capital, domiciliada e residente

na Rua Get41io Vargas. nesta cidade, filha de As

trogildo Machado e de Nery Rodrigues Machado.

EDITAL 12.244 de 05-11-1981
Joio Ab,ilino da Silva e Maria Gelsleichter

Ele, brasileiro, solteiro, operáriO, natural de
Cruz Alta-Rio Brande�do Sul, domiciliado e resi

dente em Nova Brasilia, neste distrito, filho de
Manoel João da Silva 'e de Maria de Lourdes da

'Silva.
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de

Ibicaré,. neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Victor Rosenberg, nesta cidade, filha de Iti

neu Gelsleichter e de Maria G�Islelchter.
EDITAL 12.245 de 05-11·1981

Jorge Luiz Feldmann e Maria de Fatima Bortolotti

Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, natural de
Guaramirim, neste Estado, domiciliádo _e residen

te em Guaramirim, neste Estado, filho de Theodo

ro Oswaldo Feldmann e de Paula ,Reinert Feld
mann.

, Ela, brasileira, solteira, industriária, natu�al

de Jaraguá do Sul, domiciliada e, residente em Ja

raguá-Esquerdo,�neste distrito, filha de Egidio Bor

tolotti e de Olandina Tomio Bortolottl.' ,

EDITAL 12.246 de 05-11-1981
Roberto Tepassé e Beatriz Fanton

Ele, brasileiro, solteiro, operáriO, natlilral de.
Guaramirim, neste Estado, domiciliado e residente

em Guaramirim, neste Estado, fi·lho de Rudolfo
Bernardo Maria Tepassé e de Rosa Safanelli Te-

, passe.
Ela, brasHeira,'solteira, costureira, natural

de Guaramirim, neste Estado. domiciliada e resi

dente na Rua João Januário ÄYroso, nesta cidade,
filha de Alfredo Fanton e de Marcelina Tom�Ii[õl.

EDITAL 12.247 de 06-11·1981
Mário Cesar Poffo e Hilda Demo

Ele, brasileiro, sÓlteiro, desenhista, natu

ral de Jaraguá do Sul, dO'miciliado e residente na

Rua Artur Hel1s.chel, nesta cidade, filho de Age-,
nor, Poffo e de Maria Irene Gerent Poffo. '

'

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Pedras Grande's, neste Estado, dómiciliada e resi

dente ria Rtia Artur Héhsehel, nesta cidade, filha
d�. OIiVi� pemo e de AIÍ1�!iaJ3ez' �ontana Demo.

EDITAL 12.248 d.*U-198.1
l.uiz Adalberto d•. Mattos 'e Antonia Pawlak

. Ele, brasileiro, solteiro, funçionário publico,
natural de doaçaba, neste Estado; dorrilcillado e

residente na Rua Hermann Schultz, nesta ctdade,

filho de Lazaro Valêntin de Mattos e de Haydê
'

Santos.
Ela; brasileira, solteira, balconista, natural

de Massaran�uba, neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Jorge Czerciewicz, nesta cidade, fi

lha de Adão Pawlak e de Heltna Pawlak.
EDITAL 12.249 de ()9-11-1981

Luiz Fernando dqs Santo-s 'Branco e Sania, Maria

Pinto Coelho
Ele, brasileiro, solteiro, dentista, natural

de

Lages, neste Estado, domiciliado e 'residente na

Rua Reinoldo Rau, nesta cidade, filho de Mario

Paes Branco e;de Adalglza Neves dos Santos

Branco.
Ela, brasileira, solteira, tradutora, natural,

,

de Blumenau, neste -Estado, dornlclllada e residen

te na Rua Roberto Ziemann, nesta cidade, filha

de Antonio Marcos Pinto Coelho e de Ruth Sch-

weinle Pinto Coelho.
.

EDITAL 12.250 de 10-11-1981

Valmir Fagundes e Tereslnha de Fitlma �erelra \

Ele� brasileiro, soltetro, operárlo, natural de
'

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na ,Rua
. Joinville, nesta cidade, filho de Francisco Fagun-,
des e de Francisca Fagundes. .: j

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliada e resi

dente na Rua Campo Alegre, nesta cidade, filha

de José Pereira e' de Anastacia Sabei Pereira.

Edital 12.251 de 10-11-1981

Arno Krutzsch e Ivanlr Rélchert

Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Três Rios do Norte, neste distrito, filha de Ervino '

Krutzsch e de Ela Kohls Krutzsch.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente, em

Três Rios do Norte, neste distrito, filha de Arthur

Reichert e de Erica WittÖft Reichert.
EDI�AL 12.252 de 10011·1981

,

Altair Fuzáo 'e Maria' Elisabeth Pauli

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, natural de

Brusque, neste Estado, domiciliado e residente na

Rua Joinville, nesta .cidade, filho de Nilton Fuzão

Po de Alzira Bertoldl FuzAo.
Ela, 'brasileira, solteira, do lar, natural de

'Massaranduba, neste Estado, domiciliada e resi

dente na Ruá Roberto Ziemann, nesta cidade, filha

de Lorival Pauli e de 'Ester'Cristofolini Pauli .

EDITAL 12.253 de 10011·1981

Joio Leoni e Elisete Martins
\ Ele, brasileiro, solteiro. tecelão, natural de,

Jaraguá dp 'Suf, domiciliado e residente na Rua

Roberto Ziemann, nesta Cidade, filho de Antonio

Leoni e d,e Adélia Zapella Leoni.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e, residente na Rua

Roberto Ziemann, nesta cidade, flfha de 'José Mar

tins e d,e Maria Klain MartiJis�

Edital 12.254 de 10-11-1981

Orlando Kovalski
.

e Marlene Siewes

Ele, br�sileiro, solteiro, operáriO, natural de
Doutor Pedrinho, neste Estado, domiciliado e re-

,I'sidente em Estrada Itapocusinho" n�ste distrito,

filho de Paulo Kovalski e de Tecla Kovalski.
I

'Ela, brasileira; solteira, operária, naturál de
Marechal Candido Rondon-Paraná, dmnicniada e

residente na Rua Joinville, nesta cidade, filha de

Erich Siéwes e de Alzira Siewes .

EDITAL 12.255 de 1()'11-1981'
Cilo Vorpagel e Maricelme Iris de Oliveir.

Ele, brasileiro, solteiró, industriário, natu

ral de POrto Lucena-Rio ,Grande do Sul, domicilia

do e residente na Rua Emfljo Carlos Jordan, nes

ta cidade, filho de Hugo Emilio Germano Vorpagel
e de Blodina Griep Vorpagel.

'

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritõ-

- riO; natural de Barra Velha, nest� Estado, domici

liada e residente na Rua Max -Eggert, nesta cida

de, fi.lha de José de Olivéira e de Maria de Oli

veira.

EDITAL 12.256 de 10-11-1981

Egon IKarsten e Mariá Theresinha Me.ura
Ele, brasileiro� solteiro, operáriO, natural de

Schroeder, neste' Estado, domiciliado e residente

em Schroeder, neste Estado, filbo de Fritz Karsten

e de Paula Weiss Karsten. '

'

Ela, brasileira, solteira, operária, naturál de
Guatá-Lauro Müller, neste Estado domicl1iada e

residente em Santa Luzia, neste distrito, filha de

José Meura e de Maria Meura.
Edital 12.257 dé 1:1-11-1981

.

Ademar José Érsching 'e Isabel Junckes
,

'Ele, brasHeiro, solteiro, fotográfo, nlltural

de Járaguá do Sul, domicilia,do e residente em

Barra do Rio Cêrro, neste distrito-, filho de Ro

dolfo Ersching e de Matilde Horongozo Ersching'i
Ela, brasileira, solteira, operária, natural de

Jaraguá dd;Sul, domiciliada e residente em Barra

do Rio Cêrro, neste distrito, filha de' Pedro José

Jtlnckes e de Rosa Marangoni Junckes.
Edital 12.258 de 11-11.1981

Ernst Schulz e Neidi Schug.
�' Ele, brasileiro, solteiro, operáriO, natural de

Corup�, I)este: Estado,' domic'iliado e' residente na

Rua Joinville, nesta cidade, filho de Alfredo Schulz

e de Frieda 'Krause 'Schulz.
.

