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ANO LXIII

fundado 'em Jaraguá' do Sul

o ADejanato 'Lar das Flores'

Antecipando-se as comé

morações do Ano Internacio

nal da Pessoa I dos a

(1.982), determinado pela Or

ganização das Nações Uni

das-ONU e reunindo pessoas

de boa vontade ,de todos os

segmentos. da comunidade

jaraguaense, foi fundada na

sexta-feira, dia 13, a Asso

ciação Assistencial para Ido

sos ','Lar· das Flores", com a

�rovação dós estatutos e e

leição do Conselho Curador

e Fiscal. Recém-fundada, a Associa-

I ção Assistencial para Idosos

Os lIrabalhos, que reuniu "Lar das Flores"; que ter.n.
63 pessoas,' na COmunidade como Uma de suas finalida-

Evangélica Luterana, foram des prestar serviços de as-

conduzidos 'pelo Sr. Ewaldo sistência a pessoas que ne-

Heiriz Boss, Presidente da i Ia necessitem, sem dlstln-

. Comissão Pró-Ancianato,' ção, raça ou crede religioso,

que desde meados de junho, fá conta com grandes doa-

quando da decisão pela im- ções, como um terreno de

.plantação de um anc;ianato, 4.500 m2, na rua Domingos
reuniu-se por diversas vezes da Nova, doado por D. Lucif-

mantendo contat0l:! para via- Ia Emmendoerfer, além de,

. bifizar, el/ta implantaçi!o. ,In.l-, em numerários, Cr$ 3 mi

cialmen�e o plenário, por
Ihõés do Grupo Weg; Cr$ 1,5

'

maioria,. decidiu pelo nome ,milhão de Wolfgang Weege,

de "Lar das Flores'" à nova I Cr$ 500 mil da Marisol, Cr$ .

Associação" alterando b pro- I
1QO m.il de Edmundo Barbi,

posto na minuta do estatuto' Cr$ 100 mil de Valeriano

que lera '�,Jardim das Elores".
O estatutb, foi a'provado

em confiança, uma vei: que'
obedece a todos os ci-itérioS,
tanto jurídicos quanto a sua

finalidade. Algumas peque
nas' alterações foram suge
ridas e que serão inseridas

na redação finaf do estatuto.

Ingo Piske (membros natos

segundo o estatuto), Eggon
João da Silva, Wolfgang We

ege, Lucilla Emmendoerfer,
Carla Schreiner, Pedro 00-

nini, Eriberto Bretzke, Gerd

Edgar Baumer e Udo Wagner.
Filieal - IIse Kohlbach, Mau
ro Koch e Ruth Pinto Coelho.

DOAÇÕES

Suplentes - Edelmlra Grub

.ba, Emrna Wille e Rivadávifl 'IRassele.
I

ZangheliRi e um Volkswag.e,n
O Km, da Menegotti Veícu

los..

Esses numerários deverão

ser aplicados na compra de

uma área de terras contfgaa
a doada, para que as exigên
cias do ancianato possam ser

cumpridas. A instituição %

sistencial que está surgindo,
é espelhada em outras, co

mo as localizadas em Pira

beiraba, Curitiba e Blumenàu

por e,xemplo.
O Presidente da "Lar das

Flores", embora não esco

lhido ainda, deverá ser o 'Sr.

Ewaldo. Boss, pela dedicação
que abraçou a causa e que

certamente contará com 'o

apoio de todos os jaragua
enses.

CONSElHO

Sugestões' ,e opiniões fo-'
ram ouvidas. Como passq'
'seguinte, aprovado o estàtu

t9 da nova entidade, foi e

leito .0 Conselho Curador,
formado por 11 membros,
um dos quai.s representànte
dos bemificiários e que

será escolhido à posteriori..
Por maioria integram os ,Con
selhos: Curador - Padre

João . Heidemann e Pastor

EscoJaresprestam homenagem
a Bandeira'

Uma bonita homenagem foi prestada -pelos esco

lares jaraguaenses ao Pavilhão Naciônal, na manhã de

qUinta-feira, 'dia consé\Qrado à Bandeira, em solenidade

Conduzida pela 19a. Unidade de Coordenação' Regional
de Educação, através' da Divisão de Educação Física e

Desportos, no Ginásio de Esportes Artur Müller.
Preliminarmente houve a introdução na quadra

das representações dos centros cfvicos e abertura da
solenidade com a apresentação do 2° Tenente Ari Ben
to Vicentini, representando o Exél'tito Nacional, do 620
Bataihão

.

de Infantaria, de JoinviHe, e, seguidamente,
fi 'entrada das bantJeiras rotas ou desgastadas que fo

.
ram incineradas. Exatamente ao meio dia, com O Hino
Nacional Brasileiro, foi hasteada a Bandeira pelo Te
nente Ari, com e�altação ao Pavilhão à carg0 do Pro-'
fessor Hermann Suesenbach, de Corupá. A aluna An
i!lréia Sanson, do Colégio Abdon Batista declamou um

Poema cívico.
'

O Oficial do 620 BI, em ato inédito em Santa

Catarina, segundo o p'rofessor MurHlo ,Barreto de Aze-'

vedo, da Difid,· incinerou simbolicamente uma bandei
ra, numa pira colocada na arquibancada. Os presentes
Cantaram o Hino à Bandeira e representantes dos cen

os . cívicos entregaram outras bandein�s (1.3) ao I'e

'resentante do batalhão de J9inville, para serem inci

neradas. Uma vez mais fei demonstrado o civismo e o

respeito a um símbolo nacional.
.

Ex-combatentes da nossa gloriosa Força Expe
�icionária Brasileira, uniformizados, também participa
rapl das solenidades.

I
•

, .'

É grande a venda de novos

telefones na região,
I Hecker filia-se no PDS mas 1em futuro polítiCO indefinido

,
,-

Prêmio Codesc
.

- 'Não houve relutân-I dois fatores: levantamerr

ela, mas sim, foi a ausên- . to no plano micro e ma-

cia de motivação pára crorregional das prtorlda-]
participação ativa na po- des e, definição das re-

lítica partidária. Se me g�as do [oqo, que À��teà- '8'1 ;p'ara . Eggoninscrevi foi produto dos rao o pleito de 1982r. O,. _ ..

insistentes e veementes ex-senador con!esso_u. que - ... ,. ,,' -

I'

apelos recebidos' das rnals fez a sua ftlíação em terrr "
. .'

.

.expresslvas lideranças do po hábil (na sexta-feira, .

O .preslde�te da Codesc

PDS, PMDB e do PP, ls- dia 13), em razão dos in-
- ?ompanhla de Desen-:

so a nível, estadual,' re- sistentes apelos, e regis- _ .'(ol�lmento d? Estado .çe
gional e até mesmo na- trou aqradeclmentos ,à" SI:ilrt�_ "0 Catarina, Marc:<?,s
cional. Assim, o ex-se- vários oposicionistas, den �ennq.ue Buechler, an��-,
nador da República Otair tre os quals Q deputado ÇIOU o nom�, d�s �gracla
Becker se expressou na Pedro Ivo Campos, os dos com o

. Premio. Co

manhã de quarta-feira, em prefeitos Renato Vianna e . desc "d,e Desen�.?lvlmen
São Bento do Sul, quan- Luiz Henrique da Sllvelrà; ,!p/81 . Na ocasrao, Bue

do sabatinado por um Wittich Freitag,- do. PMDB". "c,hJer re,ssal.vou que o .su

grupo de jornalistas da além de Telmo de Arruda cesso obtido com t;I se-

região norte, em coletiva Ramos e João' .. Llnhares 'gunda versão da premia

por ele convocada; com do PP, pelos con�i,tes' for: çäo. deveu-se,
.

em qrande
o intuito de esclarecer a mulados para ingresso em . Ralte: .ao apoio pr�stado
sua filiação, cerrando fi- uma das aqrerniações, P�J�' Imprensa' na dlvulqa-
leiras com o partido go- Reiterou inúmeras ve-

. çao do evento.

vernista, "que tem um zes que não tem preocu

programa que ..
mais co- pação em exercer qual-

munga com os meus prln- quer cargo, seja executl-

cípios" . .

vo ou leqlslativo: "Con-

Após discorrer que' foi fesso que não há um de

uma decisão espontânea, sejo específico pré-Iden
amadurecida, afirmou que tificado, pois os homens

a nova estrutura adrninis- públicos devem . colocar

trativa
.

da Oxford, empre- antes do desejo pessoal
sa que dirige, facultou a ac, necessidades da 00-

participação política, uma munldade .onde vive, para
vez que após ter deixado ver se tem· condições pa"
o Senado, em 1978', en- r3 dar atendimento a es

trou em "férias políticas sa mesma comúnidad'e""
prolongadas":;. permitindo Continuando, �

disse 'qye.
a reorganização da em- tudo depende do r�sülta-

'

presa, para o atingimento do do projeto anter-ior-
.

. O Inspetor Regional de Tributos Estaduais, Ney

de suas metas a curto, mente mencionado, ape- Vianna de Albuquerque, informou à imprensa o ;Jem.ons-
médio e longo prazo, v'i- sar mesmo de já ter man- trativo da�arrecadação do 'ICM, de janeiro a setembro

d t'd t t dOe 1981, dos 20 m.aiores m_unicípios em arrecadação,
.

I
san o ,especialmenté, o I o con aç o� com pre-

crescimento do Grupo, feitos da regiãó' e que os bem' corno o perceD_tual de. participação. Jaraguá po Su�

. Becker disse que optou apelos para filiação parti:- figura em destaque, na quinta,posição, com Cr$ .... , .

pelo. PDS, embora convi- dária partiram mais das· 1.166.193.958,64, participando, sobre o total arrecada-

dado também por outro.s lideranças ligadas ao par- do no Estado, com 3,949 por cento. "

partidos políticos, por co- tido de $usten.tação ao go- São estes os principais' arrecadadores:

mungar dos mesmos pri", verno "é não temo, por JOINVILLE 4.87ª.550.167,24

cípios do
.

seu programa, esta decisão, as críticas.

I
BLUMENAU . . . . . . . . . . . . . . .. 4.625.865.437,11

onde crê que a sua erri- da oposição, haja vista ? FLORI�NÓPOLIS :
.. 1.782.310.208,56

presa até mesmo se' an- o assunto já estar ama-
. ,

LAGES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1.703 . .172.184,06

'tecipou a ele, daí a iden\- durecido e muito dis,cuti- Egg�n J. da Silva JARAGUÁ DO SUL 1.1,66.193.958,64

tificação com o partido, do" .
u'CRICIÚMA '.' 1.137.551.346,09

"não [que tenhamos relu- Quanto a, valores ao peSquisa' o poeta Marcos'
' '�ITAJAI _.

'.' . . .. 1 .014.102.868,57

tado' em razão das diver- Governo do Estado, afir� K' d' R' . d I't ·�HAPECo 962.597.107,24
on e.r el�, n? e _.I �� tUBARÃO 868'.536.912,53

gências na escolha do Go- mou que Santa .Catarina é. ratura, a Umversldade.Fe 'RJO DO SUL 618.293.327,91
vemador do Estado como um Estado privHegiado, deral de S.anta _ Catanra, ..

c':" O BENTO DO SUL '577 . 438.386,39
a imprensa divulgou, pois pois tem UI)1 grande elen- no de edltoraçao; o pm- 'lOh-

. . . . . . . . . . .

24 189 961 29
acredito que um 'partido GO de valores, em amboS t· H' d dA" C

_., JOAÇABA 5. .
"

I'
.

-

d 'd d' �r (Hle y.)e sSdls.. tor- . ·Bc"'IISQUE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 504.150.734,00
po Itl.CO nao po e ser ca- os parti os, em con 1- e ass s o a e' "'�.;r

sa de unanimidades. Tu- ções de disputar' o voto � I� ',.. .1 nH e D·r t
� "

rvfAFRA 415.572.786,95
p astl.vas, e ans Ie er

CAÇADOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370.287.398,58
do foi episódio passado e popular.' "O' que não se _S�hmldt, em homenagem URUSSANGA 345.253.041,50
se cfivEtrgências fossem pode, -portanto, é dispen- postuma, foram os �on' T·IM.BÓ· r 311.416.10821
causas de. afastamentQ, sar as lideranças, pois t' I d t fe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

todos nós. viveríamos so- que o PDS _ referindo-
emp a os com o ro u-

CA'NOINHAS ...........•...._.. 288.231.956,64

zinhos"." se à sua agremiação - O tr:oféu, desenvolvido S.'MIGUEL O'OESTE 287.247.267,93

Ele vê a necessidade necessita de todos e eu pelo artista plástiCO Ah-
INOÄIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 266.288.073,30

de se fazer, no Brasil, particularmente acredito tônio Carlos MaciÍ�l, que Procape libera .5 milhões
um câmbio no procedi- na capaCidade daqueles esboçou uma estilização
mento dos empresários e que lideram o partido no do logotipo da empresa,

.

a Max Wilhelm
políticos, voltado essen- Estado, apOiando quem inicialmente deveria ser

cialmente ,à .realidade bra- melhores condições tiver entregue no dia 25 de no-

sileira, para busca de uma perante o eleitorado". vembro, data consagrada.
maior e melhor política E ao comentar que o a Santa Catarina. ·No en

s.ocial. "O programa do . processo polítiCO no Bra- tanto, por �ientação do
PDS é o que melhor se sil é irreversível ("as elei- governador Jorge Konder
identifica com os

.
meus ções vão. ser realizadas Bornhausen, a premiação

princípios. Uma das nr em 82") e que a democra- deve.rá acontecer na rei
zões do meu ingresso, é cia somente será autenti- nauguração do teatro de
colaborar para que a so- ca' e verdadeira com li- São José. Segundo esti
cial-democracia seja efe- berdade e responsabilida- !llativas da Fundação Ca
tivamente praticada, pois de, enfatizou, ainda com tarinense de Cultura, o

os programas até hoje a· . relação ao seu retorno.à ato ocorrerá entre 15 e

presentados não p'assam política, que os apelos re� 20 de dezembro .

de letras mortas .. O meu cebidos para voltar após
passado como prefeito e "férias prolongadas"�, re-

senador da República, fletem a necessidade de

tes�emunha e comprova, sua participação, fortale-
esta minha afirmativa". cendo a agremiação no'

PRETENSOES -plano estadual, como Ií-
POLITICAS der político que é em sua

Exír:wo político que é, região e no Estado.
Becker. esquivou-se de Ele não escondeu; du
afirmar, mesmo "metra- rante a entrevista, embo
Ihado" pelos r:epórteres, ra não admitindo publica-

. ser candidato a um cargo mente, o desejo de reter

eletivá em 82. "Não sei nar à vida pública. !6.cha
Ise sere,i candidato a qual- que o seu trabalho no Se

quer cargo, uma vez que . nado 17ederal está
.

ainda I
a minha participação ati.- vivo. na mente dos cata-

,
va no próximo pleito se- rinenses e, cónsidera '

.

