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ANO L;XIII -' JARA(3VA DO SUL'
Capital Sul Americana do

Chapéu

MAIS 2& 'km DE LINH�S DE
ELETRI�ICAÇAO PARA o INTERIOR

Como segunda etapa tingir-se o J,àraguá Es

do 'Projeto de.-dotar' to- querdo, há a necesslda
do o interior do munter- de de ser transposta
pio de Jaraguá dia Sul uma rngreme ladeira ::
com a rede die',di�,tribui- o que não' mats ocorre-

ção rural ,d:e eÍiler�:jia e-
.

rá, uma vez que haverá'
létrica, a Prefeiturà Mu- outra via opcional. •

nicipal está lançando Esta semana, I ;tam

nova 'concorrêncla pC!,.. bém, Schünke determl

bllca, para 'atender' no- nou a limpeza e maca- ,

ve local,idades" repre- dsmlzação das laterals -,

sentando 26.220m de li- da rua J'brge Czernie
nhas de eletrlflcaçäo, wicz, qué necessitavam

�. ·eroe custarão aos cofres de melhoramentos.

públicos apro�im�da- , NOMENC�TURA
m.ente Cr$ 22 mllhões. A munici:palidade' ja-

,

O. anúncio é do p'reféi�o raguaense abrirá é,on-
·

em sxerclclo, S.igolf corrêncla para compra>
Sehünke,' que, lqual- de' placás de �inaliza-

·

menfe nominou as loca- ção ,e de nomenclatura
'lidades beneficiadas de ruas, 'em vlsta das
com a rede de distribui- dificúldades em locali

ção rural, com linhas zá-las. Serão adquiri
primária, mista e seCI,m- das, a priricFpio, 538
dárla: Estrada Hlbelrão placas, número que au- -.

das Pedras (Garibaldi) mentará.. segundo Si
...:..... 2.568m; Lateral Es-, golf Schünke, urna-vez

,

trada Ribeirão, . das ,Pe� que vereàdres do, PDS,
, drás _:. 542m; Tifa daß entrarão com indicação
Húngaros (G,aJibaldi) - na Câmara, dando nome'
4. 319m; Tifa . Germano de pessoas à., várias
'_ 2.890m; Estrada Ri- ruas, atualmenté identi
b'eitão Cacilda ":'""" 2.657 ficadas apenas pelo n.

o

.

metros; Tifa, AJic,e - "o que, 'convenhamos,
'3.922m; Estrada Ribei- é difrcil de se localizar",
ião Fausta" (Ga]iba,Jd'i) 'admitiu o 'Prefeito. Um
-- '1.530m; Tifa Rodri-' co'mpleto' l'evantani,en�9

-_.........S" {G:à'libàtd�), - ... das rúàs '''sem !nomt!:W
6.737r:n e, 'Tifa das.FI&

'

está • s,endo', I"ea.lizado
,
:

res � i .OS5m, pelQs edis e mui�os pia..;'
ARBORIZAÇAO ne'iros ,e ou pessoas li-

,O :pref.eito Sigol1- gadas ao progresso do
5chünke, determinou a municrpio serão

.

lem-
r

.

,plantação de árvores· bradas (f,al.eç.idas), dan
(mudas), nas Ruas

RO-,
do seus nomes à vias

dolfo Huf,enuessler '(173, públicas.
JoinviUe �(202) e João r::UC�DESC
precoli (74), que· reoe- .

Esta semana, em Ja-
beram já o às,farto, Na ragl:Já d'o Sul, a coordß-

I avenida que dá acesso 'nadara da Fucadesc,
à Facüldade :de Estu- . Rosemérl Platt, mante
dos Sociais, por indioa- ve contactos com o pre
ção do vereador-presi- f.eito Sigolf Schünke a-:
dente daiCâniara d.e Ve- eerca do conjunto har

readores, serão planta- bitacional que a Com

.das em forno die 120 Ipanhia de HabitaçãO' de.
palm'eiras reais�· I Santa Catarina - CO-.