"-

Ela; hrasileira, solteira, .9perária, natural de
Jtuporanga,' neste 'Estado, domiciliada e residente

-'ein ltapocusinho, neste' distrito, filha de Willibal

do Schug 'e de -Luzia Kammers Schug.
,

"

, . E .para q� 'içh�g!1e, , ,aQ _

conhecimento de'

tódos, mandel. paSSar o presente Edital, qUie será'
publicado,pe1a,'ilJ:lprensa é em cartõrio', onde S,e,rá
a1'i�ad.o durante: ,15 dias,. ',.d

""
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Página.3

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



; CORREI'O DO PO,VO - Jaraguá do Sul-SC
.

.

SEMANA DE 14 A 20 DE NOVEMBRO DE 1981
,

. ,

--���--------�------------------------�--------------------------

Fundado.em ,10 de maio: de. 1919
.CGéMF N.o M.436.59110001�

...
I'

,E�ugênlà ,Vletar SchmOckel
"

.
C�laboraclor..:

Flávio José Brugnago, Yvonne ,Alice. SchmiSckel GOAçalves,
Jaime ,BJa�k, �f. -PlWlo Mo'reW. Silveira Jl1nlor, Rudolf HIrsch-
feld, José Castilho Pinto. Dr. J0e6 Alberto Ba�. .

',: ': �eda9lo. Aclfnlnl8lravlo • Publlclcràde:
'

Rua' Proc,ópio, 'Qomas, de Oliveira N.� 290.
,

'

. �50, - Jaraau4 do 'Sul - sc. '

,

COmpqeI9Io•.1...."...., •. ClrcUJaçio:
Sociedade Gráfica Avenida ltda.

.

� Jaraguá do Sul - sc.

Asslnlltura antIaJ:,.:raragu4 do Sul :e regllo ••• Cr$ '800,00
Assinatura 'Semestral •••••••••• � •••••••••••..Cr$ 450,00

.

".

.!

Outras clí:Jàdes ••••••
,
•••••••••

'

•••.•••••••• Cr$ 1.000,00
Exemplar avul� ••••• : .• <'. : � .... .: � Cr$ 15,00
Nl1mero atrasado :........... C� 20,00

Élde J0ry181 �o .e reeponaabllJZa; por itrtlgoe aulnadoe e nem

de� origInelL
,

.
'

I,

I;

CODstrutora. Seria Leda.
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENtfARIA E

.

' '

COMI!RCIO DE _TERIAL
DE CONSTRuÇAO. .

Rua João Picam, 94 • Edlf. Carlos Spézla
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO suL ' STÂ. CATARINA

Canarinho,Vi,açã9
'TRAN.PORTE URBANO, '

INTERURBANO, EXCURSOES.
: A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo

comoção; colocando, � disposição modemfssl
mos ,ônibus, com, pessoal· especializado. possi
bilitando uma viagem tranquila. rápida e segura.

-,

Programe beml p'i'ograme CANARINHO - o

transporte carinhoso.'
.

JARAGUA DO SUL ' SANTA 'CATARINA

,

...Jardim S,ão Luiz

II

em fase final ele execução Aguardem' para breve
lotes com toda a Infra-estrutura completa.

Elpreeadimeótos -1�,8_iliári,s :

MarcaDo .... Lldà:. ,-'
,

I' ,_.

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

Terraplenagem Vargas
SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO-
RES DE ESTEIRA

.

Tubos Sm;" ,Helena
.

� - "

TUBOS DE CONCRETO EM,GERAL
Rua Jolnvll..; 1018� Fone 72-1101-

r

Imobiliária -Santa Maria
,

'�

I
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA o

.

SEU IM6VEu r

Rua Walclémlro MazuréChen,J42 _ Fone 72-1342 .

'------�

("'. ,,," .... �.'

Pren�as PI. Cabr. t,uqos de concreto'sem armação desde 0,15 a O 60m
- Föl"!iià!;, )I.ijé\S' Pe .l:!lISê.�émb·o)�s e lâl'lJil'las pI reposição. em p�en�
sas <;le t�bos ,de.. .tGf(as_as _marClas .,. Conjlmtos vibratórios pl fabr. de
tubos de conoreto desde '0,15,3 1,SOm simples e VRS.-1500. nos tipos
Pontll-/b'Olsa e- m'lcho/fêmea nqs p<ldrões Standart. ONER. DER etc.
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.. • ( � J _ • ,'. 1 �'!
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� :�I�I�!!!��!��� Lida.

� �A�U���S E EQVIP�MENTOS PARA CONCRETO

Chevette SL Marron _ . _ . .. 80
Passat LS Branco .••• , ••• "'" ••••• ',' ; • 80
Passat LS Amareio •..•••. � .•..

"
• . . . • • • . .. 80

Corcel" LDO Vermelho ... ","" ..... : • ó"" 8Q
Corcel II Hobby V�rd� ••••...• ',' '.' ..••• :. '.. 81
Corcel II Bege à â!cool "',' , , .••

'

. .' .:. . .. �9
:VW 1300-L Vermelho ' "�' :' ,� •• '78
VW 1300-L Verde .. '" '.... ••• ... 73
VW 1300-L Branco ....•. .'. '. . . . • . . • . • . . . . . 75
VW 1300 Azu I ,',:.......... 72
CQtc'el LI)Ö Amarelo , :,... 75
Gotcel ST Branco -

, . . . .. 75

F�40qOi',léaranja '".,.,,: . , .. , _ � , , .... ',' 78
, ,TQyotaVerdé 7;0.�· \

.

Silveira
.

Junior -*�
o Supremo Tribunal Fe:·

deral tentou ,enquadrá-lo
em tentativa de homicídio
(pois ficou sutrclentemerr
te provado que li morte
não.ocorrell porque Anf
sio errou dois dos quatro
tiros). O que fez 'então o

indigitado' Anísio?
.

Para

fugir à Justiça, reassume

a sua cadeira de Deputa
do Fed�ral, onde será res

guardado pelo instituto-da
imunidade parlamentar.

-*":""""
Agora, para que ele se-

ja processado.. o Supremo
Tribunal' Federal' terá que ,

pedir licença. à Câmara
dos Deputados.; "que ge
ralmente recusa essa au

torlzação", conforme a

crescenta o [oma] .
" ,r'

"
.

, ..A- '

-x..-

Em reSl,(mo : Todos são
iguais perante a Lei, mas

alguns são mais lquals do
que outros ...

Registro de firmas?

ORGANIZAÇAO CONTABIL

"A COMERCIAL" SIC LTDA.

Rua CeI. Procópio Gomes

}
,

de Oliveira, 290 (antigo Car-

tório do Regi�tro de lmóvels

'Mário Tavares).

CONSIDERAÇOES SOBRE A JUSTiÇA
Confesso que sou sufl- convocada verbalrnente ali

clerrtemente obtuso para da janela ... ". Mas a 01:".
descrer da eflcácla da jeção do nosso advogado
Justiça com J maiúsculo. foi impugnada e a teste
Aceito antes aquela justi- munha nunca chegou a

clnha policial tio toma depor, até, porque a sua

lá-dá-cá. Rouba a uallnba.. convocação era apenas
flagrá e Vái preso. Todos para procrastinar a . decio
os dlas os fatos estão. a são judicial que,

-

como já
desmentir o slogan. que se disse, levou seis .anoa

pr:oclama serem t o d.o s e nunca foi dada.
.

I

iguais perante a Lei'. -*-
.