á
rá decidida a partir 'de necessidade de haver u-

e-s '21.51'8 em 12 meses,

Cr$ 17.853 em 18 meses,
e-s 16.448 'em 24 meses,

e-s 15.754', em 30 meses

OU,< alhda, Cr$ 15A20 em

36 meses.

Em 1,o·dê -janeiro estes

preços serão majorados.
Em COI'1U�,� foram colo

.cados à venda 1.40 termt-

.A Telesc-Teleeomuníca

çoes de Santa- Oatarlna,
está comercializando no

vos telefones em Jaraquá
do Sul, Corupá, Schroeder
e Massaranduba, cuja pro
cura, apesar do preço, é

grande_, provando que es
te rnelo de

'

comunicação,
antes um' luxo de uma

classe .privilegiada, tor-· nais, o mesmo número

nou-se uma necessidade, ,�lm,�chroede� e, em Mas

pela facilidade.' e baixo saranduba, 45 aparelhos.
custo. dos serviços.

'

que serão instalados ;'0
, Se.gundo a gerente da .próxlmo ano .' A, aceitação
Telel-: em Jaraquá do Sul, é multo boa, devendo. os

Nair#Enke, são mil termi- estoques. se . esgotarem
nais,-,à venda, incluida a multo em breve.· '.Os CI::IS

resé:r\}a técnica, e que se- tos são os seguintes: re

rãodnstaladcs em 83, [un- eidencial \:- Cr$ l08 mil'

tan,do aos dóis mil apare- . à vista ou Cr$ 11.450 em
.

'Ihos em operação atual-
� 2 meses 01:1, Cr$ .

mente. São colocados à 9.170 em' 18 meses. Co

disposição dos 'tnteressa- mercial - Cr$ 154 mil à

Glauço plinger, presl- dos seis planos para es- vlsta, Cr$ 16-320' em 12

dente da Errlbrater -:- co- colha: residencial ,_ Cr$ meses ou, Cr$; 13.100 em

mo destaque no setor de 114.100,00 à vista ou Cr$ 18 prestações.
agricultura; Eggon João 15.062 em 12 meses, Cr$ Nestes munlcíplos o

da Silva, dtretor-presrden- 12.497 em 18 meses, Cr$ custo é menor do que em

te da Eletromotores We(J, 11.514 em 24 meses, Cr$ Jaraguá ao Sul, em vista

ce �äràguá, do Sul, no de 11.028 ein 30 meses e, do número reduzido de

Indústria: Pedro Bencz, Cr$ 10.794 em 36 ·meses. I terminais, c o nsequente

diretor-presidente, dos so- O telefone comercial cus- II �entJ� c?m menor exten-
.

permercados
\
Riachuelo, ta e-s l63 mil à vista ou sao de linhas.

.

no de comérCiO;; , Detlev '

,.-

Kàhrbék, contabilista, no
r

Jaraguá ,ratifica de.s
.. taque na

de serviço; Emp�sG e Pa-
dre Alfredo Rohr, f\fl de

. arrecadação do lCM..
.

.
_...-.:: - ,;_,.- ." ..._

O�Oe.putado Octacílio Pedro 'Ramos, foi portadör,
dia 13, de um cheque de Cr$,5 milhões, entregue na

que'la oportunidade à Bebidas Max Wilhelm, referente a

primeira parcela do Programa Espeoial à Capitalização
de Empresas - Procape, como participa�ão acionária.

Oportunamente, o 'Procape deverá liberar novas, par
celas à empresa.

Octacílio também destinou Cr$ 100 mil à SOCie

dade de Desportos- Acaraí, como verba pessoal,. para

construção de uma quadra polivalente junto ao seu com

plexo esportivp, !lo Jaraguá Esquerdo, bem como, para
a mesma finaUdade, Cr$ 200 mil ao Colégio Estadual

Miguel Couto� de Schroeder.
.

A Codesc recebeu 294

indicações de nomes de
pessoas jurídicas ou· físi-

Apesc'-inaugura dia 30 agên9ia
em.� Jara'guá do Sul

. .,
caso

A AssooiaVäo de Poupança e Empl'éstimo de
Sanfa Catariricr'A�FSC, inaugurará no' próximo dia 30,
às 1'8 horas, em ',Järaguá do Sul, a sua dl3cima-segun
da agência no Estaào.' Desta maneira, a APESC, úni
ca empresa I'>rivad� \de financiamentos autenticamente

catarinEmse, dél cont1�uidade ao seu plano de &xpansão
pr-ogramado denfro _ dp Estado,' qu.e prevê, alnd� em

1981", a implantação' Ele duas novas agências, além da
de ,Jaragu� do Sjjl, e(1ii� Caçador e Florianópolis.

Atualmente' a. émpresa'congre�a n'lai� de 300' mil

depOSitantes, com.um �m�:mtante "superior, aS bilJlões .,de
cruzeiros em depósitos e/12 bilhões e 500 milhões. em,
apliqações. ' <"" .

'.
.

.

nião de esforços em âm
bito regiol'lª1 "e tlma de
minhas metas é acordar o
norte e o planalto norte

em torno da escolha. cer
t e seus

- representan-
te não apoiando, a pa-
raql::ledistas. (Flávio José).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMANA DE 21 A 27 DE NOVEMBRO DE 1981CORREIO DO POVO - Jaraguá do sul-se
/

Jaraguá do Sul deu Um gran

passo para o amparo a seus ve

lhinhos. É que foi .fundada a

Associação Assistencial para
Idosos "Lar das Flores', sexta-

.felra, na Comunidade Evangéli
ca, quando ös presentes apro

varam a chapa apresentada pa

ra o Conselho Curador e Fiscal.

O presidente não foi escolhido,
no entanto, a coluna antecipa
que deverá recair na pessoa de

Ewaldo Heinz Boss, presidente
da Comissão Pró-Ancianato, pe
lo excelente trabalho desenvol
'vido à testa desta comissão

provisória.

Co� a simpatia que lhe é pe
culiar, o ex-senador da Repúbli
ca e diretor presidente da Ox

ford, em São Bento do Sul, re

cebeu com todas as gentilezas I

a imprensa da regão norte e PÜl
nalto norte quando concedeu

. extensa entrevlsta acerca de
suas atividades politicas que a

gora se reiniciam, com a sua fi

liação ao Partido Democrático
Social. Os jornalistas percorre
ram também ,todas as instala

ções da Cerâmica Oxford, a

companhando o processo de fa

bricação dos seus afamados

produtos. O encontro foi encer
rado com um almoço. A coluna,

\. agradece ao amigo Otair Beeker
Devidamente anotados em pelo carinho dispensado a todos.

nossa agenda, os aniversários

de:

Dia 14 - Paula, filha do casal

Luiz Carlos (Esther) Bonilauri

Dia 20 - Sra. Olga Henschel

Mahnke, progenitora de D. Bru

nhilde M. Schmockel.
Dia 25 - Melissa, filha de ll

do (Asthéria) Vargas, que será

cumprimentada no Baependí,
,

,onde seus pais oferecerão re

cepção.
Dia 26 - Alencar, filho de lvo

(Cecília) Konell
Sr. Holando .Mareellno Gon

çalves.
Dia 27 - Cristoph, que com-

, pleta 5 anos, filho de Irineu

(Nilda Salai) Sflaheling. A recep

ção será na sesldêncla dos pais.

A Agremiação \Corupa�
ense de Amadores de Or

quídeas convidando o "Cor
reio do Povo" para Q ato

inaugural de sua 16a. Ex
posição de Orquídeas e

Plantas Ornamentais, às
19h30minutos do dia 27

.de novembro, próxima
sexta-feira, nas depen-
dências do Salão Paro
qulal, em Corupá. O pa
trono será o atual presi
dente da Federação Cata
rinense de Futebol.. José
Elias' Giuliari e Esposa. e.
a propósito da ACAO, em
meados de outubro foi
eleita .a nova diretoria,
sendo presidente atual
Werner Albertd Christiano
Daríus.

Jaraguá do Sul, que es-'
te ano já havia arrebata
do o "Troféu Amigo da
Comunidade", através de
Gerd Edgar Baumer, pro
moção da Rede Brasil Swl
de Comunicações, acaba
de ter conferido a mais
um de seus ilustres in

tegrantes, o "Prêmio Co
desc de Desenvolvimen
to/81", no setor indústria,
à Eggon João da Silva,
diretor-presidente do Gru

po Weg. Sem dúvidas é
merecidíssimo o prêmio a

quem
-

dirige .com tanta

dedicação urna empresa
de porte, genuinamente
nacional e que colabora
para que nossa cidade se

ja conhecida como a "Ca
pital Latino-Americana do
Motor Elétrico".

Aniversariantes" - Nascimentos. SERViÇOS -,

DOMaSTICOS

Aniversariam hoje - sábado
Sr. .Alfredo Horst, no Rio dê
Janeiro. -

Sr. Alfredo Baumle

Sra. Ivone Mascarenhas Schiba,
em Curitiba
João Maria de Godói
Sra. Pricilla Monain Silva Mou

ra, em Florianópolis
Anive;sariam doiningo
Sra. Cecilia Karsten

Sr. Camilo Andreatta
Sra. Alafde, esposa de Altrede

Langer
Sra. Esmeralda schrnlta Vegini
Arminda Küster, em Rio Cerro II

Sra. Ceolíria Meurer Mannrich,
em Atalanta

Dia 25 de outubro

JÚlio, filho de Hipólito (Sebas

tiana) Chaves
Dia 29 de outubro

Leandro, filho de Semir (Nlrce)
Bardin
Dia 30 de outubro

Rodrigo, filho de Walney (Síj
'via) Guimarães
Dia 31 de outubro

Wagner,
.

filho de limar (Erica)
Schmidt
Dia 03 de novembro

Patrick, filho de Geraldo (Maria)
Schaldach

Dia 05 de novembro

Alexandro, filho de Leopoldo
(Ruth) Schweitzer

Procura-se uma peSSoa
para serviços domésticos
de boa aparência, pa�
trabalhar em Curitiba. Pa
ga-se bem. Tratar na Rua
Reinaldo Rau, 289, na Joa
lheria Pérola e Ótica Mo-

I
derna, ou pelo telefoné
72-1823.

Variedades ...
Faça você
seu sabão

- Está festejando os seus lin

dos 15 anos, a jovem Fabiane

Ewald, da nossa geração pão
com-cocada, filha de Ivo e Nor-

.

ma Ewald.

Sra. Celina Winter Bartel, em Ivanir, filho de Inácio (Lídla)
Ferva um quilo de seblM

em um litro e meio de
águà. Mas deixe ferver,
mesmo, por muito temp'o,
não deixando secar. Réti"
re do fogo, 'peneire e co

loque um copo de águll.{
fria.

Porita Porã MT

Orlando Panstein

Dia 23 de novembro
Sra. Zulmira Cóutinho Müller

'Regina de Fátima Morbis
Dia 24 de novembJjo
Sra. Carolina, esposa de Engel-
berto Frelberger

�

Sr. Herbert Schneider, em Rio

do Sul
Sra. Selma Bruhns, em Jolnvil-
Ie I
Dia 25 de novembro
Sra. Odlla L. Vieira, em Join

ville
Sra. Hermínia, esposa de Santos

Tomaselli
Catarina Scheuer

"

Alessandro Alcides Gonzaga
Sra. Catarina W. Kitzberger
Sra. Catarina Holler dos Santos

Alessandra Cristina dos Santos

Dia 26 de novembro

,Sr. Osmar, Duarte, em Joinville

Sra. Berta Lessmann
Maria Irma TomeUn

Sr. 'Geraldo Werninghaús
Sr. Holando Marcelino Gonçal
ves

Ola 27 de novembro
Sr. Júlo Ferreira Filho
Sr. Ar1iur Porath, em Rio Cerro
"

Sr. José Leonel Silva

Srta. Ise Norma Joenck
Terezinha Glowatzki
Sr. Gerhard Géorg Hermann,

'

em Corupâ
Cláudia Mehler
Fernando Ehlert Fernandes

Kleemann

INFORMAÇÕES&GENTEDia 06 de novembro

Sandro, filho de Heinzi (Maria)
Oldenburg
Tatiana, filha de Ivo (Olga) An-

dreghetoni
,

Ângela, filha de Osní (Renita)
Lenzl

Josimar, filha de José (Lurdes)
Toll

Tatiana, filha de Jaime (Lorie)
Glatz

Jeana, filha de Iv� (Adair)
Grützmacher

Dia 07 de novembro

Gilbentp, filho de Francisco

(Maria) Martim

Dia 08 de novembro

Marina, filha de Waldir (Maria)

O amigQ) Osmar Nunes
Filho, que foi aluno do
nosso glorioso Colégio
São I:..urs, ê um dos pro
prietários dos Hotéis \Ma
rarnbaia, em B a I neárío
Camboriú e 'Cabeçudas,
enviando-nos os novos ta

rifários cobrados pelá or
ganização hoteleira. Os
mar, por ocasião da furr

, dação da'Associação dos
Jornais do Interior de
Santa Catarina, travou

I breve bate papo com a

coluna, relembrando seu

tempo de estudante em

Jaraguá do Sul.
***

Amanhã, 22 de novem

bro, o estimado casal e

bro o estimado casal e lei-
"teres assíduos deste jor
nal, Engelbert (Carolina)
Freiberger, completa qua
renta anos de feliz vida
conjugal, as Bodas de Ru
bi. 'O casal possui dois
filhos - Tereza casada
com Carlos Chiodini e Ni
vâldo, casado com Mada
lena', Franzner, . além de
dois netos, a CIeide Te
reza e o Carlos M'oacir.
Fellcltarnos ao Sr. Engel
bert e a D ."-Carolina, bem
como aos filhos e netos,
pela feliz data.

***
A coluna, dia destes, fi-

cou decepcionada com o

'mau atendimento e moro

sldade dos serviços da
Lanchonete Varan�o. Se
ria interessante oS' pro
prietários d i s pensarem
'maior atenção ...

*,**

Coluna recebendo convite pa
ra uma visita à Ella's Presen-

'tes, que abre suas portas no

próximo dia 26. Fica na Rua' Rei

noldo Rau - Edifício Bérgamo -

Sala 536.

Espere esfriar pera ,
o

sebo - endurecer.
Pegue sete colheres de

sopa de sebe e junte a
sete colheres de sopa de
óleo vegetal.

Na área da televisão: Jota Si 1- .

vestre vai receber 3 milhões de

salário na TVS para combater a

Globo, com "O show é o limi

te" e Sflvlo Santos fará "Arrls
ca Tudo', dois programas que

darão muitos prêmtoe.' com a fi

nalidade de abalar as estruturas

da GIQbo.