:,
�BERTURA DE RUA HAB/aG, d,e,� 150 casas,

·
A prtir da próxima, oonstrói' em Três FlipS

semaha, ,máquina:; da do Sul. Vistoriou as 0-

1)1 ipandade _iniciam bras em construção,
a'.abertuni da Rua 184, pois' como ocorre' em

. projetada há anos, e todos os conjuntos har

que corrE}' parale'IBI à bitacionais, a Cohab
5C:"301 e aos trilho!)- gs entr,ega-os à Fucadesc,
R-ede Ferroviâria.� Fede- para que implante ö
ral. O levantamento fÇ>- Conselho Comunitário
,pográfico já foi condur- é u.m Centro SQcial Ur
do e será aberta em to- bano além de área de
da a sua exteAsãö;des- lazer'. I Há, a disp'ol!libili-
de as imediações da dade de '4.212,50m2 pà- ",
Bebidas MBlX 'Wilhelm ra implantação do CSU
às proximidades

f do

I
e área de làzer, consi

Parque F'abril WEG II. de'rada na ·plaAta baixa
I Esta abert·ura. virá de- do núcteo como, "área

safogar o fluxO at!,Jal da .. verde". A Cohab, nomi
Ru,a Joinville (S·C-301),. nau como "Cidade Uni-

_ principalmente para versitária" o -'conjunto
quem demanda às re- habi't;acional, composto
giõés da Vila talauf de 150 casas, que têm

Gachaça , Velhà ;e VEla ,dois tamar.íhós: 48m2

Baepenâi" diminuindo, com três· quartos ,e,
em conseqüência dist<};· 40,25m2, com dois quar,;,'
o perigo de ac ident'E?:s, 'tos, apenas.
qlJe frequentemente 0-

c�rr:em na pe·rigosa Sta.
, ,D,e acordo com a Co- .

Catarina-301, que·. apa- orde·nadora da Fuca-
hha tqdo ci movimeri�o desc, Guaramirim, atra
cfàs indústrias rnstala- vês de saas lideranças
das áo longo, dO sau manifestou interesse em

Curso.
" ,,\..im,plantar um, Cen�ro

No setor de obras,,': Comunitário é, para.,tan
äo em execução tra- ,to, :esteve quinta-feira
lhos de abertura da mantendo contacto cOm
lia JoãO' P1aninscheck àutoridades e di9máis

qUe será ligad.a aoJara- entidades 'que subscre
guá Esquerdo., ç0!llIJ,ma, v,eJam documento a Se
�rda na 'Rua José Em-' cretaria do Bem-Estar
Miendoerfer, que 'dá, a- Social/Fundaç�o Cata
cesso ao mesmo bair- rinense de Desenvo'lvi-

""::0. Atualmente!pa..raa- I mentd dlé Comunipade.

,SANTA CAT�RINA '- S'EMANA DE 16.A 22 DE MAIO IDE 1981
" .

Ministro cumprimenta
-"Correio

-

do Povo'"

, /
I

Os
.

investimentos d� ·weg RO campo social
No recente encontro

que manteve' com a im

prensá, local, na semana

zaqdo Cr$ 35.537.236,00.
Para este ano, os gastos

I estãç previstos em C�
79.170 mil para 975 mil re

. feições serv.idas .

passada - matéria dlvul
gadàl pelo CP na edição
anterior em 'primeira mão
-, o dlrefor-presldente do

.

Grupo Weg, Eggon .João
. da Silva, manifestou-se so

bre os investimentos, do No Serviço Médico em

Grupol no , campo "social, convênio com 9 )NAMPS,
após afirmar que a Weg a empress gastou, ano'

tem . pröcurado oferecer passado, Cr$ 1�.456.000,00
aos colaboradores salá- (57,7%) com reembolso

, rios condizentes e'servi- do INAMPS da ordem de

cos paralelos na área so- Cr$ 9.878.ooQ,00 (42,3%).
clal. E traçou um quadro Valor roták Cr$ 23.334.000,
estatrstico dos investi- A :previsão para 81 são a

mentos e da previsão or- pllcações de Cr$ ; ... , .....