-*..- Aliás; el,! disse que le-
Mas todos com,o?"',En- vou seis anos. Minta. A

tão o Doca Street, "que po-' queles poucos' bancários
de contratar o'ff melhores que' tiveram fibra e supor
criminalistas,' 'é' igual' ào' te financeiro para levar o'

Zé da Chica? O famoso caso adiante estão ques
pintor Ibirê Gamargo re- tlonando até hoje. Já ehe
ceberá a mesma punição' gar.am ao Supremo (como
do Cobrinha? A Glorinha todos nós chegamos com

Duva] é igual à Maria Vi- todos os julgamentos fa
riaqre? O Lindomar Oas- vorävels) e agora estão
filho é igual, ao Joaqulm 'voltando para a planlcle,
Cabeludo? Pois todos não sern

.

que o banco seja
mataram friamente com compelido a pagar o que

_
excesso de tiros e não es- deve. São 13 anos de con-

tão soltos? tenda [udiclal .. Para pro-

.:.....;*� var o quê? Que esta aflr-
Na Justiça Trabalhista matlva feita pela diretoria

será que o pobre é igual do banco, registrada em

ao rico? Parece que não. cartório e com firmas re

Tenho uma penosa expe- conhecidas, não é. uma

rlêncla de 'uma, 'questão brincadeira. Diz assim a

trabalhista que' rolou 'por carta que está sendo in
mais de seis anos contra terpretada há /13 anos:

um banco. E sabem qual "Este banco paqará a V.S
.

era . a causa dos bancá- mensalmente a' lrnportârr :

rios? Provar que uma car- .cla X 'como' complementa
ta que o banco dera aos': ção do .

seu salário de
seus funcionários preme- aposentado".
tendo a complementação

. -*-:-
salarial dos aposentados. Eu já andava nesse con-
assinada pela diretoria flito com a Justiça, qua.,
desse ,banco, com firmas do !EHo o desfecho de um

. reconhecidas .

'e registra-' crime, 'ocorrido em Brasr·
das em 'cartório, tinha va· lia. Vou sumariar: O de-,
lidade! Levamos seis 'anos' putado pedessista nfsio
provando· isso, " É não de Souza, no exercício da
chegamos a' provar, 'tanto' Secretaria da J.us'tiça (!)
que quase todos (mals 'de de Goiás, foi passear em
300 ,banc�rias) tiveram

-

Brasília, invadiu uma via
'que fazer acordo para não preferenCial. trombou um
perderem tudo. ônibus, pela trazeira. Ir-

.

-*..- .ritado com o acidente qul3
Aliás, nesse processo, ele mesmo provocara, ar

deu'se um caso anedóti- rancou de um revólver e
co. O panco 'pediu que um desfechdu a queima-roupa
seu inspetor fosse ouvido quatro' tirOs \no motorista
nO 'process,o: O juiz-acei- . João'Alexandrino dos San
tou e perguntoy_:' "Qual! o tos -(nordestino' - iJobre,
endereço dessa testemu- d,e famUia' lilUmerosa, re'

nha?",
.

'o' advogado do sidénte em um barraco da
banco informou: "O ende- e- cidade satélitE! de Gama).
reço

. é Cidade de Deus -*-
(hirgh!), Osasco, São Pali" Dos tiros desfechados,
lo" . Notar que nós está- dois ferilram gravemente a

-vam.os. em ttajàr... vftima, q�e foi abandona-
. -*,- da com omissão' de socor-

Eu disse ao nosso ad- ro pelo agressor, que vol-
.

,

vogado: "Pode comunicar tou para Goiás onde reas

ao juiz gue esse, endereço sumiu a Secretaria da Jus
está errado. A testemu- tiça (!), que ele aliás tan-

.

nha, mora, nesta ruá, em to tem honrado com es-

casa própria, e pode set SB atitude., .

ORÀÇAO AO DIVINO

,

ESPIRl'I'O SANTO

Espírito Santo, Vós que

esclarecei tudo, que iluminais

todos os c.aminhos 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 todos os

instàntes de minha vida es

tais comigo, eu quero neste

curto diálogo agradecer por

tudo e confi�ar màis Uma

vez qúe' eu nunca quero me

sep,!U"ar de Vós, por maior

que seja. a .ilusão materi""l,
não será 'o mínimo de vonta.

de qUe sinto de um dia estar

convosco e todcis os meus ir

mãos na glória perpétua -

Obrigado mais uma vez. -

A pessoa deterá fazer esta

oração 3 dias seguidos, sem

dizer o pedido. Dentro de 3

dias ;erá' �lcànçãda ii. gril.çà.
por mais cliffcil que seja. Pu

blicar assim que receber a

graça. Agradeço graça rece-,

bida, - Y.A.S.G.

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA qE JARAGUA DO SUL

CARTÓRIO. DOS FEITOS DA FAZENDA

.. , . . . EDITAL De LEILAO .'

,

'_ ',Veyn�;ee�.'1.,O f.eilão,: Dia.27, d� novembro p.v., 'às 10 horas. Venda em 2, ° l!lilão: Dia
7 de dezembro .p.v., às 10' horas,"pór quem mais der. Execução Fiscal n.o 6.435/79. Exe

quente:,A FAZENDA NACIONAL. 'Executado: SERRARIA JARAGUÃ nOA Bens a serem
-

(
. . � ,

. leiloados: ) .0) oito 'me�ros cúbicos de madeira serrada. par� alinhame�, madeira ,esta de

diver�as qtlalida<;le�do tipo .mé:dio, ê;!)/.aliaqa em, Cr$ 42.000,00. 2.°) Uma máquina de. cal- ,

cular ,eJetrônica,marca Sharn «0.Q1pet.C&-1151, n,o 02067381, elétrica, usada fora da linha

de fábricação avaliada em 'CrS' 6.5ÖO,OO, Total dos bens a serem leiloados. Cr$' .

48.500,00. Local: Êdiflcio' do-Porum Clã Comarca de Jaraguá do Sul. Nos autos não cons

ta qualquer onús OÚ récúr.so de jurgárriento'. Fica ainda intimado .por esse �dital :0 Sr. Raulu

Sef:iring,. re�ràs,entâ�e,'jegal dã execut'8da, supra mencionada; caso sua il)�imaç�o não se

ja' pösslvel pelo Sr. 'Oficial de Jústiça, Dado e passado nesta cidade e Comarca ae- Jara
guá do Sul, àos '10'dias 'd'o mês de ágosto de 1981. Eu, BrunQ Winter, ,..Escrivão o ..subs- ..,

: .'
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.. i, .� -' h :: �,!Ba..ão ,dI! Ital"po.c-u ;",'

.. : HÁ 30 ANOS
- No dia 4 de Novembro era inaugurado o'

novo 'prédio dos "Cor�eios e Telégrafos", o que, ai
está e,' ao que 'parece; com projeto dé reforma e

ampl lação,' longamente' esperado. "Para a- cerimô
nia "inaugurativa" (segundo Odortee Paraquassú)
compareceram': dr;

-

.Joél Vlelra 'Souza,' Diretor Re'
qlonal: João Alcântara da 'Ounha.: 'ex-Diretor e dI
versos chefes de serviços da RepartiÇão Federal.
Iniciado o cerimonial o r.egional convidava o sr ,"
Artur' Müller, prefeito e representante do gover·
nador Irineu ,�orn�ªus�, pata cortar a fit!l� sim
bólica e franquear o publico, antes, porem, o.

coadjutor da Paróquia, Pe. Moeller. procedia a

bênção e o dr. Jaél Vieira' de Souza; historiava o.

estabelecimento 'da agência do correio local, em
1903 .. Ressaltava o orador a· colncldêncla de que,
na- época, também ,fora à inauQuraç,ão da repar.�i
ção telegráfica em 1928 feita pelo sr. Artur Mul
ler, na condição de Intendente' Qistrital. O sr.

Erico Doubrawa, àgente da época' foi muito elo
giado, assim como aos se-us dignos 'auxlllares ,

-- - O Senador earlos Gomes de Oliveira,
agradecia a remessa dos' anals,da Reunião Econo
mica do Norte Oatarlnerise, réállzada recentemen

te em Jaraguá do Sl,JI; "co.ri��atul'ari'd(j-se com os

promotores do certame "pelo êxito de Sua realiza

ção, cujos anais são preclosõ s.ubsidio para a nos-

sa ação públlca". .', r " "

- Sob a presidência do sr. Arnoldo Luz,
reunia-se o Conselho Consultivo da Empresa -Sul
Brasileira de Eletricidade S_A., em Joinville, pa

.

ra tratar da ampliação da Usina do Bracinho, cuja
capacidade era aumentada em 20.00,0 CY, com a

instalação de mais 2 unidades hldro-elétrlcas . O
sr. Gustavo Stamm, diretor comercial da Empresa
aprovou a exposição sobre o magno problema da

energia elétrica do Norte Catarinense, louvando a

iniciativa do Governador Iritieu Bornhausen.'

o •• HA 25 ANOS
- No dia 9 de novembro de 1956, falecia

pelas 9 horas. o Coronél Bernardo Grubba, concei
tuado comerciante e pessoa de grande . destaque
social na cidade. O seu sepultamento deu-s,e QO

dia seguinte, às 9 horast para, a Necr:ópole Munici'
pai de Jaraguá do Sul. '._

- Os 50 anos- '(hoje 75) eram festejados
brilhantemente Pêlo Baependi, éom desfile das
secções do esporte, puxadas' pela Banda Musical
- Circulo Juvenil de Pomerode, sob a regência do.
Maestro Vitens Weh'.