Agora, numa

que não seja de plástico
nem de alumínlo, colocar
seis colheres de água fil
trada com três de ,soda
cáustlca., Mistur�r bem
até esquentar.

-No domingo, dia 15, foi bati
zadau a pequena Calliny, filha

dos amigos Aristides (Marlene)
..

Panstein, tendo como padrinhos
Ildo (Asthéria Hansen) Vargas e

Jorge (Cilda) Mayerle.
***

Oss-Emer

Cristiane, filha de Sebastião

(Maria) Corrêa

Marisa, filha de José (Ro1;a)
do Rosário

Dia 09 de novembro

Edson, filho de' Gilmar (Dijlind)
Hinkeldei

Simone, filha de Belmiro (Llse

te) Maas

Marcelo, filho de Moacir (FIori
ta) Peters

No Baependí, neste domingo,
dia 22, a partir das 20 horas,
"Os Batuquelros de Vila Isabel",
campeões do carnaval carloca,
juntamente com Jorge Goulart,
Xanqö da Mangueira, Nora Nei,
Clementina de Jesus, IIse de

Paula, Os Pandeiros de Ouro,
Paulo Roberto e As Mulatas da

Mangueira, participarão do

show-balle, que terá ainda des

file de fantasias de luxo pre
miadas no carnaval carloca da

Vila Isabel, Portela, Mocidade

ludependente e ·Imperatriz Leo

poldinense, A promoção prome
te multo para o ,domingo [ara
guaense.

Falta pouco para seq
sabão ficar pronto, veja:
despeje esta mistura que
você fez com água e soda
cáustica em cima da mis"

, tura de sebo com óleo e,
se qujzer, para ficar mais

.

cheiroso, acrescente (,Ima
essência. Mexa bem e

deixe secar numa forma
de madeira ou lata forra
da com um pano .

Viu como é fácil!
sorte e muita roupa lava"
da para você. (Carmem
Luísa Bltencourtl ,

,

O ex-governador Antonio Car

los Konder Reis - q ue veml a

Jaraguá do Sul no infcio de de

zembro participar do Encontro

de Empresários - foi eleito

para a cadeira 22, da Academia

Cafjarinense de Letras. Ele con

correu com o escritor Enéas A�
tanázlo, vencendo o pleito -

23 a 11.

Neste sábado, com os nOSSOl:

ardorosos' cumprimentos" cele
bram suas bodas de ouro, o es

timado casal Erich e Gullberme

Hoeft. As ações de graças e

bênção serão na Igreja Evangéli
ca Centro, às 18 horas

***
Dia 10de novembro .

"Indianara, filhá de Miguel (Mi

ria) Voltolini., ., \",
Andreos, filho de Milton (Marli)
Ribeiro

Jonas, filho de Guido. (Renilda)
Gruetzmacher

Sílvio, filho de Sílvio (Irene) Pe-
reira

O "Correío da Tupy",
edição de outubro, dedi
ca um caderno especial,
hornenàqeando ao ex-di
retor presidente do Gru'
'po Tupy e secretário da
lndústrla e Comércio de
Santa Oatarlna.. Hans
Dieter Schmidt, desapare
cido em desastre avíató
rio na tarde de 23 de se-

c>

tembro.
***

Ivo e Cecflia Konell, recebem
na sexta-feira, dia 27, ,urn 9'14)0
de amigos para la.itar em sua

residência. Diretores dos Distritos L-10 e

L-23, do lions Clube de Santa

Catarina, foram recebidos pelo
Governador do Estado e convi

daram para presldlr a sessão

sol�ne de abertura da 29.8 Con

venção Nacional de Llons Clube

do Brasil, que ocorrerá no Cen

tro de Convenções de CITUR em

Balneário Oamborlú, de 19 a 23

de maio de· 1982. Bornhausen,
ná ocasião, abordará o tema "A

Realidade Catarinense" para

cerca de 12 mil convencionais

que virão de todo Q País.

***
As Damas de Oarldade de Ja-

raguá do Sul, num gesto muito

simpático, doaram Cr$ 50 mil fi

Ação Social e Cr$ 30 mil à ...

APAE. O grupo é presldído pela
Sra. Diomirà Wolft. E a APAE

recebeu outros Cr$ 50 mil do,

deputado Octacflio Pedro Ra-
,

mos como verba pessoal.
***

Como conservar ovos

durante seis meses

A casca -do ovo é poro"
sa, isto ,é, possui furos
muito pequenos que per
mitem a entrada e salda
de ar, necessário para O'

desenvolvimento do em

brião, que respira absor
vendo oxigênio e expira
gás carbônico . �uitas
vezes o ar que entra está

j contaminado por micrÓ
bios que vão estragar O'

ovp. �mpedindo a entrada
do ar, você estará con

servando os ovos. E é fá
cU, veja:

RelógiOS Seiko, Technoe,
Rieoh, violões, crfata,fs e ar

tigos para presentea,6 com io

A Sra. Aurea Muller Grubba

(Néca), ofereceu lanche em sua I

residência, na tarde de terça
feira, para às amigas do seu

Grupo.

Dia '11 de novembro

Carlos, filho de Antonio (Tere
zinha) Assumpção
Mãiki, filha de Reno(Enir) Bor

chardt

�1a 12 de novembro

Kátia, filha de Mário (Hani) Rü

chert

Fernando, filho de Stanislau

<lsolde) Wesoldwski
Dia 13 de novembro

Rodmei, 'filho de Walmir (Tere-

.

Como em sociedade tu

do se sabe, a coluna to
mou

.

conhecimento ._que
uma renomada empresa
jaraguaense passará, a

partir do próximo ena, a

exportar frangos, onde
Santa Catarina desponta
como o principal expor-
tador .

lalznaster
Vários sáo os jovens casais

que neste sábado subirão ao

altar para selar o compromisso
matrimonial. Na Paróquia São
Sebastião: 9 horas -: Luiz An�
tonio Nßgri e Márcia Margaridd
Bona, 17 horas - Dilmo Prá e

Leonila Franceschi, Edson Luiz
Bartsch e lieresinha Peixer, Os

m,ir José Manfrini e Marta Sbar

delattL 18' horas - Osvaldo'
Pinter Filho e Ivanir Malheiro,
18h30 - Waldemiro Muller e

Mariza Marina Lenfers, e às 20

horas Hélio José Andreazza e

Maria M. Petersen. Na Barra do
Rio Cerro, às· 18 horas - José

Luiz Girardi e t0aria Elenir Dal

Ri. Aos nubentes, \lotas de fe
licidades é o que a coluna de

seja.

o seu relojOeiro.

Fone '72-J2I't .

Fazemos tudo para lhe 1IeI'-

Receberam na noite de quar
ta-feira, um grupo de casai", eill
sua residência, os amigos Raif
e Sônia Marquardt.. por dnal,
bas�ante concorrido. ,

***

vir bem�
,

, zinha) de Oliveira
.

'

. . . , . Sávio filho de Pedro (Valci)
�1r.mnnl1r�· waseh .

"

COMPLEXO TURíSTI'CO Fabiane, filha de Orlando (Edl-

JARITA na) Lescowicz

Um passeio
inesqueclViel.

Kaffeé Haus, Lanchone
te, Ponto Turlstico;

.

Play-Ground e·
emp.lo ·estacionamento.

O casal amigo, que curte to

todas as semanas este jornal,
Walter (Allrona) Bartei, come

morou segunda-feira, dia 16, 35

anos de casamento , empreen
dendo viagem a Foz do Iguaçu,
Sete. Quedas. Mato Grosso e

�araguai, aproveiil1ando o giro
para participar dos festejos da

p.rimeira comunhão da netinha

Cláudia Márcia Bartel. O Sr.
Walter é atualmente o presiden
te da Sociedade Esportiva' e
Recreativa Vieirense. Com ,os

nossos cwnprimentos!

***

A garota Julie Isago, aluna'

da 3.a série da Escola Isolada
de Poço Grande I; de Guàrami

rim, foi a primeira colocada na

'categoria de 10 a 12 anos, no

concurso
..

A Criança e a Estra

da". Ela. tem 10 anos e junta
mente com Janaína Battistella,
de Seara, irão; no' próximo mês
representar Santa Catarina na

fase nacional, que é promOVida
pelo DNER.

Você que ontem à noi
te "curtiu" o recital do
violonista Mário Barros,
está convidado a presen
ciar na próxima 'sexta

feira, gratuitamente, a
, partir das 20h30, a pri
meira apresenJação públi::..
ca, este ano, do Coral da
SCAR; agora totalmente
reestruturado. ,

Antes de tudo, você te'

rá que prepárar a cal
queimada. Para isso, bas"
ta juntar água na cal vir"

gern e deixar uns cincO

.dias.

'Dia 14 de novembro
Má�cio e'Marcelo, filhos de Jo
sé (Maria) Feder

Patrfcia, filha de Odair (MatIl
de) da Silva
Dia 15 de novembro' '. Numa tigela, ·coloque'

água fervida. Deixe es

friar e adicione um pouco
de cal queimada e miStu
re bem.

Antonio, filho de FrancIsco (A

delina) Kroich
Rodovia SC-301 - Km 5

Jaraguá do Sul-S.C
Troca idade hoje, cornos nos

sos cumprimentps, na Capital
do Estado, a Sra. Priscilla Mo

nain, esposa do Dr. Mauro Luiz
Cubas Moura.

**..
Pelo 290 ano consecutivo, o

'Rotary Club de Jaraguá do
....Sul

realiza o
..Natal da €rianaç Po

bre". Este
-

ano, as inscrições
serão domingo, dia 22, a partir
das 8 horas, no galpão de fes
tas da Paróquia São Sebastilio.
A promoção beneficiará cente

. nas de crianças carentes entre

1 e 10 anos:

Dia 16 de novembro
Evandro, filho de Valentim (Ira
cema) Kern

Evandro, filho de Arno (Marli)
Dere�i
Jaqueline e Caroline, filhas de
Osmar (Zildete) Lombardi

'Tárcio, filho de Aribert (Eleo

nora) Fritzke

IRelo)oana AvenidarIG.ue.I.... '••lltI••
Decorações para casamentos - De

corações para Igrejas - DeQorações
para clubes - Arranjos para festas -

Plantas ornamentais e Buquês em Ge
raI.

_Coloque os 'ovos nesse

líquido leitoso.
,

Cubra a tijela e guarde
em lugar fresco e ventila"
do.
Os ovos assim conser

vados podem durar até
seis meses. Isto porque
a cal fecha os poros da
casca do ovo, impedindo
a entrada ·do ar.

.

� ETERNIZE OS BONS MOMENTO·S

Prese,ntele com Jóias e as mals finas sugestões
da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

FLORICULTURA IMPERIAL

Dia 17 de novembt!o 4

Cláudia, filha de- Vilson· (Tere
zinha) Callai

pb
ções da Cerâmica Oxford,' a

Getúlio

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

----------�����==l
�----------------------------._----------�--------------�

Rua Relnoldo Rau, 628 - Jaraguá do
SUl sc. Vargas.I'

Nesta eSjtação,
vista-se bem e confort�
v.elmemte. Compre cal

çados e confecções na

Cinderela, onde você
encontra as melhores
opções.

Compra, venda e administração de imóveis é com a 'IMOBILlARIA ME
, NEGOTTI LTDA, competência indiscutrvel no ramo imobiliário.

Temos a disposição salas e apartamentos para alúgar e terrenos para venda.

Aproveite a abertura!·

A Confecções Sueli abriu nova loja na rua .Reinoldo Rau, EdiHcio Bér
gamo, Sala 530. � uma nova e elegante opção de compras, artigos de primei
ríss·ima linha. Vislte-a e compare. Só m�smo a Sueli é capaz de fazer tanto
por você. , f)·I.abiliária ,Uda.Meneuiti

•

-

çCinderelaGarantia e segurança para o seu inVAstimento.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 855 - Edifício Menegotti, 1.0 andar

Sala 104.

•

Agora ,com nova ,loja' na rua Reinoldo 'Rau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EDITAL 12.259 de 11-11-1981

Ubirajara Luís de Sá e

Nadir Volpi,
Ele, brasileiro, solteiro, repre

sentante comercial, natural de

Irineópolis: neste Estado, dornr
ciliado e residente na Avenida

Duque de 'Caxias, Belém-Pará,
filho de Amnton Sá e de Lour-

des Silva Sá.

fredo Mann" nesta cidade, filha
de Eugenio Volpi e de Natalia

Stringari Volpl.
EDITAL 12.260 de 11-11'-1981

Ignacio Braier e Alma Fachini

Ele, brasileiro, solteiro, ope

rário, natural de Benedito No

vo, neste Estado, domiciliado a

residente na Rua Walter Mar

quardt, nesta cidade, filho de I

Stanislau Braier e de Anna I
Braler-

'

I
s:1a, brasileira, solteira; operä
ria, natural de Rio dos Cedros,
neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rodovia SC-301 nes�

te distrito, filha de Arturo Fa

chini e de' Fedora Fachini.
EDITAL 12.261 de 11-11'-1981
Laércio Atayde Machado e

Dorotí áe Oliveira
Ele, brasileiro, solteiro, au

xiliar de escritório, natural de

Jaraguá 'do Sul, domiciliado e

residente na Rua João Doubra

wa, nesta cidade, filho de Atay
de Machado e de Iracema de
Souza Machado.

,Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural' de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua

Jorge Ozernlewlez, nesta cida
de, filha de José Jorge� de Oli
veira e de Evalina Doerlnq de
,Oliveira. '

'
'

EDITAl. 12.�62 de 11-11-1'981

�oão Pereira e Maristela da
Silva Atanazio

Ele, brasileiro, solteiro, es

criturário, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente
na Rua'Rio Branco, nesta ci
dade, filho de Angelo Pereira
e de Maria Fagundes Pereira.

Ela, brasileira, solteira, indus
triária,- natural de' Jaraguá do
Sul, domiciliada é residente, na
Rua Fritz Bartei, nesta cidade,
filha de Antonio Atanazio e de
Nadir Nair Atanazio.

EDITAL 12.263 de 11-11-1'981
Vilson José Schmitz e Dalila
Apolonia Schmitt

Ele, brasileiro, solt,eiro) de

senhista, natural de" Guarami
rim, neste Estado, domiciliado
e residente oa Rua Padre Pe

dro Fránken, nesta cidade, fi
lho de Pedro Schmitz e de An-

,

gelina Joana Gneipel Sclamitz.

Ela, ,brasileira, solteir.a, sue

pervisora, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente

na Rua Isidoro Pedri, nesta ci

dade, filha, de Edgar Schmitt e

de Alzira Winter Schmitt.
EDITAL 12 .. 264 de 11-11-1''981
Valdemiro Valdemar Ziele e

Maria Ap�recida Scheever

Ele, brasileiro, solteiro, ele

tricista, natural de Jaraguá dI()

Sul, domiciliado e residente na

Rua Joinville, nesta 'cidade, ti

lho de Valdemar Ziele e de

,Edite Reinke Ziele.