çamentária em tr:�narrien- 30.450.000,QO por parte' da
to, alimentação 'e serviço empresa e Cr$ 22.050.000

médico prestado em con-
.

e. reembblso_ do INAMPS,
vênia com o Instituto .Na- perfazendo um )total de

cional de Assistência Mé- C� 52.500.000,00.
, dica e Pr:evidência Social
- INAMPS.

No 'fiaá'l do mês
"aciaáçã. laU-sa

ralDp� e tríplice;

Por ocasião. da passa
gem do 62.0 ano de exis
tência do semanário mais
antigo de Santa Catarina
- o "Correio do Povo",
recebeu.a seguinte men

sagem do dr. Murillo Ma
cedo, Ministro do TrahBl
lho: "Momento assinala

·

transcurso aniversário es

se conceltuado jornal, a

praz-me cumprim.e,ntár sua
valorosa diretoria' e de
male colaboradores, au

gura!:ldo continue ofere
cendo seu inestimável con
curso defesa melhores
causas nosso' País: Cor-

· dlals Saudações. ass. MU
RIU':O MACEDO - MINIS
TRO DO TRABALHO".

Do ex-senador tia R.epú
bllca �. empreeár!o são
-bentense Otair Becker:

,"Passagem diBl 10, 62ãnos .

fundação ,est�' semanário,
. transmito cumprimentos
vossa senhoria extensivo
demais colaboradores, au
gurando contínuo :suces
so".

. Do jO'rnalista Re,inaldo
Soares Jàniör (o' Jcira,guä)',
.d'A Tribuna de Cianorte-

,

PR: "Ao companheiro Vi-
..-

" I
tor e SU& 'equipe nossos

cumprimentos por 'COAse

guir atravessar mais I:Jm à
no tirando o

.

nosso queri-
do "Corr:eio do Povo".
Do nosso asslduo leltor

Lauro Oaldas Lopes, de '

.

Caxias do Sul-RS: "Pelo
>

A população infantil de

transcurso de mais um a- 18 municípios do Norte

nlversárlo, cumprimento caterlnense. abrangidos
este importante órgão de pela área de atuação do

imprensa, a sua direção segu�do. Centro .A:dmin·is

,e seus funcionários, reno�· . trativo R.egional de Saude

vandc votos de continua- (2.0 'aARS); receberá vael
do êxito e' prestrgio". nas 'contra 'sarampo e trr

, Do Coronel Art. Carlos plice (tétano, coqueluche
Augusto'Gomes, Chefe da e difteria) ainda durante'

M d FI' este mês.16a. C.S. ., e. ona-

nópolis: Ao ensejo das CO" 'Eq!,Jipes de vacinação,
memorações da passagem sob o comando do chefe

do 62.0 anlversárlo do admlnlstratlvo regional,
mais anJigo semanário do, John Bremmer, 'e, pela sa-

nosso ,Estado, a Chefia e nharísta Ana' Ivone Klnas, No ano passado, o Gru

demals integrantes da 163.. estarão vacinando' as cri- po Weg investiu em tf€'i

Circunscrição de S'e,rvk:q anças Ida faixa etárla 'de namento 'Cr$ 11.500. mil,

Militar, cumprimentjJm os
.

zero a cinco anos, dos para o trei'hamento de 905

componentes desse ór- municíRios de Massaran-. colaboradores e, para 81,

gão de -im'Prensa, formu- duba, araguá do Súl, B. ,estão 'Previstas aplicaçõ'es
lando votos de . que, no Velha, Penha, Ilhota,. Cam- de Cr$ 34 milhões, éom

.

futuro, possa. o OORREIQ boriú, Porto �eJo, Jtaja�, 1.429 colaboradores a se:..