-

O dr. Luiz �e Souza, repre
sentava o Gav. Jörge Lacerda a, pot ocasião da
inaúguração da placa comemorativa, falou o presi
dente do clube, dr. Murillo Barreto ,de Azevedo,
agradecendo em nome dos atiradores o Prof. Heni
rique Geffert, A pla'ca foi descerrada pelo. vetera
no desportista Jorge Weinzierl. A galeria dos pre-·
ientes do Baependi foi Inaugurada, ,com a pala

vra do sr. Zenon da 'Silva Fernandes, falando em

'Ilome dos homenageados. 'p' dr.' Luiz de Souza. O
descerramento :da galeria, era re�lizado pela Srta,
Elvira Gaulke. A inauguração do novo pavilhão e

cancha de bolão realizou-se com o corte da fita,
pelo representante do Governador do Estado e a

palavra do ·sr. Artur Müller, que fez o histórico da
existência da sociedade desde a fundação, em

, 1996. Na ocasião. fo�. lido um t�legrama do Go·
vernador em exercrcio, sr. l'ieriberto Huelse, co

municando ter sancionado a lei considerando .o
Baependi de utilidade pública. A esse discurso,
respondeu (, sr. EugêniO Victor Schmöckel, presi
dente do Conselho Deliberativo do Clube Atlético
Baependi _ ,

- Era afvo de grandes comentários a carta

publicada pelo General Castelo Branco, que viria
a

.

ser um dos Presidentes depois de 1964, publi
.
cada pela. impre'nSa e na qual ele dava as razÕes

, porqtle não compareceu a entrega -da espada de
ouro ao General Lbtt, qu.e, posteriormente, seria
candidato à Presidência da República, pleito que
elegeu por larga margem o Prof. Jânio da Silva
Quadros, hoje ingressando nas hostes do PMDB
e com um olho no primeiro cargo eletivo que apa
recer. Conclura a nota divulgada que grande nú
mero de oficiais su�eriores já se haviam declara
do solidários com o Gen. Castelo Branco. Preci
sa lembrar<> que aconteceu depois dessa notícia?
Ora, pois, pois. . .

.

.

. .. HÁ 10 ANOS.
_:_ Lembrava a imprensa local que estaria

brevemente embarcando para Portugal, onde deve
ria lecionar Lingürstica na Universidade de Coim
bra, o sacerdote salesiano catarinense Mário Bo
natti. Bonatti é natural de Pomerode, onde na,s
teu em 1932" O sacerdote-professor é autor do li
vro que cohtém a sua'defesa de' tese sobre ,diale
to tirolês falado em Pomeranos, Santa Catarina,
sob o título: LlNGUA E CULTURA NUMA COMU
NIDADE RURAL DE SANTA CATARfNA, e tem co-,

laborado frequentemente com a imprensa jara-
.

guaense,
- No dia 3 de novembro o dep. Octacílio

'P. Ramos telegrafava ao Prefeito Hans Gerhard
Mayer, informando que na mencionada data fora
assinada a ordem de serviço em favor -da Azzto
S.A., para- concltlir o trecho da Estràda Jaraguá
Corupá. Hoje ela está pronta, dez anos após, com
�sfalto, e a data da inauguração realizou-se dia 2�
de outubro, com grandes e gratos reconhecimen
tos ao Governo do dr. Jorge Konder Bornhausen.

I

-----------------------------------------

e
,

IB_itriaJ IIIOidll'. larauoá 1.1.,
cel�lr dos

para' :Alimentos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A. Söciedade Esportiva. e Re-. '.o Grêmio Esportivo Cruz de

creativa Viêrense, ' realiza na.: Malta realiza desde terça-frirc
sé sábado, ã tradicional disputa quando da inauguração da nova

de Rei e Rainha dà BOIIÔ•..• ,· iluminação, o Torneio 27 de A-

.
progf�mação prevê parã às 14 gosto, que setá decidido' neste

hora�, marcha dos bolonlst&S sábado, a parttr das 15 horas,

da antiga' sede à atual, onde entr.e seis flnalístas.. À noite,

serão recepcionados pelos a"

tuais 'Rei e Rainha. Seguidamen:
te, lnlcto das disputas, partlcl
pando apenas os cinco bolonis

, tas' de �ada clube, classificados
na eliminatória realizada dia 7.

A noite, a partir das 22 horas,
c' ponto culrnlnante das festivi

dades, com baile e coroação do
,

Rei e Rainha do Bolão de H�81.,

o V Torneio Primavera, do

Centro Cívico Estudantil'
H

Cei.
, ,.' "\

Jourdan", do Colégio São Luis,
concluiu' na manhã de domin

go a terceira rodada do primeiro'

turno" que" apresentou os se

guintes resultados: B'a�gu' 1x2
NarlA, Mirtes 4x2 Sã Lui�. e \

,
Baependl' 2xO Juventus, .

no clás
.

sico infanto-;.juvenil. Hoje, jogam
, .

I -
"

.
. <

no campo do "São Luls", ,
às

13h30 � Bangu\)( São Luis, 15h
....:.. Mirtes x- Baependi -e às •.• """

1Eih30 - �arlo xrJ!Jyen�s..... , �,.i

A partir do- próximo dla
20, . os . participantes do
Programa de Integração
Social' - PIS, nascidos no

mês de novembro, pode-.
rão receber o seu abono,
cujo valor será de Cr$ ..

11.928,00, o mesmo do
maior salário mínimo yj'-.
gente em todo o país,

Este valer prevalecerá
até abril do próximo ano,

já que em maio de 82 está
prevista uma nova eleva
ção do salárlo mínimo.

Em novembro, os paga
mentos serão feitos, exr
cepcionalmente a partir .

do' dia 20, porque houve
ne'<;essidade· de ajustar o

valor do abono ao novo sa-
. lário' mínimo, fixado no

.

dia 29 de .Qutubro, pelo de
. ereto 6.154. Normalmente,
o pagamento é iniciado no

dia 10 de c�da mês.
Os rendimentos (juros

.

dO PIS); pago�
-

àqueles
que ainda não participa
ram do programa durante
cinco a,nos, serão pagos a

O Grêmio Esportivo Juventus partir de janeiro ,de .82.. O
realizará no Estádió Jo�o Ma�-

'

pagament1> das cotas (ca
catto, dias 12 e 13 �e dezembro

.

pita!). será efetuado·a par
um 'festival esportivo. ri depar- tir (Je ,junho de 82.

'

.

"

;.' '·ReSel�1
. 'fS_lrtivl

.
marcando com estas belonlstaa:
Rute (Tlmbó] 538, Rúbia (Blu
menau) 543;' ROse . (Jaraguá du

Sul> depois' Noêmia <Joinvillel
. 476, Rita (doinville) 509, Lorena

(Blumenau) depois Edi (Jarllguá
-.

do Sul) 4S6 e Iara (Jo.inVille'
480.

jogam Vàteranos de Guaramirírn

x Vetjerahós do Floresta (Pome'
rode) e, na principal, Baependí �

Botafogo. Durante todo _o dia de
amanhã festivàl esportivo, que
será. concluído c?m a partida
reunindo Cruz de Malta e Misto
do Jotnvllle Esporte Clube.

Foi encerrado no domingo, a

pós dez meses de competições,
o I Campeonato' Norte catart

nense de Ciclismo. Na categoria
Novato, a Arweg de . Jaraguá do
Sul foi soberana, obtendo os

quatro 'primeiros lugares. atra

vés de Silvio Ewald que mar

cou' 113 pontos, Bruno Mars

chal.1 79, -Wanderlei Zoca1{elli. 75
e Roperto Cezar Nicoluzzi cQm
72

.

pontos. Walter Simas Seve
rlno, .cOm 54 pontos, foi o -quin
to colocado na categoria princi
pal. Como se denota, o· apoio.
dadO pela Arweg ao esp'órte do

pedal, vem- surtindo resultados
positivos.