'Ela, brasileira, solteira, do

lar, n�tural de Corupá, neste

Estado, domiciliada e

-

residente

em Jaraguá�Esquerdo. nestá
'CIistrito, fitha de Joaquim Sche '

ver fi de Antonieta Mathias

Scheever.

E:DITAL 12.265 de 12-11-1981

Bruno Lehnert e Silvia

Maria Zapella
Ele, brasileiro, solteiro, auxi-

EDITAL }2.278 de 16-11-1981
Leonardo Rodrigues e Maria
Rosa Pereira de Almeida
Ele, brasileiro, solteiro, ope

rárlo, natural de Foz do I_gua
çu, neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Joinville

I "

nesta cidade, filho de Pedro
Rodrigues e de Honoria Aquino.
Ela, brasileira,' solteira, zela

ç1ora, natural de Porto' União,
neste Estado, domiciliada e re

sidente na Rua José Emmen
doerfer, nesta cidade, filha de
José Pereira de Almeida e de
Elvira de Almeida.

Página 3

Proclamas dé cásamenlo
Aurea Müller Grubba, Oficiai do R'8gistro Ci

vil do 10 Registro CIvII'do 10 Distrillo da Comarca'
de Jaraguá do Sul, Estado de Sta. Caltarina, Brasil.

Faz saber qua compareceram em cartório,'
exibindo os documentos exigidos pela lei, ai fim
de se hablftarem para caàar:

José Venera e de

Venera.

Verediana nio Bockor e de Cecília Muller
Bockor.

Ela, brasileira, solteira, cos- Ela, brasileira, solteira, ope-

tureira, natural de Doutor Pe- rária, natural de Jaraguá do

dri�ho, neste Estado, domici-I Sul, domiciliada e residente .na

liada e residente Vila Lenzi, Rua Bertha Weege, nesta clda

neste distrito, filha de Urbano de, filha de Placido Satler e

Tornelln. e de Mortta Tomelin. de Natalia Demarchi Satler.

EDITAL 12.267 de 12-11-1981' EDITAL 12.273 'de 13-11.1981

Marivaido Nunes da Silva e

Marilse Oechsler.

Ele, brl!sileiro, solteiro, ope

rário, natural de Gu'aramirim,
neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Tomaz Francis

co de Goes, nesta cidade, fi
lho de Manoel Nunes da Silva
e de Elvira Utilia da' Silva.
Ela, brasileira, solteira, ope

rária, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na

Rua José Teodoro RibeJro, nes

ta . cidade, . filha . de ,Gabriel
Oechsler e' de Monica HilIe
sheim Oechsler.
EDITAL 12.268 de 12-11�1981

. An�nio Da!)iél Bilck e

Matilde Pellensse

Ilar de escritório" natural de nesta cidade, filho de Ge,�esio :
EDITAL 12.277 de 16-11-1981'

Jaraquá do Sul, domiciliado e da Silva e de lrmqard Koch Pedro'Nelson Junckes e Marià

residente, na Rua Francisco .Za- da Silva. Bernadete Webber

carias
.

t.enzl, nesta cidade, fi- Ela, brasileira, solteira, in- Ele brasileiro, solteiro, rnotorls

Jho de Francisco Lehnert e de dustriária, natural de Passo ta, natural de Guaramirim neste

Valeria Urbanski Lehnert. Manso, Taió, neste Estado, do- Estado, domiciliado e residente

Ela, brasileira, solteira, ope- miciliada e residente na Rua em Guaramirim, neste Estado,
rárla, natural de Guaramirim, Antonio Carlos Ferreira, nesta filho de Alberto Junckes e de

neste Estado, dornlclllada e re- 'cidade, filha de Leuclides An: Maria Kraisch Junckes.

sidente em Guaramlrlm, neste tonio Anacleto e de Paulina Ela, brasileira, solteira, bal-

Eia, brasileira, solteira,' auxl-
.

bEstado, filha de 'Romeo Zapella A reu Anacleto .

, conista, natural de Luís Alves,
liar de escritório, natural de:

'

e de Maria dos Santos Zapella. EDITAL 12.272 de 13L11-1981 neste Estado, domlcllíada e re-

Luís Alves, neste Estado, dornl- M kEDITAL 12.266 de 12-11-1981. arcos Boc or e Elisete sidente na Rua Irmão Leandro,
ciliada e residente na Rua AI-'

Arno Venera e Zilda Maria Luiza Satler nesta cidade, filha de Antonio

�omelin Ele, brasileiro, solteiro, au- Humberto Webber e de Pierina

Ele, brasileiro, solteiro, ope- xiliar de escritório, natural de Zappellini Webber.

rário; natural de Jaraguá do Jaraguá do Sul; domiciUado e

Sul, domiciliado e residente em residente em Estrada Garibaldi,

Corupá, neste Estado, filho de neste distrito, filho de Anto-

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Luís Alves,
neste Estado, domiciliado e re

sidente na Rua Campo Alegre,
nesta cidade, filho de. Antonio
Bilck e de Elena Bilck.
Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e residente na

Rua Águas Claras, nesta cfda
de, filha �e Bertholdo Pellen
sse e de Erna Pinheiro Pel�.
lensse.
EDITAL 12.269 de 12-11-1981'

JanuArio Dalplaz e Zilda Floriani

Ele, brasileiro, solteiro, ope-
I •. ,

I drano, natura e Rio do Oeste,
nest� Estado, domiciliado e re

sidente na Rua João Doubrawa,
nesta éidade, filho de Francis

co Dalpiaz e de Daria Dalpiaz.
Ela, brasileira, solteira, cos

túreira, natural de Rio do Oes

te, nest� Estado, domiciliada
e residente na Rua João Dou

brawa, nesta cidade, filha de
Luiz Floriani e de Conceição
Floriani.

Edson Valdir Schumacker e

Maria Elisa Lazzaris

Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Bocaina do

Sul, neste Esjtado, domiciliado
e residente na Rua Walter Mar-

quardt, nesta cidade, filho de EDITAL 12.279 de 17-11-1981

Ar'flhur Schumacker e de Ma- Nelso Vicente Spezia e Lurdes

ria de Lourdes Schumacker ,

Bernardete Minatti

Ela, brasileira, solteira, do Ele, brasileiro, solteiro, ope-

lar, natural de Jaraguá do Sul, rário, natural de Luís Alves,
domiciliada e residente em Vi- neste Estado, domiciliado Ei re

Ia Nova; neste distrito, filha sidente na Rua João, Bertolí..
de Vasco Lazzaris e de Fran- nesta cidade, filho de Carlos

cisca de Souza Lazzaris. Faustino Spezia e de Adelina

EDITAL 12.274 de 13-11-,1981 Luzia .Junkes Spezia.

Cópia recebida do cartório de Ela, brasileira, solteira, ope-

Schroeder, neste Estado.
.

rárla, natural de Jaraguá do Sul,
Adolar Lessmann e Marl;ce domiciliada e residente em Ne-

Pommerening reu 'Ramos,' neste distrito, fi-

Ele, brasileiro, solteiro, in- lha de Alfredo Minatti e de Ve

dustrial, natural de Jaraguá do ronica Minatti.

Sul, domlclllado e residente na

Rua Joir:llÍUle, nesta cidade, fi- EDITAL 12.280 de,18-1t-1981'

lho de Bruno Carlos Guilherme José Silveira Zimerman e

Lessmann e de Augusta Zeh; Janete Eleutério
_ ,

Lessmann. I Ele, brasileiro, solteiro, ope-

Ela, brasileira, solteira, do rário, natural de Agudos do Sul

comércio, natural de schece-
- Paraná, domiciliado e resl

der, neste Estado, domiciliada
. dente em São �nto do Sul,

e rE;siden�e em Schroeder, nes- neste Estado, filho de Miguel
te' Estado, filha de Bertholdo Eppínio Zimerman e de Anita

Pommerening e de Elvira He- Silveira de Souza.

lena Gneipel Pommerening.

do Ivai-Paraná ,domiciliado e Monich e de Terezinha Esme-

EDITAL' 12.275 de 16-11-1981

Cópifl recebida do cartório

de São Bento do Sul,' neste Es

tado.
Nivaldo Kanzler e Marle'ne
Monich

Eile, �rasileiro, solteiro, in

dustriario, natu.ral de Jaraguá
do Sul, domiciliado e residente

na Rua Lourenço Kanzler, nes

ta cidade, filho de Osvaldo
Kanzler e de' Olga Demarchi
Kanzler.

EDITAL 12.270 de 13-11-1981' Ela, brasileira, solteira, bano'

Vilson RobeJ1O Schellemberg cária" natural de Schroeder,
e Marlene Maximiano neste Estado, domiciliada e

I;le, brasileiro, solteiro, sol�, residente em Schroeder, neste

dador, natural de Santa Isabel Estado, filha de Acidio Rene

Ela, brasil�ira, solteira, ope
rária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Vila
Nova, neste distrito, filha de
Belmiro Eleu1lério e de Ana Je
SUi�lO Eléutério.

residente na Rua Antonio Car- ralda Monich .

los Ferreira, nesta cidade, fi-
lho de Arnoldo Schellemberg e �DiTAL.12.276 de 16-11-1981 EDITAL 12.282 de 18"1"t1981'
Maria LanuirrSchellemberg . Cópia fecebida do cartório de Juvencio Campregher e

Ela, brasileira, solteira, do Ibirama, neste Estado. Rosmari Dallagnelo
lar, natural de Doumr Pedri- Lídio Block e Marcia Maria Rech Ele, brasileiro, solteiro, lavra-

nho, neste Estado, domiciliada Ele, brasileiro, viúvo, farma- dor, natural de Rio dos 'Ce

e resldente em Vila Lenzi, nes- cêutico bioquímico, natural de dros, neste Estado: dom(ciliado
te distrito, filha de Altair Ma- Indaial, neste Estado, domici- e residente em Itapocusinho,
ximiano e de Margarida Maxi- Iiado e residente em Ibirama, neste distrito, filho de Lino

miano. ' neste 'Estado, filho de Hugo' Campregher e de Tecla Campre-

EQITAL 12.271'de 13"11�1981 Block e de Helene Block. gher.
�

Mário da Silva e Carmen Ela, brasileira; solteira, auxi- ,Ela, brasileira, solteira, ope-

Terezinha Anacleto liar de escritório, natural de rária, natural de Jaragu�do Sul,

Ele, brasileiro, solteiro, tor- Jaraguá do Sul! domiciliada e domiciliada e residente em Ita

neiro, nat!Jr�l. de .,Iaraguá do residente nesta cidade, filha de pocusinho; neste distrito, fHha

Sul, domiciliado e residente na Adelino Paulo Rech e de Irm- de Severino Dallagnelo e de

Rua Antonio Carlos Ferreira, gard Bachmann Rech. Terezinha Sevignani Dallagnelo.

E para que chegUe ao conhecimElnto de
todos, manClei passar o presente Edital, qUie será

publicado pela imprensa e em cartório, onde, se'rá
afixado 'q,uranlle .15 dias,.

'

i ED1TAL 12.281 de 18-11-1'981
Altair Civinski e Jane Küster
,Ele, brasileiro, solteiro, re

presentante comercial, natural
de Boa Vista; neste Estado, do
miciliado e residente em Boa

Vista, neste Estado, �ilho de

Eugenio Civinski e de Alber
tina Civinski.

Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural �:. Joinville: neste

I
'

Estado" domICIliada e residente

na Rua Henrique Piazera, nesta

cidàde, filha de Eugeniõ Küster

e de Mathilde Küster.

A pOliomielite
no Brasil

O Ministério da Saúde aplicou
mais de 72 milhões de doses de

vacina sabln nas quatro etapas
da Campanha Nacional de Vaci-

.naçäo contra Poliomielite, vacl
, nando mais de 18 milhões de

crianças na faixa etária de O a-

5 anos, de idade.
A Campanha Nacional de Va

cinação centra a Poliomielite

teve lnlclo em junho de 1980"

�laAdo"foram vacinadas na pri
meira e�apa 18.122.978 crian

ças, atingindo 96,7 por cento

da população alvo d� .

18.550.392 crianças. Na segun

da etapa, realizada em agosto
do mesmo ano, foram vacina

das 18; 998.098 crianças, atin

gindo ce� por cento de' c�ber
tura,
Este ano, o Ministério da

Saúde vacinou,' na primeira e

tapa, realizada ém agosto,
'

....

18.369.045, atingindo 95,6 por

cento da população alvo. A se

gunda etapa, realizada no dia 24

de outubro ainda não tem os

resultados oficiais, devido as

dificuldades técnicas para ob-

, tenção das 'informações. O alvo

,
a, ser a.tingido é de 19.213.066

,menores de Cinco anos de ida-

de, A .análise dos dados dispo
níveis da poliomielite no Brasil,

segundo o Ministério da Saúde

revela que de 1975 a 1979 fo

ram notificados no País 12.173

. casos de pólio, com um� média

anual de 2.435.

, Guaramirim:

apmento
.

�os
servidores

municipais
Está tramitando ná Câmara

de Vereadores de Guaramirim,

projeto de lei do Executivo Mu

nicipal, que objetiva a conces

são de mais 30% de aumento

aos servidores públicos munici

pais, ativos -e inativos, a partir
de janeiro do próximo ano.' O

Prefeito Salim José Dequêch, a
cerca do projeto, disse que es

pera a aprôvação a exemplo de

outras matérias de suma impor
tância, que contam sempre

com o apoio do partido oposi
cionista. '

Durante este exercício, a mu

nicipalidade guarainirense con

c,edeu 85% de aumento, de ma

'neira . escalonada, que resulta
em 111% acumulado. Para o

próximo arto, em vista do cri

tério adQtado ter satisfazido

plenament�, a sistemática de
concessão de aumento será

,

a

mesma, afirmou Salim.

ORAÇÃ� AO DIVINO

Correio Informativo
CARTAZ CINEMATOGRAFIICP - Na tela

do Cine Jaraguá, de 21 a 24/11, "Delíclas do Se
xo", uma loucura de Carlos 'mperial, com as 40
mulheres mais bonitas do Brasil. ,Censura 18
anos. Domingo, 14 horas, em matinê, "Crash".
ç dias 25 e 26, "Cidade Violenta", o maior filme
de todos os tempos de Charles Bronson.

CONCURSO, DA _J_UC_ESC - A Junta Co
merciai doEstado abriu concurso para -provlrnento
de 11 vagas na atividade de nível médio (Agente.
de Registro de' Comércio), nas cidades de Flo
rianópolis, Blurnenau, Joinville, Itajaí, JARAGUA
DO SUL, Caçador, Chapecó, São Bento do Sul

.