Das Gebaeudê,;Jaraguá vereint Komfort. Klasse. Sthoenheit, sehr
gute Lokalisi�rung� .Rua Epitácio Pessoa, eine, der 'ruhigste.r;t
Strassen der Stadt Jaraguá do Sul. '

.

Mit zwei Aufzl,legen,ausgeruestet, �erfuegt,�s ueber Appartements
mit zwei oder drei Schlafzimmern; wovon eins.mit exklusivem

Bàdezimrner. GrQ.sser Raum zur doppelterVerwendung als

Wohnund Esszimmer, Terrasse, Zimmer mit' Bad fuer

Hauspersonal und sónst'íge Raeumlichkeiten.

Geschmackvolle Ausfuehrung 'in atlen Einzelheiten und

Verwendung von Baumaterialien von gediegener Guete.
Abgesehe-;t von allem handelt es sich um e!ne derzeitig
allerbeste Geldanlage in Grundbesitz, die
Sie machen, koennen.Verlieren Sie bitte
nicht diese Gelegenheit, um '

gut und .immer besser'
'

zu wohnen!

(1) �.
, �y:\C\°tJ.€.0,

.

Com o cerimonial de abertura marcado pa

ra as 8 horas e. 30 mlnutos de hoje, dia 14, no Gi

násio de ESPQrt�$Artur Müller, 'a 19a. Unidade de
Coordenação Re-gionàf de' Educação, através

'

da

Divisão de Educação Ffs'fca e bêsportos, abre os

Ilos�, JogoS ,E�c�lares. Re�.ionais, com a parttot-
'

j:làçao de treze estabeleclmentos ,de ensino doa
rncmicípios de Jaraguá do Sul, ,Massaranduba, Co-

rupá e Guaramlrlm.
'

No decorrer .da abertura haverá, dentre ou-

tra� atr�çges. apresentação de ginástica rltmtca,
hasteàmen!O 'das bandeiras,' entoação do'-hino na

cional. Seguidamente, um jogo de voleibol infan

til feminino, entre CE; Abdon Batista e EB' Duarte
Magalhães.,.

.

Em torno dei 650 estudantes: estarão envol
vidos nestesJoqoe; pertencentes aos Colégios Es

taduais Abdon Batista, General Bondon. Lauro

iimmermann �'. Tereza Ramos, Colégios Divina
Providêncià e São Luls e às Escolas Básicas Ro

land H. Dornbusch, Holando Marcelino Gonçalves,
Euclides da Cunha, Almirante Tamandaré, São Pe
i:lr.o, José Duarte Magalhães e Heleodoro Borges.

Neste sábado, ainda, à partir das 14 horas

e no domingp, durante todo o dla, competições de
atletismo no estádio. olímplco do Clube Atlético·
6aependL Na segunda-feira, prosseguindo, até '

sexta�feira, a partir das 8 floras, o desenvolvimen

to das modalidades' coletivas: Voleibol. na terça,

quarta e qulnta-felra, no Ginásio de Esportes
"Horst Verch", da Assoclsção Atlética Banco do
Brasil: O handebol e o basquete serão' de segun-
da à sexta-tetra, no "Artur Müller".

'

A Divisão de Educação Flslca e Desportos
da 19a. UCRE, informou a reportaqem que em ca

so de mau ternpo, fica suspensa a pr,ogramação
de atletísrno no Baependl, prevista para este sä- .

bado e domingo,' ficando então. para os dias 21 e

,22 próximos. E se isso de fato' ocorrer, os jogos
coletivos inic,iarão às 14 horas de hoje, no Giná
sio de Esportes "Artur Müller", que estavam a

princíp'io previstos para o dia 16, no perlodo ma-

tutino, -.,
.

. "
,

A programação do primeiro dia de cOl11peti-
'çQes é. esta, afora, o jogo desta manhã, após a

'solenidade de. abertura. dos Jogos Escolares Re

gionais: � hQras,:- �andebol -- Duarte Magalhães
x Divina Providênoi'a, Sãb Pedro x Euclides da
Cunha, Holando GonÇalves x Heleodoro Borges e

São Pedro x Euclides da Cunha, este no infantil
masculino•. A partir das 14 'horas, Tereza Ramos
x Lau'ro Zimmetmánn, R. Dornbusch x Duarte Ma- .

galhães, Lauro Zimmermann x Holando Go'nçalves
e Abdon Batista x: Divimi Providência. Estas par
t-idas serão'to'das no "Artur Müllef";" 1

l;!.oií..... 'ilíol......----....-��-"'IIÍI _.....�.-1,' tarina �bisoLi o' trtúlo atuando e

,�HSie'IIiII es, iB.éinemHusterbauZU.I�')
J. '_ ! (1)0 Edifkio Jaraguá reúné,conforto, classe, beleza e /'
, ótima localização: 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 <;Iormit6rios, sendo um com

- bar/heiFo privativo. Ampla sala para dois ambientes,
p' terraço, dependências para empregada e demais

.

ambientes. Bom gost9 e qualidade em todos os detalhes.
Além de tudo, e&te é, atualmente, o melhor
investimento, imobiliáriQ que você

poâe fazer. Não perca
esta oportunidade
de 'morar bem e

melhor!

,1

A XIV Taça São Paulo, de Fu

tebol Júnior, promoção da. Se

cretaria Municipal de Esportes
de São Paulo, será iniciada no

próximo dia 5. O Joim(ill!� Es-

. porte Clube, primeiro' clube ca'

tarinense a participar de tí;ll
promoção, integra 'o Grupo III,

ao lado da Ponte Preta, Juven

tus (Sf) e Sporte Recife.

tamento de futebol está, expe
dindo cónvites,' uma vez que, -es

pera-se, 'de fato, 'uma eonfrater-.

nlzação, entre as equipes' de '

empresas, varzeanas e filiadas à

'LJF. 'I

Uma equipe de Jaraguá do

Sul deverá participar neste do

!ßingo, no Motódromo "'Emílio

Stock Júnior". 'em':-.Joinville: de
oompetições motoclellstícas,
preparando-se para os días 22

e 29 do corrente, quando será

lnauquradç o Mot6dromo Getú-
c lto' Barreto de Azevedo, com

pisfas de .velocldade e de eross.

PIS, agora 'os
nascidos em

novembro

Sob o comando do jaraguaen
se Arno Henschel', o Sel'eciona-'

do Feminino de Santa Catarina,
obteve no final da 'última sema
na. no Rio de Janeiro, o bi-cam

peonato brasileiro de' bolão, a-'

tu'àndo contra sete seleções
estaduais. Todãs as seis bolo

nistas das oito se'leções arr�
messarain 100 belas, Santa ca-

•• '1"'

Contratos de ce;mp" ,e Vendá, Locaçãõ"e':'
•. '. .' _ ..... �equerim�? '. )':.,'
"aAGANIZ'AÇ'Q �C()N-r:Aàl� "A COM.ettelA1.1

SIC LToA. '

.
.

Rua Cé!. Procópio Gomés 'de Olívetra.
.

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

.

, ..

JUIZO DE' DIREITO DA COMÄRCA
DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE NOTIFICAÇAO
O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGlJA DO SUL. ESTADO, QE SANTA
CATARINA, NA FORMA, 'DA LEI, ETC�•.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de
notíftcação, com o prazo de trlnta dias virem ou

dele conhecimento tiverem a interessar possa, que
. tramtta neste Oartörle do ,Cível, os autos dá NO,
TIFICAÇÃO DE REVOGAÇÃO DÊ' MANDATO N.o
8.251, em que são notificantes NIVA'LDO BAUER
e MARLENE ELFRIDA NI'ELS BAUER; através de
seus procuradores drs, Murillo Barreto de ,Azeve
do é dra. Maria da Graça Moraes de Assis e noti
ficados HAMILTON GARCIA. ,ERICO B.ORINELU e

NELSON WESC, alegando os notlflcantes em sua
petição inicial, em resumo, o seguinte: Em data de
10 de setembro do corrente , ano, os requerentes
outorgaram procuração por ínstrumento público de
procuração, lavrado às fls. '172 e 17�v, do livro nO
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
tassem e sem prestação de contas, os bens imó
veis e teleforie de propriedade doéreqcerentes ou

-orqantea. Ocorre, no ental')to, que agora não há
mais interesses por parte dos requerentes, que
tal, mandato persiste,' com poderes aos requeridos.

. Diante disso, requerem a este Jufzo seja recebida'
a presente ação, a fim' de revogar 6, 'mandato supra
méncionado. DESPACHO EXARADO À FLS. 2:
- R.A. Notifique-se. (as) Hamilton -Plinio -Alves
- Juiz de Direito - JS. -25/9/81. E/para que
chegue ao conhecimento de todos, e ninguém pos-

.

sa, alegar ignorância, foi determinado a expedição
do presente edital que será publicaao na forma

. da lei e afixado às portas no forum. Dado e pas-
sado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos vinte e

cinco dias do mês de setembro do ano -de mil nö+i:" ", ,"

. vecentos e oitenta e um. Eu, Adolpho Mahfud, Es
crivão, o subscrevi.

HAMILTON PLiNIO ALVES
Juiz de Direito

, .,
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Junta Comercial: I' Àguá ê teleíone em Guaramírím

concurso par� o F'r�feito Salim José Dequech, de Guaramlrirn.

.Agente de assinou na Capital do Estado, convênio com a ?ompa-

Registro do nhi� Catarinense de Sa�eament?-C.ASAN, para írnplarr
.

•
tacao de nova rede de agu_a, atmgmdo todo o perlme-

Ooméreío tro urbano, Os serviços que serão realizados no Mu

nicípio, desde a lnfra-estrutura para instalação da cap-

A Junta Comercial do Estado tacão até o fornecimento de água, a'través' da irnplan

de Santa Catarina abriu concur- tação da rede, estão orçados em 'Cr$ 89 milhões, de

vendo as obras iniciarem em prlncíplos do ano que

.vern. A municipalidade, sequndo o conv�nio, 'entrará
com 25% deste total.

I TELEFONIA ,

A Telesc, conforme plano de expansão da em

presa, vai ativar novos aparelhos telefônicos a partir
.

de 1982, num total de 150 terminais. Ao comentar o

assunto, o prefeito Salim Dequech disse que Guarami

rim 'vem experlmentando um crescimento acentuado e

que este meio de comunicação torna-se imprescindí-
vel, não só para a geração de negócios' e transações
como para auxiliar a comunidade nos diversos setores.

TREVO
O trevo da SC-301 /413, receberá, .llumlnação

dentro de mais alguns dias, conforme informações da"

Celesc, Setor Regional de -Jolnvllle,"a quem
-

caberá a

execução dos serviços. As luminárias serão do tipo

padrão,
EMOBRESC.
Guaramlrlm participa desde ontem até domingo,

em Rio Neqrlnho, do VII Encontro do Mobral Cultural

de Santa Catarina, com números de teatro, declamação,
canto individual, dupla sertaneja e coral, num total de

42 pessoas. A delegação é chefiada pelo vice-prefeito
de Privada .; Fatos contábeis, e presidente da Comissão Municipal do Mobral, José

variações' da situação 'líquida, . Prefeito de Aguiar.
regime de competência de exer

clclos, operações com merca

dorias, balanço, análise patrlrno
nial-financeiro. Normas e Técni

cas de Registro do Comércio -

os serviços do Registro do Co

mércio e, atividades afins, con-

'

celtuação, ficha de cadastro na

cional, portarla 08' de 20:05,77,
publicada 'i1O Diário Oficial da

União, prova prática de conhe

cimento de ficha de cadastro
nacional, Junta Comercial do

.

'Estado (natureza, estrutura,

competência, atribuições, qua

dro de pessoal), decretos 3048

e 3Q49 de 27.07. 1972. Conheci

mentos gerais' - História do

Brasil, OSPB e EconOiTlia Brasi

leira. ,

Desconto
e' abono de nata!

na Câmara
Weg' 'reduzirá jornada
de trabalho mas não

díspensar'irá
lo Executivo, no valor de Cr$
.

"

85 l1J_ilhões e outro, objetiva a-

tualizar as' alíquotas para base
de cálculo para a cobrança do
'Imposto sobre Serviços' d�
Qualquer Natureza, Taxas de -LI_

cença, de Expediente e Serviç
i)iversos, posstbilltandr, a ob

tenção da receita prevista e neo

cessaria ao desenvolvimento
das atividades que estão sob a

responsabilidade da administra_
ção municipal.

Foram cinco os projetos de lei

do Executivo remetidos à Câma

ra,: para análise e votação até 0.

final do mês, quando termina o

período ordinário de sessões

deste 'ano. Um dos mais impor
tantes, porém, é o que se rela

ciona a concessão dê desconto

para o paqamenon do lrnposto

Predial e Territorial Urbano, a

partir do próximo ano, na razão

dfl 20% àqueles que juntamente;
com as respectivas taxas salda

rem o recolhimento de todas as

parcelas até Ö vencimento da

primeira e, a(ém desse descon-
<

to, outros 20% a título de des

conto especial, aos demals con

tribuintes que possuírem' ape

nas um' imóvel no munlcíplo e

desde que a renda mensal des

tes contrfbulntes não seja supe

rior a dois salários mlnirnos da

região.

A propósito de boatos que clr- cia da queda do volume de ven-

culam sobre uma posível dls- das, que comportou-se positiva

pensa em massa e concluldas • mente até maio, com queda em

as negociações com o sindica- �orno de 40% em setembro en

to da categoria profissional" o tre o projetado e o realizado, o�

diretor-presidente do Grupo riginando em estocagem dos

Weg, Eggon João da Silva, afir- produtos acabados. O não atin

mou, em coletiva à imprensa, gimento das metas planejadas

que a Weg, não .pensa em dls- ocorrem a partir de .julho, com

pensar colaboradores, mantendo crescimento negativo.

desta forma a filosofia da em- Tudo será feito para que seja

presa, mesma em período de mantido o atual quadro de cola

recessão econômica, como ocór boradores da Eletromotores

reu nos anos de 67 e 71, agra- Weg, única empresa do grupo

veda neste ano a partir de ju- que enfrenta tais adversidades,

lho. Como medida preventiva, a segundo Eggon. Dentre os as

Weg já concedeu férias coletl- suntos
'

pnnctpais obordados

vas <e parte agora para a redu- com o slndlcajo da classe, en

ção da jornada de �rabalho, vi- oontram-se os seguirites: Hedu

gorando de 11 de janeiro' a 10 ção da jornada de trabalho" vi

de abrllde Hi82, após o segun- gorando de 11 de janeiro a 10

do período de férias, que vai de abril de 1982, convencionada

de 1'4 de dezembro a 10' de ja e-m 25 por cento sobre a jorna

neiro. Estes 28 dias são férias da mensal de 240 horas sobre

antecipadas e em razão dos Oll salários mensais na época

bons entendimentos havidos da redução; durante a vigência

com os c,olaboradores, a em- do acordo, o horário do primei-,

presa não vai considerar 8 dias ro turno será normal, sem expe

isto é, haverá somente o descon diente aos sábados e em duas

to de 20 dias de férias, com dl- sextas-feiras alternadas por

so para provimento de onze va

.qas na atividade de nível médio

(Agente de Registro do comér-

cio): nas cidades de Florianópo
lis, ,Bllllmenau, Jolnville, Itajal,

Jaraguá do Sul, Caça_dor, Oha

pecó, São Bento do Sul, São

Miguel D'Oeste, Lages e Criciú-

ma,

O concurso público abrange
rá o seguinte: Contabilidade

Pública - orçamento, receita

, pública, receita extra-orçamen

tária, despesa pública, despesa

extra-orçarnentárla, créditos a

dicionais, dívida pública, exer

cicio financeiro, escrlurração de

operações típicas do exercício

OUTROS

A edilidade aprovou, unânim��
a denominação de Gustavo
Gumz, a Rua 1 localizada em

, Ri'O Cerro II, e, de Virgílio Pedro
Rubini, a Rua 7, na Barra do
Rio Cerro. Também aprovou-se,
com os votos contrários <da ban.
cada peemedeblsta, o �rçamen-

,

to global de Jaraguá do Sul pa

ra 1982;, no valor de Cr$ 1 bi
lhão e 520 milhões, por se po

'stclonasem intransigentes e con

crárlos a dotações determinadas
para alguns departamentos.
Mas se desaprovaram este,

deram voto favorável ao orça

mento plurianual de investimen

mentes, relativo ao triênio " '.'