São Miguel D"Oeste, Lages e' Criciúma. O con�
curso abrangerá contabilidade pública, contabili
dade privada, normas e técnicas de registro Ide
comércio e conhecimentos gerais. As inscrições
podem _set feitas, ao preço de Cr$ 1 mil, com apre
sentaçäo de uma foto 3x4, na Associação Comer
ciai e Industrial_de Jaraguá do Sul, onde os can

didatos poderão' obter também maiores informa
ções. i

COMUNIDADE EVANGÉLI[CA _:_ Neste sä
bado, 20 horas, culto em. ação de graças em por
tuguês em João Pessoa/ltapocuzinho. E no do

mingo, 8 .horas, culto em lín�ua' alemã na Igrejà
Cento e Confirmação e Santa Ceia em Três Rios
do Norte. 1Ô horas culto em Rlbéírão Grande do'
Norte e às 19, informal no Centro. O trabalho da
OASE comemorou meio século' de existência,
quínta-felra e, no dia 26,. o grupo ,da Ilha da Fi

gueira encerrará suas atividades. de 1981 .

NO SENAl - Encontram-se abertas, no

Centro de Treinamento do Senai de Jaraguá do
Sul, as inscrições para os cursos de desenho me

cânico, eletricidade, torneiro mecânico e mecê
nico ajustador. Elas poderão ser feitas na secre

taria dó Senai das 7h30min às 11 h30min e das 13
às 17 horas, ou através do telefone 72-0722'. Os
cursos são totalmente gratuitos e os candidatos

.pe outras cidades ainda receberão ajuda de cus-

to.
'

A HISTóRIA REGISTRA - 22 -' Dia do
Músico, da liberdade e Nacional de Ação de Gra
ças. 26 - Dia do Ministério Público e Mundial
de Ação de Graças.

ESPIRl'I'O SANTO

Espírito Sahto, Vós que

esclarecei tudo, que iluminais

todos os caminhos para que

eu atinja o meu ideai. Vós

qUI( me dais o dom divino de

perdoar, e esquecer o mal

que me fazem e que' todos os

instantes de minha vi� es

tais c?migo, eu quero neste

curto diálogo agradecer por

tudo e confirmar mais uma

vez que eu nunca' quero me

separar de Vós, por maior

. Cl,ue seja a ilusão materi""l,
não será o mínimo de vonta_

de qUe sinto de um dia estar

convosco e todos os meus ir

mãos na glória perpétua -

Obrigado mais uma vez. -

A pessoa deverá fazer esta

oração 3 �as seguidos, sem
dizer o pedido. Dentro de 3

dias será alcançada a graça

POr mais difíCil que Seja. Pu
blicar assim que receber a

rece-

KOHLBACH SR
SUPERMOTOR

Supletivos Profissionalizantes
A 19.a Unidade de Coordena ..

ção Regional comunica que se

acham abertas as inscrições pa

ra as provas práticas para os E

xame� Supletivos Profissionali
zantes, n�s modalidades de téc

nico em ótica, técnico em ele-

trotécnica e, técnico em teleco

municações. As inscrições se

rão recebidas até o dia 25 pró
ximo, na Secretaria da Educação
em Florianópolis. Informações
na 19.a UCF{E.

•

COMARCA DE JARAGUA DO SUL
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA

DE JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LEILAO'

O DOUTOR HAMILTO'N PUNIO ALVES,
JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÁ DO, SUL, ESTADO DE SANTA
CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC..•

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

guinte: Venda em 1° leilão: Dia 19/11/81, às 10,00
.

horas. Venda em 20 leilão.;_Oia 04/12/81, às 10,00
horas, por quem mais der e maior lance oferecer.
LOCAL: Ediffcio do Forum desta Comarc�. EXE

CUçÃO N.o 7.973. Exequente DAlMAR CONFEC

ÇÕES INDúSTRIA E COMÉRCIO lTDA. Executado
IVO CORREA. BENS À SEREM lEilOADOS: 1)
Um conjunto estofado" composto de três peças,
em cor marrom com listf;ls amarelas, revestido em.

Courvin e Tecido, usado, avaliado em Cr$ .-
8.000,00. '2) Um 'aparelho de televisão, modelo

pra'to e branco, marca Philips de 18 polegadas,
usado, avaliado em Cr$ 10.000,00. 3) Um toca

discos, marca Philips, modelo 523, cor ámarelo,·
portátil, usado, avaliado em Cr$ 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, avaliada em Cr$ 2.000,00. 6) Um conjunto

.
eStofado com três peças, sendo 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 Gelomatic, usada,
avaliada em Cr$ 10.000,00. Nos autos não cons

ta qualquer. ônus ou recurso pendente. Dado e

passado ne�ta cidade de Jaraguâ do Sul, aos 08·
,dias do mês de outubro do ano' de mil novecentos·
e oitenta, e um. Eu, Adofpho Mahfud, Escrivão, o'
subscrevi.

HAMILTON ,PUNIO ALVES
Juiz de D(reito ,_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

·Viação Canarinho'
,

TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANO, EXCURS6ES.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoçio, colocando à dlsposlçio modemrssl
mos Onlbus: com pessoal especializado, possi
bilitando uma viagem tranqOlla, rápida' e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte earínhoeo.
.

JARAGUA 00 SUL SANTA CATARINA

{ Jardiin São Luía
em fase final de execução Aguardem para breve
lotes com toda a Infrâ-estrutura completa.

Elpreendilentos Ilobiliários
MarcaDo· .

Ltda.
Av. Mal. Deodoro, 1.179 - fone: 72-0186
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I
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SERVICOS DE RETROESCA\MOEIRAS E TRATO
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Tubos .. Sta. Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua JÓlnvllle, 1018"'::" Fone 72-1101 .

Imobiiiária .. $anta Maria
COMPRA - VENDE - ADMINISTRA O

SEU IMóVEL
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de velocidades - Betoneiras reversíveis, ,basculantes e portáteis.

Elétro-Vibradores
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Moretti, Jordan & Cia. Ltda,

Para comemorarmos o 33.°

aniversário da asslnatura

de um dos, a�s de maior trans

cedência nas relações humanas,
a data em que a Assembléia

Geral das Nações Unidàs .-
.

ONU - aprovou a DECLARA-
,

�

çÃO UNIVERSAL DOS DIREI-

TOS HUMANOS, encarregou-me
o destacado companheiro Bruno

de falar, nesta reunião, sobre o

importante evento.

Assim, aqui estou, sentindo

um imenso prazer e uma honra

poder dirigir a vocês, caros co�
panhelros, algumas palavras

.'

e

breves conceitos, discorrendo

sobre a tremenda luta .sustenta

da, desde tempos imemoriais,

em todos os quadrantes da ter

ra, em prol de quantos se sen

tiam oprimidos, para a obtenção
de um mínimo de direitos e a

conquista de um lugar ao' sol,
Desde a Divina Sentença con-

)

denatória de proscrição:
U

ga
nharás o pão com o suor do

teu rosto", quando o homem

multlpllcando-se espalhou-se
'sobre a terra, surgiram nas cria

tu ras; através das lutas cotidia

nas as virtudes e os vícios, me
lhor dizendo o bem e, o mal.
.

Daí, então, os fracos, os hu

mildes, os pacíficos foram do

minados, explorados e subjuga
dos pelos fortes, pelos sober
bos, pelos truculentos. Desde a

pré-história, depois de 1jer con
quistado, passo a passo, com a

sua inteligência, o seu empenho
e com a participação das mul

tldões anônimas, um nível de
vida relativamente confortável,
a humanidade se viu delimitada
'em dois campos nitidamente' o
postos: de um lado a imensa
maioria sofrendo todas as dores
da miséria e trabalhando sem

descanso para que de outro la
do uma minoria. reduzida usu

fruísse de todas as benesses
da vida,

no
tura social existente e, em con

sequência, diminuir as aflições
da atribulada maioria sofredora:

F�i o advento do CRISTIANIS

MO.
Cristo deu dignidade ao tra

balho fazendo-se aprendiz de

carpinteiro e escolhendo para

seus dtsclpulos os seus aposto
los-somente trabalh�dores. En

sinou em suas imortais parábo
las todas as leis do TRABALHO,
J O justo salário, na parábola
dos trabalhadores da vinha; o

arrendamento da terra e a jus

tJça do trabalho, naldos maus
) .

ê
.

lavradores a esetst ncra ao o-

perário no do servo cruel; os

deveres do trabathadcr, con

tando, a história do administra

dor infiel; o amor à p'rofissão
na passagem do bom pastor e

a igualdade na impressionante
Imagem da grande ceia do pai
de família, Um dos seus discípu
los mais diletos - São Paulo -

em suas cartas, em suas epís
tolas referiu-se, várias 'Vezes à

obrigatoriedade e dignidade do

trabalho humano. E, foi imperio
so: ,"Quem não trabalha, . não

come".

fracassar. Sobre as. ruínas fu

megantes da segunda grande
guerra fundou-se a O.NU .- Or-

.

ganização das Nações Unidas,

entidade mals vigorosa, que se

ainda não 'conseguiu impor. a,

paz e a jpstiça social em todos

os recantos' da terra, continua

incessantemente o seu trabalho

no sentido de conseguir o en

tendimento entre os povos e as

nações, ideal sob cuja lnsplra- ,

ção, já há 76 anos, muitos an

tes das duas hecatombes, Paul

Harris fundou o Rotary,

próximos dias festejaremos <1S

ta grande data, A da assinatura

,
da Declaração Universal dos Di.
reitos Humanos, documento que

prevê o exercício das reais' li

berdades entre os homens, afir
mando que ,odos nascem livres

e iguais em dignídade e direi:'
tos com capacidade para gozar

.de todos os previlégios estabe

lecidos naquela declaração, sem
distinção de qualquer espécie,
seja de raça, cor, sexo, língua,'
religião, opinião política ou de

qualquer outra natureza, origem
nacional ou social, riqueza, nas
cimento ou qualquer outra con

dição.

Mas, nem mesmo essas pa

vras e esses ensinamentos lo

graram difundir no mundo o ú

nico caminho da paz entre os

homens -: um regime fraterno

e o império da justiça social. A

hlstörla da humanidade foi mar

cada por, episódios sanqrentos,
por lutas tremendas na tentati

va de sacudir e eliminar os de

sequillbrios sociais,

Ö trabalho, desorganizado, em
'

ambientes inadequados ou insa

lubres, sem garantias, desassis
tidos nas doenças e/na velhice,
condenava o trabalhador a viver

entre' a miséria e o sofrimento.

Somente nos fins do século
,

XVII é que surgiu na Inglaterra
8 primeira Lei escrita sobre Di

reitos Humanos, o "Bill of
O trabalho, naqueles idos Wrigths".

tempos, era considerado humi

lhante; a�é mesmo 'na requinta
da civilização grega.
Falando à sua célebre "Repú

blida" Platão acentuava: "é'

preciso cuidar para que nenhum
cidadão exercite trabalhos me-

.

cãnlcos", os quals eram .;eser
'vados excluaívamente aos es

craves, aos ,bárbàros ou prisio- p

neiros.

Não se concediam direitos

pclítlcos aos que eram obriga-
\ .

dos a trabalhos manuais, Aris-

tóteles, outro dos grandes filó
sofos gregos, apoiando

.

Platão
.

- sustentava: "
o homem livre

não deve nunca curvar sua ere

ta pos�ura aos duros trabalhos

manuais, os' quais, por sua n!l

tureza são atribuídos aos ani

mais e aos escravos". Na Roma

heróica e magnificante - Cíce

ro - o grande orador, no Se

nado proclamava: "todos os o

perários .(Faez Urbana) a lama.
da cidade,

.

cuidam das ocupa
ções vís, pois numa oficina na-

\ da pode haver de nobre e ele

vado". Proletarius, no seu anti

go significado era o cidadão da
ú.ltima classe, paupérrimo que.
apenas, servia para procriar fi
lhos,
Os Germanos também detes

tavam o trabalho e o impunham
às mulheres.

Entretanto, num feliz momen

to histórico, um fato novo-mira

culoso, por' cer�o, adveio para,
enfim modificar a arcáica estru-

Um século mais tarde, explo-
. dia o vulcão da Revolução Fran

cesa com todas as suas cruel

dades, implantando como um

desabafo longamente contido,
um regime de llberdade plena �

irrestrita que só serviu aos

mais. fortes, proporclonando à

burguesia a )njustiça e o poder
da força. Mas, ainda assim, a

luta pelos direitos humanos não
esmoreceu, §Pntinuou, Sobre

vieram duas grandes guerras

mundiais: a primeira, inspirada
pelas ambições militaristas de

domlnio; a segunda como con

seqüência dos antagonismos
entre a esquerda e a direita. O

comunismo que propugnava pe

la r.evolução universal e a dita-

.
dura do proletariado e, de outro

lado, o ultra nacionalism,o faná

t.ica representado pelo fascismo

de Mussolini e. o nazismo. de

Hítler. Morreram milhões de

criaturas sem saber porque.
Qual o resultado de tanto sacri

fício? Nenhum, O mundo conti�

nuou atribulado, sofrido; turbu

lento, sem paz, sem justiça e

sem liberdade,

Todavia ainda houve nomens

que não se desesperaram e que

nunca ensarilharam armas, O

Presidente Wilson ao fim da pri
meira gran,de guerra lançou a

idéia e fundou a Liga das Na

ções que no entrechoque dos in

teresses antagônicos veio a

Proclamou a Auto Determina

ção dos povos, de maneira que

cada nação, livremente, sem

coações externas; possa esco

lher a suà forma de governo e

!!I0zar plenamente a sua sobera
nia, O Estatuto da Mulher outra

conquista que devemos às Na

ções Unidas, à ONU é um coro

lário da Declaração dos Dlreltns .

do Homem, Nele se reconhece

os direitos políticos da mulher,
o direito da ,mulher à educação
quer sejam pobres ou ricas eC

quiparadas nas oportunidades
econômicas, dignificado o t-ni
balho feminino nas diversas a

tividades proftsslonals, ampa

rad�s inclusive pela prevldên
cia social.

I

O Brasil, pais onde não há
ambiente para quaisquer atenta
dos as prerrogativas da ctdada

nla e da pessoa humana,orgu
lha-se de ter sido não apenas
um dos signatários rnais entu

siastas e resolutos da Declara

ção Universal dos Direitos Hu

manos mas uma das nações
que com sua trajetória históri

ca 1livéram Sempre a inspirá-Ias -

o ideal crístäo da igualdade dos

direitos humanos.