1982/1984,
-

As despesas fixa

das para aquele período é da

ordem de e-s :3, 193.921 .875,00.
A bancada do PDS, que tem

10 vereadores, aprovou', o pedido
de autorização do �xecwtivOt"pa
ra alteração de cláusula contra

tual com a CESBE-Engenharia
e Empreendimentos, para que

as obras de asfaltamento não

sofram solução de continuidade,

subsjitulndo a aplicando das

ORTNs pelo lndice Rodoviário.

'É que existem várias ruas con
tratadas e outros 28 qullõmé
tros a contratar, de acordo com

o Líder do Governo, vereador

Enno Janssen e ,só será possl
vel com essa alteração, uma vez

'Que os custos com a contrata

ção de uma nova empreiteira,
no caso de eventual rescisao

cnotratuàl com a ÇESBE seriam

nitidamente superiores a aplica

ção do Indice Rodoviário como

fator de corr-eção, fórmula _
en

contrada para harmonizar a re-,

lação do custo inicial e final

das obras' previsflas no contrato.

Ao final, dois vereadores da

oposição teceram pesadas crí

ticas a administração municipal,
vociferando contra a figura do

prefeito municipal, em razão de

determinadas atitudes' que tem

tomada ultimamente, Foi um au

têntico "muro de lamentações"
e impropérios lançados contra

o Executivo, rebatidos em par-,

te pelo Lider do Governo.

financeiro, contas e slstemas

de contas, patrlmônío, demons

trativos contábeis. Contabilida-
SeguhdQ a mensagem do Exe

cutivo à Câmara, a medida tem

duplo bbjetivo, ou seja, a ante

cipação da arrecadação dos im

postos e, ao mesmo tempo, CO!1

ceder desconto à classe menos

favorecida economicamente, ea

bendb-se que a grande maior-a

que contribui para o IPTU é

constltulda de assalariados COM

renda inferior a dois salários

mlrlimos, partindo do princIpio
\

de .que "quem ganha mais, paga

melis e quem ganha menos paga'
, "',

menos", O benéficiado deverá

comprovar sua condição flnan-

cêlra,
.

Projeto Jaraguá chega ao final

Com o módulo "Promoção .e Propaganda", de 18

a 20 do corrente, à
< cargo do Professor Antunes Seve

ro, do Rio de Janeiro, será encerrado o I Programa de
.

Iniciação à Formação de Administradores de Pequenas
e Médias Empresas, o Projeto Jaraguá, experiência
pioneira no Brasil e que superou as expectativas mals

'

otimistas. Os resultados estão sendo levados á outras

partes do Estado e País. Baseado na experiência jara
guaense,. o Projeto Jaraquá começa a ser implantado
em Rio do Sul, onde o diretor atual, Jerônimo Loz, que
iniciou' o Programa em Jaraguá do Sul, tem plenos co

nhectmentosde toda a sua metodologia.
Para o encerramento do, Projeto Jaraguá, dia 20,

às 18h30mingtos, '1P Clube Atlético Baependi, o Pre

sidente da Federaçao das Indústrias do Estado de

Santa Catarina e do Conselho Regional do Senai, Ber

nardo Wolfgang Werner, o Chefe do Departamento de

Asslatêncta à Média e Pequena Indústria. Carlos Eucli

des _de Mattos Beltrão e o Diretor Regional do Senai,
Célio Gaulart, estão expedindo convites para partici'-
pação no ato de encerramento. "

,

O Sena, de Jaraguá do Sul deve partir, no pró
ximo ano, para um_ programa de formação de lideran

ças.

mês, o mesmo,ocorrendo com o

segundo turno; terceiro turno,

normal, sem expediente aÓs do

mingos e em duas sextas-feiras

alternadas por mês e, o turno

normal, de 2.8 a 5.a feira, das

8 às 11h55 e das 13 às 17h05

minutos.

Caso a situação não se resta

beleça, embora Eggon Silva

considere que haverá uma me

lhora len� no primeiro trimes

tre de 82, o acordo poderá, nas
mesmas bases do atual, ser re

novado. E afora os problemas
que vem enfrentando, a Weg
está dando continuidade ao seu

plano dé, expansão que prevê
para o período &1/83,' investi

mentos da ordem de Cr$ 4 bi-
, Ihões e 57 milhões, com previ
são de faturamento para 81 de

Cr$ 9 bilhões.
'

.relto a pelo menos mais 10 dias

em dezembro de 1982, sequndo
o acordo firmado.

A empresa não pensa em dis

pensar, enfatizou reiteradas ve-

s
, zes Eggon João da Silva: "Sou

contra as demissões, pois elas
acarretam grandes despesas,
problemas sociais e altos inves

timentos para a recomposição
da equipe, após contornada a

crise".

O desaquecimento da' econo-.
mia preocupa, mas, não nos as

susta. Já enfrentamos outras

conjunturas adversas e por isso
estamos confiantes no trabalho

sério e na persistência, que nos .

ajudarão a superar o momento

<presente, disse o diretor-presi
dente' da Weg, concluindo que

essa medida acauteladora to;
na-se necessária em decorrên-,

FUNCIONALISMO

O funclonallsmo público rnu

nicipal ativo e inativo, se a Câ

mara aprovar, terá um abono

especial de final de ano, bene

ficiándo a uma cateqerla profis
sional que .está sob �egime' es
pecial e condicionada aos recur

sos existentes. Será equivalen
te a um mês de vencimentos,
.. pagos mesmo, os re�ursos a

tualmente não serem favorá

veis para a concessão de qual

quer tipo de, benefícios", afirma

o Execu�ivo.
Também ao funcionalismo, o

Executivo está estendendo o

rtlajuste dos vencimentos pa�a

o próximo exercício, a razão de

80% diviaidos equitativamente
.

em quatro épocas, em 20% a,

partir de janeiro, de abril, de ju
lho e de ou�bro de 1982; "As

razões do reajuste são óbvias,

pOis (') poder aquisitivo dos fun

cionários está se di,luindo no

ritmo inflacionário imposto ,3
nossa moeda"_'
Outro projeto, ratifica o de

creto recentemente baixado pe-

As lnscriçõea, ao preço tle

Cr$ 1 .000,00, com apresentação
de uma .toto recente 3x4, pode
rão ser feitas na Associação
Comercial e indus�rial de Jara

guá do Sul, ' durante o rorário
comercial, onde os interessados
t"mbém poderão 'obter maiores

inf.ormações a respeito.
• Cooperativas ,investem para

melhorar atendimentoCanaricultores elegem
nova diretoria

Corupá e
"

..

Guaramirim com

postos do Banco
do Brasil

.. Dentro QOs princípios e com a finalidade de cada

vez melhor atender o seu atual e futuro corpo associa

tivo, a Cooperativa Agdcola Mista Itajara,' de Jaraguá
do Sul e a Cooperativa Juriti, de Massaranduba, par
tem para novos investimentos, para que o 'cooperati
vismo na região, torne-se e adquira solidez e firmeza,
em defesa do produtor rural.

Através de projeto e estudos elaborados pela
ACARESC, a<çooperativa Itajara está investindo recur

sos da ordem de CrS 11.631.568,00, na aqui'siÇão de
seietaras eletrônicas de arroz, máquina automática de

empacotar arroz, gerador de energia elétrica <e um ca

minhão Chevrolet para transporte da produção dos as

sociados.
A Cooperativa Juriti, acaba de negociar recur

sos de CrS 9.373.731,00 para aquisição 'de dois con

juntos secadôrãs, máquina de beneficiar arroz e máqUi
na automática para empacotame.D.to de arroz. '

Os recursos< para esses' investimentos são re-
-

passados pelo Banco do Brasil, através de financia
mentos de cotas partes, com um prazo de pagamento
de -cinco anos.

.

Em assembléia real1zada na

,noit� de segunda-feira, no ""

'sESi, os 'associados da Socieda

de <Jaràguaense de Canaricultu

r1l e Ornitologia, fundada .há
d�is anos, atualmente com 54

sócios, elegeu e empossou a

sua nova diretoria, para manda

to de dois anos.

Na preSidênCia, foi reeleito

Nelson Barg, ficando os dema!!'!

cargos com os seguintes asso

ciados: Vice-presidente - Val

vir Cimardi, secretário - Lauro

Stoihky, 2.0 secretário - Wal-'

dir Rocha, tesoureiro � Alibert

Ewald, 2 .0 tesoure.iro -, RCllf

Dams, diretor de patrimônio -

Manoel Salai e relações púb!i
cas - Edson A, Dornbusch.

Conselho de Proprietários: Iná

cio Ribeiro, Werner Schutze e

Manoel Salai. Suplentjes: Alibert

Ewald, Valcir Cimardi e Lauro

Stoinsky. Conselho Fiscal: An

tonio Moretti, Luiz César .Lazza
ris e Waldir Rocha. Suplentes:
O�lando Spézia, Bruno Leut

precht, e Cândido Viero.

Segundo o presidente Nels,?n
Barg, que considera" excelente"

o número atual de sócios, este

ano a Sociedade não fará mais

nenhuma promoção, no entanto,

a partir de fevereiro. ha\{erão
reuniões técnicas com vistas a

trimsmi�ir experiências e conhe

cimentos que possam servir aos

canaricultores e ornitólogos as

sociados.

A presidência do Banco do
,

B�asil está comunicando a cria

ção de mais' 22 novos postos a

vélnçados, no Estado de Santa

Catarina, nos seguintes municí

pios:' Arroio Trinta" Bom Jardim

da Serra, Campo I;:rê, Caxambu

do Sul, Coronel Freitas, Corupá,
'

Guaramirirn, Jaguaruna, Màjor
Gercino, Modelo, Morro da Fu

maça, Pouso Redondo, Rio do

Campo, Rio Fortuna, Rio do Oes

te, Salete, Santo Amaro da Im

per�triz, São'Bonifácio, São Jo

sé do Cerrito, Tijucas, Timbé do

Sul e Witmarsun.
'

COMARCA DE JARAGUA DO SUL

JUIZO DE DIREITO DA .cOMARCA
DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LEILAO'
O DOUTOR HAMILTON PUNIO ALVES,

JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUA DO, SUL, ESTADO DE SANTA
CAtARINA, NA FORMA DA LEI, ETC...

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

guinte: Venda em 10 leilão: Dia 19/11/81, às 10,00
horas. Venda em 20 leilão:'Diá 04/12/81, às 10,00

horas,' por quem mais der e maior lance oferecer.

LOCAL: Edifício do Forum desta Comarca. EXE-
.

CUçÃO N.o 7.973, Exequente .DALMAR CONFEC

COES INDúSTRIA E COMi:RCIO LTOA. Executado
IVO CORREA. BENS À SEREM LEILOADOS,: 1)
Um conjunto estofado, composto de três peças,
em cor marrom com listas amarelas, revestido em

Courv,in e Tecido, usado, avaliado em Cr$ .

8,000,00. 2) Um apärelh6 de televisão, modelo

preto e 'branco" marca Philips de 18 polegadas.
usado, avaliado em CrS 10.000,00. 3) Um ,toca

discos, marca Philips,' modelo 523, cor amarelo,
portátil, usado, avaliado em CrS 4.000,00. 4) Um

sofá cama, revestido em courvin de cor vinho,

usado, avaliado em Cr$ 2,000,00. 5) Uma ence-

,radeira, marca Walita, modelo 400T, cor marrom,

usada, aval.iada em CrS 2.000,00. 6) Um conjunto
estofado com três' peças, s9fldo um sofá e duas

poltronas, revestido em courvin de cor vinho, usa

do, avaliado em Cr$ 6.000,00. 7) Uma geladeira
doméstica, de cor azul, marca Gelornatie, usada,
avaliada em CrS 10.000,00. Nos autos não cons
ta qualquer ônus ou recurso pendente. Dado e

passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos O&,
dias do mês de oittubro do ano de mil novecentos

€ 'Oitenta e um. Eu,'Adolpho Mahfud,.Escrivão, o

subscrevi. "

"

.. -
./

'

HAMILTON PUNIO ALVES

Juiz de Direito

Rotary inscreve crianças ,

. dia 22
ESf�S unidades - Posto A-'

vançado de Crédito Rural - do

Banco do Brasil visam especifi
camente o atendimento aos' pro

dutpres mais próximos de sua

zona de produção, agilitando o

crédito no setor rural. Com .Isto,
Santa Catarina passa a contar

com q6 unidades desta, natureza

àtingindo desta forma, uma par

cela muito maior dos pequenos'
I'l médios produtores com o be-

.

nefício do crédito rural.

AUREA MULLER GRUBBA
Tabeliã Designada e Oficiai do Registro de

Protestos.

EDITAL
Pelo presente edital de citação pedimos

aos senhores abai)Ço relacionados que compare

çam em nosso Cartório para tratarem de assuntos

de seus interesses: AlCIDES EMIL MOREIRA .

Barra do Rio Cerrp, s/no - NESTA - BONIFA

CIO VOlTOLINI - Rua: Duque de Caxias, 77 -

NESTA - ,DISCOLANDIA JOVIL LTDA Galeria

Dom Francisco 06 - NESTA - EUCLIDES MI

CHElUZZI -iRua: Francisco de Paula � NESTA
- HARTWIG $CHROEDER - Rio Cerro _:_ NES

TA - JOSi: VITORIO CARTURANI - Estrada

Garibaldi, 1421 - NESTA - LEONARDO NIEN
KUTTER ___: Av. Mal De6doro da Fonseca, 437 -

NESTA - MARIA APARECIDA MAROUES DE

AMORIN - Rua: Barão do Rio Branco, 974 1-
NESTA - MARIO SCHATZMANN - Rua: Preso

Epitácio Pessoa, 2388 - NESTA - MAURI COR-

R�A - Rua: Victor Rosemberg, s/no - NESTA
- NELSON BALSANELLI - Rua: Corupá, 584"
- NESTA - Si:RGIO ADÃO BRAGA - Rua: Hen-

rique Piazera, 103 - NESTA - SUSANRIS TERE

ZINHA CORREIA LEITE - 'Rua: Exp. Antonio

Carlos Ferreira, 22, apartamen�o 44 - NESTA

�f ......
VILMARINO ROQUE DE MOURA RODRIGUES

, � Rua: Joinville, 1649 - NESTA - VALDIR MAR-

. TIN - Rua: Trê� Rids do Norte, sinO -:- NESTA
- VALDErv'lAR BIANCHINI .- NESTA.'

ADALZíRA PIAZER'A -OE AZEVEDO � Oficial Maior
, .'"' ,.:�, . _"

O Rotary Club de Jaraguá do Sul está comuni

canäo que no dia 22 de novembro, domingo, a partir das
8 horas, estará 'efetuando a inscrição das crianças pa
ra a participação no Natal da Criança Pobre, promoção
desenvolvida pelo clube há'29 anos. ,O local das ins
crições será o galpão de, festas da Igreja Matriz São'
Sebastião.

A Comissão do Rotary solicita a presenÇa dos

pais, de�e�do os mes�os virem munidos da� respecti
vas certldoe� de nascimento dos filhos na idade de
um a dez anos.

Alerta, por outro lado, que aceitará apenas ins

criçÕes dos filhos de pais comprovadamente carentes,

reservando-se o direito de cancelar posteriormente a

inscrição que não atender tal requisito.
-

ANOTE O NOSS<) NOVO

ENDEREÇO

Rua CeI. Procópio Gomes

de Oliveira, 290. Majoradas.as tarifas
taximétricas

,

Correio do Povo •

O Pref.eito Victor Bauer, baixou o Decreto 709/

81, reajustando as tarifas taximétricas, considerando as

ponderações apresentadas pelos. responsáveis dos pon
tos de táxi de Jaraguá do Sul, dentre a& quai,s a defa

sagem de preços, que estão i'rréais pelos custos dos

serviços, .

Assim,'a bandeirada passa a CrS 80,00, a bandei

ra I - Cr$ 65,00 o quilômetro rodado: a bandeira II -

'Cr$ 80,00 e a hora normal de espera CrS 500,00.

Assinatura Anual Cr$ ..•.
800,00.

Ligue: para 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