Mas não devemos de forma

alguma parár por aqui. Devemos
continuar 0- trabalho de aperfei
çoamento, de aprimoramento do

que" consideramos direitos dos

homens e das mulheres e esta'

remos lutando por uma grande
causa. Assim, numa antecipa
ção da data em que o mundo ';i

vilizado comemora o trigésim:J
terceiro aniversário da. assina

tura pela Assembléia Geral das

Nações Unidas da Declaração
Universal dos Direitos Humanos

e do Estatuto da Mulher, nós

do Rotary Club de Jaraguá do

Sul nos congra_ulamos com to-
.

dos ·os nossos co-irmãos pela
lmortal, fràterna e' maravilhosa
conquista.

(Integra da palestra proferida
pelo rotariano Mário Tavares da

Cunha Mello, no Rotary Club de

Jaraguá do Sul, em "'11.81'.

lá procurando
'·,que.

-

nao
um·

. investimento
de. cotação?

•

cal
pl a. Si Si e nl e' S t e,

. Concessionário Chevrolet:

EllDendörier COI. de Veículos \ Ltda.
Av. Mal. Deodoro (em frenie à Igreja Matriz)
. 'Fones: 72·0060 - 72-0655 - 72-0 969

CHEVROLET'

.•A segurança do melhor negócio.
,�-, .

Nos

Bario de Itapocu

... HA 30 ANOS
- A banha' de porco s6 podia ser vendida

dentro do Estado. Isso formava estoques enor

mes, prejudicando produtores de suinos e açou

gueiros. Era uma verdadeira agonia, um flagelo
lidar com esse tipo de atividade. Mas como o bra
sileiro sempre dá um· jeito, também nessa ope
ração ele passava clandestinamente a sua banha
pelas fronteiras. Ar á coísá apertou. Mobilizaram"
se, então, as autoridades, legislativas. Assim é

que o deputado Oscar da Nova recebia telegrama
do senador Ivo d'Aquino, informando que, de acor

do com o parecer técnico, o Ministro da Agricul
tura permitia a liberação (Jo estoque de banha co

lonial, atualmente existente, mediante atestado ..

E as prateleiras ficaram vazias.

- Luci Harnack, escrivã da Coletoria Es
tadual de Jaraguá do Sul e esposa do dep. Octa
cílio P. Ramos, subscrevia edital, de ordem do
sr . Coletor, tornando público que no decorrer de
Novembro era arrecadado o IjIlilposto Territorial do
20 semestre, sob .pena de multa (t�/20% .

- O delegado de Pollcía, Izldoro Oopl,
prendia o ladrão Plácido Rodrigues, que há tem·

pos .vlnha agindo em outras praças, como espe
cialista em roubos 'de volumes em caminhões es

tacionados . Em Jaraguá já haviam sido 5 desses
roubos. O malandro rondava os- hotéis onde os

veículos estacionavam a noite, subtraía os volu
mes, que vendia em cidades distantes.

- No dia 8 de novembro, ao amanhecer, no
poste da linha elétrica, entre as Igrejas católica
e evangéli·ca da vila de Corupá, aparecia hastea
da uma bandeira russa, bem confeccionada, cor

vermelha e contendo, além das armas soviéticas
•

(a foice e o martelo), a inscrição: "Viva o comu

nismo, viva o grande chefe Stalin". O acontecido
parecia ruço ao sub-delegado de polícia, sr. Er
nesto Oestreich Filho, que mandou retirar ,o es

tranho panô flutuando no meio das duas igrejas
cristãs, e iniciava investigações para a descober·
ta dos aurores do desusado hasteamento, Para
apresentá-los às autoridades competentes.

••• HA 25 ANOS
.- No clássico da cidade a s.o. Acaraí era

derrotada pelo C.A. Baependl, pelo .escore de 4
.x 1. Jorge Ersching era o juiz e a renda somava

.

Cr$ 1.750,00, no Estádio da Rua Abdon Batista
(atual Café Sasse). As equipes: C.A. Baependi:'
- Gaulke, Piazera a-Octacílíot Taranto (Nutzi),
Zlco e Schwerdtner; Guido, Nutzi e' Taranto, Ja
nôt, Hamilton eTurfblo. A.S.O. Acaral: Fio, Má
rio, Voigt e Levinos; Lauro, Alarico, (não) e Al
berto; Amandus, Lourenço, Arthurzinho (êta Ar
turzinho .cabra da peste), Tlão (Alarico) e Lalú.

- Causava grande contentamento nos clr
culos esportivos locais, a convocação feita pela

. Federação Catarinense de Futebol, para que o ex

celente arqueiro Gaulke, Ido Clube Atlético Bae
pendi, fizesse parte do plantel selecionado pela
mentora do Estado, que iria intervir no próximo
campeonato estadual de futebol. E a imprensa ja
raguaense desejava muitas felicidades 'ao guard�
valas Gaulke, O "Mono"; de memoráveis partidas
de futebol, glória do futebol de Jaraguá do Sul.

- Com grande' afiuência de associados e

convidados, realizava-se na sede social do Clube
Água Verde, o grande baile programado pela di
retoria, em cujo decurso realizou-se a cerimônia
de coroação da Rainha da Sociedade, srta. CacW
da Menegotti e suas princesas, srtas. Ed'ir Picol
li e Elizabeth Bertoli.

• •• HÁ 10 ANOS
- Falecia no dia 8 de novembro de 1971 o

nustre cidadão jaraguaense Frederico ICurt Alber
to Vasel, com...a idade de 81 anos, 7 meses e 21
dias. Os enlutados agradeciam a equipe médica,
o Pastor Hans Spring e demais pessoas que acom

panhavam o féretro até à última morada. Compa
nheiros da extinta WON deploravam o seu desa
pareciment04 posto que' fora um dos valorosos
componentes' do partido, com destacada atuação
na vida política da cidade.

- O Vice Preféito de Jaraguá do Sul, Eu·
gênio Victor Schmôckel e o sr. José Camargo,
Prefeitô Municipal de são Francisco do Sul, eram
designados membros efetivos, para compor o

Conselho Deliberativo da F�NDAJE - Fundação
·Joinvillense de Ensino, face à lei municipal de
Joinville, sob n'O 1.151. A Entidade deveria trans
,formar-se proximamente nÇl FUNO' - Fundação
Universidade Norte Catarinense, reunindo todas
as escolas ,superiores da "Cidade das Flôres".

- O dr. Stoesser Garcia de Freitas, mé
dico humanitário radicado em I�aperuna, e sua es-"

'Posa, Da. Laura, visitavam a nossa cidade. Em
companhia do diretor do CP visitaram a Exposi
ção de FIÔres de Joinville, a ExposiÇão de Flô
res e Artes Domésticas de Corupá, visita à São
Bento do Sul, Rio. Negrinho, Pomerode, Blume
nau, Gaspar, Ilhota, Itajaí, Cabeçudas, CamboriÚ
e Florianópolis, seguindo daí para P. Alegre, Ca
xias do Sul, Curitiba e São Paulo para, afinal che
gar à Guanabara de então. Desnecessário será
dízer da satisfação dos catarinenses receberam
tão simpático casal hoje ainda muito lembrado.

Indúltrial I�unidal Jaraguá 1.1.
e

.

CO PAl. - Co·neentrados
para Alimentos

fi

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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com desfile das delega
ções dos 13- estabeleci
mentos participantes, has
teamento das bandeiras e

juramento do atleta, exe

cutado pela aluna-atleta
do Colégio Estadual Ab
don Batista, Maria. Elisa
beth Kleine, vice-campeã
catarinense de ginástica
olímpica nos XXII JASC'.

. O Vice-Prefeito Sigolf
Schünke deu a abertura
aos Jogos, com a sauda
ção posterlor Jda Diretora
da 19a. UCRE, Iris Barg
Piazera e apresentação de
vários números de ginás
tica rítmica desportiva,
das escollnhas mantidas
pela UCRE. Os parttc}
pantes· são de Jaraguá·do
Sul, Guaramirim, Corupá
e Massaranduba, em tor
no de 650 alunos-atletas,
com as modalidades co

letivas se desenvolvendo
no decorrer'da semana no

"Artur Müller" (handebol
e basquete) e na AABB
(voleibol) . O atletismo,
caso não ocorram adver
sidades climáticas, será
no Clube, Atlético Baeperr

.

di, neste sábado e domin
go.

Será 'em Itajaí, em

1982, os XXIIII Jogos A-,
bertos de 'santa Catarina.
A cidade desde já vem se

preparando para sediar
este grande acontecimen
to esportivo.

- COMUNICADO

GRAFICA AVEN,IDA LTDA.

Comunica seu novo endereço, Rua Seme

Mattar, 154 (antiga sede do C. A. Baependi).
.

'

Fones: 72-0592 e 72-0772.

'araguá Ltda.
Cldhas para fod88 aS finalidades. Faça-nos

uma vlsHa•.Estamos em condl96es de. atendê-los
eflcientemene.

Rua Felipe Schmidt, 279 "- Fon� 72-0448 -

Jaraguá do sul-se.

CORREIO DO POVO - Jaraguá do Sul-SC
����------------------'------------'--------�-----------�------------�----------------����

o acontecimento mals

importante no terreno es

portivo, neste final-de-se-
mana, será a inaugura-,
ção da pista de velocida
de do Motódromo Getú
lio Barreto da Si Iva, cons
truído às 'margens da SC-
301, entre Jaraguá do
Sul e Nereu Ramos. O
motódromo foi idealizado
pelo jovem César Luís
Silva, tendo o Moto Clu
be Vale do Itapocu, o pre
paro da organização de
toda a programação, que
começa neste sábado,
dla 21, com treino livre
das 14 às. 17 horas. Ama
nhã, domingo, das 7 às 8
horas, treino livre, se

guindo a solenidade' de
inauguração, com a pri-
meira competição acon- .

tecendo às 1 ° horas, na

categoria BO cilindradas,
às 11 horas I-- 125cc es

treantes, das' 12 às 13 -

treinç- llvre, 14 horas -

125cc Standard, 15 horas
- 125cc Especial e às 16
horas - força 'Iivre.

Os motores das máqul
nas vão roncar prá valer,
disse o presidente do Mo
to Clube,._,:I!ldefonso Berch
told. Deverão participar
pilotos de Joihville, Flo
rianópolis" Curitiba, Blu
menau, Lages, Rio do Sul,
Brusque, Jaraguá, São
Bento, dentre outras ci
dades convidadas. A pre
miação constará de tro
féus e medalhas, além
de Cr$ 100 mil em dinhei
ro. A pista a ser lnauqu-,
rada tem 1. 285 metros e,
no dia 29, será Inauqura
da a pista para cross, com
competições às 14 e 16
horas, categorias 125 e

250cc, respectivamente.

o Moto Clube Vale do
Itapocu, fundado recente
mente, tem,. na atualída-
'de, 16 sócios-fundadorss,
além de 87 contribuintes.
A inauguração de um 010-

tódromo trará um lncre
mento ao motociclismo
da microrregião, que hole
conta com aproximada
mefite duas mil motos,
motonetas e similares.

o campeão catarinense
de kart da 'cateqorla prin
cipal, Rodolfo Jahn Ne
to, o Rojinha de Guara
mirim, de 1'4 anos de ida
de, foi 'convldado pela
Confederação Brasileira
de Kart para representar
o Brasil no próximo Cam
peonato Mundial, etapa a
ser realizada na Itália,
em fevereiro de 82. Roji
nha deverá atuar na ca

tegoria .... estreantasi

. O V, Torneio .Prlrnavera,
do Centro Cívico Estudan
til do Colégio São Luís,
teve desenvolvida a .sua

penúltima rodada, com o

empate entre São Lurs e

Bangu a 2 gols, Mirtes 2
x O Baependi e Juventus
3x1 Narloch. A última ro

dada, na tarde deste slá
bado, prevê partidas en

tre Bangu e Juventus, Mir
tes e Narloch e São Luís
vs Baependi, às 16h30.

O Clube Atlético Ba
Pendi joga às 10 horas

,deste domingo em ,�tajaí,
diante 'da �epreseritação
do Clube Náutico Almi
rante Barroso, retribu'indo
amistoso quando da rea

lização <to seu. festival,
em outubro. O placar, na

oportuni�ade, acusou em

llate a 1 go.l. O Barroso
oferece uma peixada, após.

O Grêmio Esportivo Ju
Ventus, pelo Campeonato
Estadual de Júnior, da .

PCF,. conseguiu espetacu'

O Grêmio Esportivo
Cruz de Malta, de 10 a 15,
realizou o Torneio Inau
gurai dos refletores do
Estádio Eurico Duwe.
Após as solenidades de
inauguração, dia 10, amis
tosamente jogaram Cruz
de Malta e Floresta de
Pomerode, com vltórla da
equipe da casa, 4 a 2, a-.'
notados por Milton (2),

'

Ilvanir e Néco. De 11 a 13
foram realizados os jogos
classificatórios do Tro
féu 27 de Agosto, com ,

doze participantes e cujos
resultados foram: . Canto
do Rio 1 xO Floresta, - XV,
de Novembro Ox2 Vitória,
Garibaidi 2xO' São Pau-
lo, Rio Cerro 2x1 Nova
Aliança, Posto Moser 1

Novos .qlnáslos de es- x 1 Fluminense (que ven
portes serão construídos ceu nos pênaltis) e Posto
com recursos do governo Mime OxO Guarani (vitó
catarinense, segundo con- ria do Posto Mime na co

vênios assinados' através' brança de penalidades
da Secretaria de Cultura, máximas) . Na final do

Esporte e Turismo, com Troféu 27 de Agosto, sá

Prefeituras JVI u nicipais, bado, dia 14, Flurrjinense
prevendo que estas últi- e' Rio Cerro empataram
mas receberão, para a sem abertura de conta

execução das .obras, 101- gem, mas com vltórla do

cialmente, auxílio de até Rio Cerro nas penallda
Cr$ 3 milhões. Os con- des, Vitória O'x1 éanto do

vênlos têm como 'órgãQ Rio, Posto Mime OxO Ga

interveniente fiscal o De-' rjbaldl e Posto Mime OxO

partarnento - Autônomo de Rio Cerro, vencendo am-

Edificações e foram cele- bas a equipe do Posto'Mi-

brados, com as Prefeitu- me. Na grande final, no-
ras de Corupá, Ascurra e vo empate sem abertura

, Nova Trento. . de contagem, O a O, entre
Posto Mime e Canto do
Rio e nova cobrança de
penalidades, com vitória
do Canto do Rio.

iar vltórla dornlnqo à tar

de, no Estádio João Mar-,
catto, ao derrotar o :.lain
ville 'Esporte Clube, 1 a

O, gol anotado aos 15 mi
nutos da primeira fase
pelo ponteiro esquerdo
Marquinhos. Foi a primei
ra vltótla do 'Moleque
Travesso' neste Oampeo
nato, vitória essa muito
valorizada pelo JEC, que
praticamente encurralou o

Juventus em .seu campo
defensivo. A representa
ção jaraguaense venceu

com Hélio; Nllton, Zé �ar
cos (Clóvis), Gilberto e

Gélson; Maurício, Luci
mar e Nei; Marinho, Cé
lio e Marquinhos.

O Joinville Esporte Clu
be, da vizinha cidade, COIl'!

todos os méritos, qanhou
no campo, o tetracampeo
nato catarinense, ao

.

der
rotar o Carlos Renaux por
2 a O. Foi o clube de me

lhor campanha,' melhor
I anda e detentor do arti
lheiro do campeonato, Zé
Carlos Paulista.

o Campeonato Esta
dual de Júnior terá con-

, tinuidade neste domingo,
com duas partidas na

Chave' Norte, que reúne
Juventus, -Jolnvllle,' Sele-
to e .,Mafra. O Juventus
joga em Guaramirim dian
te do Seleto, enquanto o

JEC, em Mafra, enfrenta
o Mafra Atlético-Clube.
No próximo dia 29, o Ju
ventus recepclona no Es
tádio João Marcatto, o

Mafra, para o seu .último
compromisso do returno.,

Se o tempo assim o per
mitir, deverão ser encer

rados domingo, com a mo

dalidade de atletismo que
inicia neste sábado.. os

1I0s. ,Jogos! Escolares Re-
. gionais da 19a.

'

UORE,
através da Divisão de Edu
cação Física e Desportos .

,

A abertura' deu-se na ma
.

nhã do dla 14, no Glnásfo
de Espertes Artur Müller,

Funilaria

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL.

LEI N° 829/81
Dispõe sobre denominação de Via
Pública.

VljCTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja

raquá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso

e exercício de suas atribuições.
Faço saber a todos os habitantes deste MlJ

nlcípio que a Câmara de Vereadores aprovou e eu

sanciono a seguinte Lei:
"

.

ART. 10 _ Fica denominada de GUSTAVO
GUMZ, a Rua I, na localidade de Rio Cerro II.,

ART. 20 - Esta Lei entrará em vigor na
,

data de sua publicação, revogadas as disposições
.

em contrário.
PALÁCIO DA PREFEbTURA MUNICIPAL' de'

Jaraguá do Sul, aos 11 dlas do mês de novembro
de 1981.

ESTADO' DE SANTA CATARINA
PREFEITU�A MUNICIPAL DE JARAGUA! DO SUL

DECRETO N° 710/81

VICTO·R BAUER
Prefeito Municipal

A presente Lei foi registrada e publicada
nesta Diretoria de Expediente, Educação e Assis
tência �Social, aos 11 dias do mês de novembro
de 1981.

ASTRIT K. S'CHMAUCH
Diretora •

Anula e Suplementa DotaÇões Orça
mentárias do SAMAE.

, VI\CTOR BAUER; Prefeito Municipal dé Ja

raquá do Sul, Estado' de S�nta Catarina, no uso

e exercício de suas atrlbulções,
DECRETA:

. ART. 10 .- Ficam anuladas total ou par-
,

cialmente as seguintes dotações do orça!11en�o vi
gente do SERViÇO AUTONOMO MUNICIPAL.: DE

ÁGUA E ESGOTO ,_ SAMAE ..
021 ° _ ADMINISTRAÇÃO GERAL
130'70212.01 - MANUTENÇÃO DOS

SERV.IÇOS AD MINISTRATI
VOS..

3111 .02 _ Despesas VariáveisCr$
3131 .00 _ Hernuneração Serviços

Pessoais Or$
447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA
13764472.03' - OPERAÇÃO E MA-

NUTENÇÃO DO," SISTEMA
DE ÁGUA.

3� 11 .02 - Despesas VariáveisCr$
3131 .00 - Remuneração Serviços

. Pessoais : ,crS
4120.00 - Equipame'ntos e Material

Permanente Cr$

I

20.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE .,IARAGUÁ DO' SUL

DECRETO· N° 708/81.
Suplementa dotação do OrÇamento
Vigente.

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

de suas atribuições, com base na Lei Municipal
N° 801/80 de 04 de novembro de 1980;

. .

DECRETA:
ART. 1° -:- Fica aberto um crédito suple

mentar no valer de Cr$ 276.150,00 (Duzentos e

setenta e seis mil; cento e cinqüenta cruzelros),
para reforço do programa, e, verba abaixo discri
minadas, constantes do orçamento vigente, a, sa-

ber:
,.

ANEXO 1 - IQUADRO A
0601 ....;_ DlylSÃO DE OBRAS
0601 . 16915751 .015 - Construção e

restauração de pontes e

bueiros CrS 276.150,00
ANEXO II - QUADRO, A,

0601 _ DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915751.01'5 - 4.1.1.0 -

Obras e instalações .... Cr$ . 276.150,00
.

ART. 2° - O recurso para abertura deste
crédito suplementar, 'correrá por conta do Con
vênio DER-SC N° 24179 com o Departamento de
Estradas de Rodagem, assinado em 10 de outu
bro de 1979,_ ratificado pela Lei Municipal N°
765/79 de 23 çe novembro de 1979,.

.

ART. 3'0 - Este Decreto entrará -em vigor
na data de sua publicação, revogadas as dtspost-
.cões em contrário.

'

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de
Jaraguá do Sul, aos 11 dias do mês de novembro
de 1981.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publ i
cada nesta Diretoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, aos 11 dias do mês de novem

bro de 1981.
ASTRIT K. SCHMAtJCH
Diretora

35.000,6)0

\

40.000,00

35.000,00

50.000,00

TOTAL Cr$ 180.000,00 ..

ART. 2<> _ Com recursos advindos, da anu

lação de que trata o Artigo 1° deste Decreto,' fi
cam suplementadas as seguintes dotações orça

mentárias vigentes:
0210 - ADMINI\STRAÇÃO GERAL
1307021\2.01 - MANUTENÇÃO DOS

SERViÇOS ADMINISTRATI-
VOS.

. 3111.01 - Vencimentos e Vanta-

gens Fixas .. ,
"

. Cr$ 180.000,00

ESTADO DE SANTA CATARINA .

PREFEITURA MU'NICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO' N0 709/81
Reajusta Tarifas 1"aximétricas.

\

V�CTOR BAUER, Prefeito Municipal de Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício das atribuições que lhe são conferidas
pelo item XIV, do artigo 5°, combinado 'com os

itens XXIX e XXXIV do artigo 70, da Lei Comple
mentar NO 5, de 26 de novembro de .1975, e

Considerando ' as ponderações apresenta
das pelos responsáveis dos PONTOS DE TAX� de
Jaraguá do Sul, justificando a necessidade urgen
te de um reajuste nas Tarifas ora em 'vigor;

.
Considerando o estudo efetuado pela mu

nicipalidade, onde ficou evidenciado que as atuais
Tarifas estão' totalrnente defasadas com a realí
dade do custo' dos serviços;

ConSiderando; finalmente, que as exigên
cias da P.refeitura Municipal visam a prestação de
'um serviço condi?ente, notadamente de seguran- ,

ça e conforto,
DECRETA:

ART. 1° - Ficam reajustadas· as Tarifas
Taximétricas fixadas no artigo 1° do Decreto N°
600/80, de 18, de agosto de 1980, passando a vi-
gorar nos seguintes valores:

-

\

BANDEIRADA Cr$ 80,00
BANDEIRA I - Km. rodado.� Cr$ 6�OO
BANDEIRA " - 'Km. rodado;

'

.. .'Cr$ 80,00
HORA NORMAL DE ESPERA Cr$ 500,00

ART. 2° .::._ Este Decreto entrarál em vigor
na dat� de sua publicação, permanecendo em vi

gor os demais dispositivos do Decreto NO! 600/80,
de 18� de agosto' de 1980.

,

PAt.:ACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de
Jaragl!lá do Sul, aos 11 de novembro de 1981.

'. VICTOR BAUER
'

Prefeito Muni"cipal
O presente Decreto foi registrado e publi

cado nest� diretor'a (Ie Expediente, Educação e

Assistência Social, aos 11 dias do mês de novem

.bro de 1981 .

TOTAL Cr$ 180.000,00
ART. 30 - Este Decreto entrará em víqor

na data de sua publicação" revogadas as dispost-
cões em contrário. .

.'

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNI\CIPAL de

Jaraguá do Sul, aos 11 dias -do mês de novembro
de 1981.'

'

VICTOR BÁUER
Prefeito Municipal

O presente Decreto foi registrado e publí-'
cado nesta Diretoria, Expediente e ;Assistência
So.cial, aos 11 dlas do mês de novembro de 1981.,

I' ASTRIT K. SCHMAUCH IDiretora
:....,__--�

/

ESTADO DE SANTA CATARINA
- ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE J,ARAGUA DO SUL

DECRETO �o 711/81

Abre Crédito' Suplementar no valor
- de Cr$ 1.019.500,00.

. VI[CTOR BAUER, Prefeito Mun.icipal de Ja-

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso e

exercício de suas atribuições e de conformidade
com o artigo 107, da Lei N° 4320 de 17 de março

de 1964,
i

DECRETA:
ART. 1 ° _' Fica aberto um Crédito Suple

,mentar no valor .de Cr$1.019.5oo,00 (UPrI milhão
e dezenove mil e quinhentos cruzelros), para re

forço dos Programas e Verbas constantes do Or

çamento do Serviço Autônomo Municipal de Agua
e Esgoto de Jaraguá do Sul, aprovado pelo De

creto N° 619/80 de 10 de novembro de 1980, a

saber:
'

0210 - ADMINISTRAÇÃO G6RAL
13070212.01 MAN U TENÇÃO

DOS SERV�ÇOS ADMINIS
TRATIVOS.

3132.00 - Outres Serviços e En-

cargos Cr$ 100.000,00
494 - PREVIDt:NCIA SOCIAL DO

SERViDOR PÚBLICO
13844942.02 ,;_ FORMAÇÃO DO

PATRIMONIO DO SERVIDOR
PÚBLICO. _

'

3280.00 _;_ ContribuiÇão para For

mação do Patrimônio do Ser-
vidor Público Cr$ 35.000,00

447 - ABASTECIMENTO DE AGUA
13764472.03 - OPERAÇÃO E MA-

NUTENÇÃO DO SllSTEMA
DE ÁGUA.

3111 .01 _ Venci,m!'mto e Vantagens
Fixas Cr$ 250.000,00

3120.00- _. Material de Consu-
mo : ..

' Cr$ 60.000,00
3132.00 - Outros ServiÇOS e En-

cargos CrS 57'4.500,00

TOTAL : Cr$ 1.019.500,00
ART. 20 - Os recursos para abertura des

te crédito suplementar provém �o excesso de
arrecadação até 30. 10.81-, conforme demonstra-
tivo em anexo.

.

.

ART. 30.- Este Decrefo entrará em vi

gor na data de' sua publicação, revogadas as dis

posições em contrário:
,

PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL de

jaraguá do Sul, aós 11 dia� do mês de. riovembro
de 1981.

' .

-
.

VICTOR BAUER
Prefeito MOl'licipál

O presente Decreto foi registrado é publi
cado nesta Diretoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, aos 11 dias do mês de no-

vembro de 1981.
'

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

ASTRIT K SCHMAUCH
.

I

Diretora

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Domingo de carnaval no Baependi
N_este domi�go, o Clube Atlético. Baependi pro�'

, move um sensäetonal show/balle com os destaques do

carnaval carloca. As escolas de samba da Mangueira,
Vila lsebel. Mocidade Independente, Beija Flor' e da

Portela, com, suas mulatas, batuqueiros e as apreserr

'taçöes de Jorge Goulart, Nora Nei, llse de Paula e Pau-

lo Roberto � Começa às 20 horas.
'

"

A mesa de pista custa Cr$ 4 mil, outras Cr$ 3

mil e ingressos para associados e não associados

'(homens) Cr$ 1 mil e mulheres Cr$ 500.
Serão duas horas ,de um show maravilhoso que

,

apresentará ainda as, fantasias premiadas do cárnaval
,

do Rio de Janeiro.,
'

T,QÇA 4 ç..
,I i

Tomam posse dirigentes
da federação 'laiista,

- A rnaler meta que teremos" '

a partir de agora é a realização
da nossa convenção nacional,
aqui em Santa Catarina, no pró
xímo ano. Será a primeira vez,

em 23 anos, que a realizaremos
e essa é, uma das principais
metas para a qual solicitamos'
o apoio de todos os diretores

lojistas, Outra meta é a' de in

tegrar, mais o lojista catarínen
se, já que hoje formamos
sé clubes. A declaração é de

Samuel Schubert, do CDL doe
, Joinville, ao tomar posse na

I presidência da Federação dos

C D Ls do E s t a d o de

Santa Catarina, em solenidade

realizada no Clube Doze de A

gosto, em Florianópolis,� con

tou com a participação d-ti'goM'
vernador Jorge Bornhausen, do

Presidente -da Confederação
Nacional' dos Diretores Lojistas,
Luiz Antonio Pereira da Silva,

,

do Rio de Janeiro e de perca

de 150 empresários-lojistas de

todo o Estado.

Lojista; Lothar [)ieJtßr Maas, de

Rio do Sul, como vice-presiden
te de. Desenvolvimento .Lojista
e, Geraldo Paters, de Joaçaba,
como vice-presidente, para as

suntos do SPC.

tros de água tratada, com cap.
tação no rio Itapocuzinho e urna
distribuição de 114 mil e 29()
litros por dia, .atlnqlndo toda a

-

população urbana, O prefeito
'Salim JOsé Dequêch, assinou
convênio com a CASAN, no va

lor de Cr$ 89 milhões, dos quais

entrará (a Prefeitur.a) com 25%
garantindo a execução do pro-

, jeto. '

Barra Velha deverá ter, até

'janeiro do próximo ano, amplia
do seus sistemas de abasteci
mento de água .tratada - pri
meira etapa - e em condições

'

de atender uma população de

43 mil pessoas. O novo sistema

orçado em Cr$ 186 milhões, am

pliará" a partlrdo próximo ano,

a atual produção de água trata-

.da, de 25 para 75 litros por se

gundo. Com isto, os veranistas

.da região terão água em abun

dância, não mais faltando o lí

quido, notadamente em perio
dos onde a frequência de banhis

'

tas é mais acentuada.

A CASAN, com recursos pró
prios, para glilranllir o abasteci
mento normal da população pa
ra o verão 81/82, já iniciou a

execução da captação" estação
de recalque de água bruta, a

dutora de água bruta, estação
de tratamento, estação de re

calque e adutora de água tra

da" cujo custo está orçado em
Cr$ 70 milhões. A conclusão

desta etapa, prevista 'para fins

de dezembro vindouro, aumen

tará a produção de 25 para 75

Ii�ros por segundo, suficlente,
segundo a CASAN, para abaste

cer uma população de 43 mil

Esse novo sistema, quando '

pessoas ,qu� a partir de janeiro
. tota,lm�nte executãdo, atenderá -teräo água de boa qualidade e

uma população de 67 mil 'habi- "em .quantldade. O projeto total

tantes, dós quals '58 mil flutuarl- "e��olverá recursos da ordem ,de
tes"e 9'mil-fixos, com capael- Cr$ '186 'milhões.
dade plena até o 'ano 2 .. 000. Vai', 'GUARAMIRIM,'

atender todo o centro de Barra' Guaramirim também: terá arn

Velha e os bairros de Cotovelo;" pliada a sua rede de abasteci

Lagoa, Grant e ItàJubá, numa á- menro.: 'E'ntre outras' obras, o

-rea de 20 quilômetros qtradra-" .projeto. prevê a construção de

dos: com uma dlstrlbulção-dlá- 'dois ,reservatórios com capacl-,
.

.

""\
,.

�'" '

rla.de 12 milhões �e litros .•
' dade para acumular 700 mil Ii-

A nova diretoria tem quatro,
objetlvos definidos a serem a

tingidos: 1) busca de maior en

trosamento com a Confederação
Nacional. que será facilitada

com a participação de 'Schubert
no Conselho Técnico Consultivo;
2) busca de uma maior orienta

ção 'aos lojistas catarinenses;

3) incentjvo na realização de

encontros regionais distritais no

sistema de mlnl-convenções e

4) a realização da 23.a Conven

ção Nacional dos, Diretores Lo

jistas, em setembro de 1982,
em' Balneário Camboriú, pela
primeira vez realizada em Santa

Catarina e que reunirá .cerca

de 2 mil convencionais de todo,

o Brasil,

SCHROEDER EM 81

A CASAN prepara-se para fe
char o ano com um respeitável
saldo, operando 153 sistemas
de abastecimento d'água' em

,

142 municfpos e com 35 obras
,

em andamento. Ai,�da recente

mente foram entregues às co

munidades de Corupá, Rancho
Queimado, bem como a duplica
ção do serviço de água na ci

dade de Lages. Até 31 de de
zembro são vários os sistemas
a serem inaugurados, dentre es

quais, o de Schroeder e Cl;Impo
Alegre, no Norte do Estado,

Samuel Schubert � candldato
Como fatos, históricos, é � à Presidência da Confederação

primeira vez que a diretoria da

'federação não é da Capital e

pela primeira vez um jaragua
ense' participa dá' mesma, na

pessoa de Udo Wagner, como

vlce-presldente de Interesse

dos Diretores Lojistas; com' se- '

de no R(õde Janelro e, se elei

to for em setembro do' próximo .

ano, Udo Wagner, de Jaraguá
do SLiI, devesa assumir a ,presi
dêncla da federação catarlnense.

"ConéllJ,Fd:o'�'" ontem
'.' •• "'/, �',,' ,1"1,, ': ��' ,

Projeta Jaraguá
o

Simposio das Comissaes MuniclpáJs
'de Sau'de' em Be,o'edo,I-lo'',No'�o .' Chegol]", .ao 'final, após', cia na área ,gerencial ao,

I' 16, meses de atividades, "través de programas e

-. uni 'dos 'trabafhos inéditos I,treinamentos especlflcos,
�'I'l'o/pars; 'o Prö)e.to Jara- -fora da programação nor

o

gi:J� r .:....:..' I Pilográma de i mal do Senai.
i lnlclaçâo là. Formação "de . Para à execução do
• ,Aclminrst�adór.e� :"d�, 'Pe- programa recorreu-se ao

quenas e Mé'd:iás'" -Empre- : Departamento Nacional do
sas, Äs" �ci!é,�i'dáéles: de Senai e à Confederação,
encerramento;';',' acontece- _. Nacional da I"dústria, a

ram na noite 'de ôntem, no través do Departamento
Clube Atlético Baependl, de Assistência à 'Pequena
com a presenc;a de' aúto- e Média Indústria, com a

" ridades; professores e di- participação da Federa
rigentes da Fiese" Senai ,ção das Indústrias do I;s
e Oampi, com um coque- tado' de Santa Catarina,
tel após, \oferecido pelo visando a ''obtenção de re

Departamento'Regional do cursos financeiros. Desde
Senai de Santa Catari- o Seminário até a �lUla
na. , inaugural. 'proferida pelo

O Proj�to Jaraguá sur- empresário Eggdn João
giu das {Tlanifestações de aa Silva., foram múltiplas
diversos empresários pre- as ações desenvolvidas,
s.entes ao I Seminário da com a Participação ativa

. Pequena e Média Indús- do Conselho TécniCO Con
tria, realizado em' marÇo sultivo e técni,cos do De-
'de 1980, quando sentiram' partamento �egional do
a FÍecessidade de que .fos- Senai de Santa Catarina,
's� prestado, através do levando as reais necessi
Centro de. Treinamento de

.

dades das pequenas e mé
Jaraguá do Sul, assistên-' cdias empresas da região.

" ,{�, "�,�" ,� _)

Mulatas que vão gingar o c�rpo com veneno neste

: domingo no Bae'pendi o Projeto Jaraguá pro
curou ""abranger todas as

'áreas de uma empresa, de
acordo com {as pesquisas
,de necessidades de desen
vólvimento realizadas jun
to aos empresários, -alcan
çando trinta módulos, de
senvolvidos em 32-1 horas
durante 107 dias, em se

manas' alternadas. E I e
treinou 1.510- pessoas,
com 50,33 participantes
em méd.i�, considerada
excelente, uma vez" que
inicialmente previa-se, a

participação de 30 pes
soas por módulo.

E ,a partir desta expe
riência pioneira, inúmeros
outros projetos estão sen

do implantados" cogitando
se inclusive a implemen
tação de um projeto se

melhante em 1982 pará as

cheJias intermediárias das
empresas locais,� dotando
os supervisores dos co

nhecimentos elementares
para o bom desempenho
de suas·funções.

AUREA MOLLER GRUBBA
.
Tabeliã Designada e Oficiai do Registro de

.

.
Protestos.
EDI'TAL .

Pelo presente edital de citação .pedlmos
aos senhores abaixo relacionados que compare
çam em nosso Cartório para tratarem de

.

assuntos
de seus interesses: EUCLIDES MICHE.LUZZI
RUA: Francisco de Paula, sInO - NESTA
GERHARDT LElTZKE - Estrada Bananal do Sul,
,sIno - GUARAMIRIM .- HIDROCJVIL ENGENHA
RIA HIDRAULICA E CIVIL LTDA - Rua: Prefei-

.

to José Bàuer Conjunto Casas Popular -NESTA
- ISOLDE AMARO --,- Rua: Luiz Kienen, 142 ..:......

NESTA - Jost: �UGUSTO PEREIRA.,..... Rua: An"

tonio Carlos Ferreira, 1534 - NESTA - MAR
LENE MART�NS .- Rua: Domingos Oemarchi, 81
- NESTA ,- MARIA DA CONCEiÇÃO MARTINS
- Rua: Erich Doubrawa, 16 -. NESTA. ,

ADALZIRA PIAZER� DE AZEVEDO - �,,1faIor

...... , ,.,.

do SUl. IUm total dé dezoito municí

pios pertencentes a área de co

ordenação do E�critório �égio
nal da,ACARESC de Jaraguá do

Sul estarão participando no dia
,

22 de 'l.ov.erilbro, domingo, em

B.enecÍito Novo; junto' ao Salão
,

Paroquial do VIII &i:mpósi� (las
. Co,riílss��s 'Múnicipais de Saúde.

'

. Essas 'corrliss6es far�o a' di�
vulgaçã� do tratfalho' (jue foi' de�
sEln'volvi'c:fo dttfante ö- ano,"b'em

. pomQ" ô' plarteJamentó ,para o

seguinte, çbnfofl)'le usualmente

''': ocorre nO$ simpQ$ios. São par

"'ticiPan1l;��' do'� trÉi�álhos - ,Be-
nedito 'Novo, Çor:tJpá, Indalal,
'Jaraguá do Sul, Pomeroda, Mas

sarlVlcfuba, �Rio dos Cedr,os' e

S�hro��er, a, alé� destes,! co

IlIO convida�os, os "mul'licfpios .

ße Ascurra, AraqlJ'ari, Blume�!'lu.
• Barra Velha" Gart�va,. ,Joinville,
Rodeio,

.

São Francisco do Sul e

TimbQ, todos' perten'cantes �
','região da ACARESC de JaraguA

". 'I'

PROGRAMA

Em Berredito Novo, dur�nte o

VIII Simpósio das 'Comissões Mu

nicjpais de Saúde, serão cum-.

pridas as seguintes atividades:

9.'horas - abertura solene do

Simp6sio, 9h30 - apresentação
,

"

das' atividades realizadas pelas
Comissões, 12 horas ,o;- almpço,
'13 horas - recreação, '13h3O -

palestra "'Situação Atual da

Saúde no E$tado'", pelo Secre

tário Waldomiro . ,Colautlli, da

'Saúd�; ,14h1'5 - programação
.... das atividades de 1982, 15 ho�
ras (', avaliüção �e às 15h30 -

encerramento.
Sindicato das Indústriàs Metalúrgic�s, M'ecânicas

e do Material Elétrico de Jaraguã do Sul

De Jaraguá (lo SuJ deverão

com(larecer em torno de 10 pes

soas. A apresentação das ativi- .

dades será ,de Arlene Boas ,e

ASSEMBLÉIA 'GER4L ÉXTRAORDI�ARIA
EDITAL DE CO,NVOCAÇAO

"

,

O presidente da entidade supra, no uso de
suas atribuições, convoca 'os associados para
participarem da As.sembléiä Gera'l. Extraordinária

,

& 'realizát-se às '15:00 '(quiliiéY 'horas do dia 25·

(vinte 'e cinca}"de ,novembro 'de '1.981, na sed�
spcial, à Avenidà Marechal 'Deodoro· da Fonseca,
348 - 20, andar; pará 'deliberar':sobré a segulnté

:. _.... .. .. , . , .. , . ,., ..
"

.. _"', . , . .

. ..

" ORDEM J)O'.'D.� ,. ,
..

1. Leitura, discussão, e, deliberação sopre 8' pro)f;
. p�sta.� do ,Sindic�to, do� ,T�!ibalh,adoies nas ."..

'

.
dú�trias' M�al.úl1l,icas;. �Mecânicas e de Mate-,

. rial Elétri�o de' J.aràguá do ;Sut.".para renova
.,

'ção '�da, ConveMä'o. Coletiva de. ,Tr:abalha, a

vigorar a .partir.. de ,1'0 ,de. ,Janeiro de 1982;
,2 . .'iD,elegação âe,poderes ,à ,Dir�tÓl"ia, do $fndtca-

.

to, para riegociar os termas fjnai,s da 'citada .'

". ,Golilvelição Cotetiva �e �rabalho, com a Dirá-
, ,,' tI�ria do Sindic,ato Pr<!H�sional.· ...

'

,

, � i ' , !'Jão havendo n'úmerd legal par�r instalação'
da,'Asseir:lbléia"G�'ral,' etri"p,r:i.meira conv,Qc'ação, ,à
hora acJmâ mencido'ada, a Ässembléia Ger,al rea-,'
lizar�se-á, em. 'segunda chamada" '.às 16:00 (de
zess�is)horaS', nO'mesmo dia.e I,qcal, cpm, a pre
sepça mhlima� çf� �/ª (l!m .terÇo)' dos, a'Ssociados
qu�te� ,�, em c()ndições de votar,.'

.

, �.,

'Jaraguá do' Sul; 18'de'riovembro d� 1.981

\. " � ,; : Egg9n .JQ.(). da! $11;'•.
.' Presjdente

Ursula Camacho.

para o' Magistério Estadu�l,Concurso de IngressoExposição de orqui�ias e

;'" plantas ornamentais curso Público Estadual, aestinado a

prover os cargos da Carreira do MagiS
tério, será realizada, na 19a, UCRE, no
dia 23 de novembro, segunda-feira, ob!=l-
elecendo o seguinte calendário:

.

A Divisão de Admin.istração de
Pessoal da 19a. Unidade de .Coordena
ção Regional, está cQmunicando . que
a segunda chamada para escolha de va

gas dos candidatos excedentes no Con-

, ,

Será aberta às 19h30 min da pr,óx'ima sexta-feira,
dia 27, a 16.a Exposiçao d� 'Orqurdeas e Plantas Orna
mentais da Agremiação Corupaense de Amadores de

, Orqurdeas, 'nas dependênCias do �alão· Paroquial, em

Corupá. O Patrono da ExposiÇão é oSr. José Elias Giu
liari . e Esposa, atual Presidente da Federação Catari
nense de Futebol.

DISCIPLINA

NOMENCLATURA

Superv: Escolar de 1.0 g.
HIstória
Historia

I DIA I HORÁRIO .

23 08:00 às 08:15

23 '08:15 às 08:30

23. 08:30 às 08:45

GRUPO lORD, I CÓDIGO I GRAU I '

01 802 1.0

02 304 2.0
03 304 1.0

01 481 2.0
02 492 2.0

II 03 493 2.0

04
05 001 1.0

08:15 às 08:30

08 ;30 às 08:45

08:45 às 09:00
09:00 às 09:30

,

10:00 às 12:00

Fundamentos Psicológicos 23

DIdática e Prát. Ensin() 23

Fundamentos Sociológicos· 23
-

"•• Chamada <todas as dlsc;) 023

Mag. 1'.8 a 4.8 sérle-Letras 23

A propósito, a ACAO elegeu e empossou, em as

sembléia ordinária, dia' 14 de ol:ltubro; a, nova diretoria
'da agremiação', para o perrodö '81782. A composição t§
esta: Presidente - Werner Alberto Christiano Dal"Íus,
Vice-Presi'dente - Antonio . Hurmann, Secretário -

aorris Zalewsky, 2.0 Secretário J �"o Tureck, Tesourei"
ro �' Lúiz Carlos FeHler; 2.0 Tesoureiro - Helmuth
Goetzke. Dil:8tOres da expOSição: Padre Vilberto Gia-

,

nesini, Werner A. C. ,Oarrus e Borris Zalewsky. Orador
- Alvaro Ottomar Pett. Conselho Fiscal - Bernardo
Kramer, Wilfrid GtJmz e .Erich Hellmann. Diretor de
Propaganda - Orani�no Correia.

.

.

Para a e'scolha de vagas é impres-
cindível a apr-esentação do protocolo de

inscrição, acompanfiãdo de documento
de identidade" sob pena de ser consi
derado ausente, não cabendo qualquer
recurso.

O Edital, de 10 de novembro, que
define procedimentos relativos ao con

curso, encontra-se afixado na sede da ,

19a. UCRE, no prédio da Comunidade
EvangéUca Luterana, Av. Getúlio Var
gas, 100 - 2.0 andar.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