DO POVO mante'r a mes- São Francisco do Sul, A- rem treinados até O final

ma' seriedade no noticiá- ra�uari, Garuva, Rio Ne- do exercrcio.

rjo 9'. s:ulth(�r o ,JY)esmo eA- grinl:lo, Mafra, Uaíópolis,
tusiasmo lem. "busca, da Papánttuva,. MaAte Caste- I

verdade na luta pe'lo de- lo, Irineópolis ,e' \ Porto

senvolvimel'lto da 'região União.

de Jàraguá do Sul". A vacinação .já f.oi ini�
ciaela e concluIda em vá
rios' municípios, sendo fei
ta pelo conhecido proces
so "peed-o-jet" (pistola),

, enquanto no.s postos de
saúde a vacina é aplicada
através de seringa descar-

.

tável. ,

,

Conforme o ano ante'rlor
. Jaralguá do Sul receberá a

equip.e de vaci�ação nos

dias 27, 28/,e 29 de maio,
sem no entanto estar es

tabelecido ainda .

o rotei
ro. A informação é de
fonte do Posto de Saúde
local que, juntamEftit,e com

'o 2.° CARS, vêm lestudan-
do QS logradollrqs mais

pr�pfcios pa,ra�.b desloc�
menta da equipe duran�:e
os dias da vacinação. À

princfpio, os locais serãó
os mesmos do'ano ante

rior, com pequenas alte-
.

rações.

Ainda no aspecto i811i
mentação, o colaborador
!paga apenas' Cr$ '18 por
refeição, enquantc a '�m·
presa arca com Cr$ '92,
resúltante dos 80,2% dos
seus gastos.

.

FAÇA UMA
,',t

ASSINATURA
DO "CORREIO
DO -POVO" '

,

Quanto a alimentação,
foram servidas, em '1980,
648.197, com o Grupo ar

cando com 8P;2% (C,r$
28.495.565,00) e' 19;8%
(Cr$ 7.041.671,00) cobrado
dos colaboradores, total i-

Cr$ 8ÓO,ÓO"
.,

I
Llg..�

�
, .

r .

Ótica do ,Trabalhador
(opltilk der Arbei.ter)

óCULOS � PReços REDUZIDO,S

Telefones: AssoCi-ação Comercial
.realiza. pe�q�isla I

A Associação Comercial da 'Assobiação, na A'Jeni7
� Industrial de Jaraguá do da Mal'lechal Deoc1oro.
SuL abriü. inscrições para '348, 2.0 andar, devendo
os inter,essados em ad- ser encerrada no próximo
quirir telefones. I dia 15 de· ju�ho, il'\"lprete-
A inicil:ttiva visa inicial- rivelmente.

mente levantar o número Salienta' a, ACIJS em'
de pretendÊmtes, e seu re- nota distriburda à impren"':
sultado será posteriormen- sa, 'C1ue ' se trata

'

tão so

t,e encalTlirihado à aqmi- meAte de' uma
'

pesquisa�
nistração da, TELESC, ,com não constituindo a inscri
Ipedido formal de amplia- ção qualquer cOl11promis
ção da central local. so. Por fim, as inscrições
As fichas da pesquisa

i
pOdem ser feitas por asso,..

.encon.
tram-se à d. isposi- ciados da AssociaçãQ Co·'

çãQ dO público d� Jara- mercial ou nã'9. àssocia- _

gua do Sul, na secr,ét�ria dos�' "

.

.

< '

Vale a pena fazer o orçamento de seu óculos

de grau conosco: Temos laboratório próprio \e

profissionais com m�ita ·experiência.
..,

I

Rua Wt;lldemiro Mazur,echen, 3� -' Defronte

Hospital São José, Jaraguá dº- Sul-SO.

I
______� .J

, '

\

Regional··
'

daAdministràção Celese, o vereador'
Iquer

I

'Com a "abertura" dada. depende; da
.

regional de dem e que não transferi- a coloca§ão de' iluminação PMDB, aprqv.ada,.m8loifes
pelo prlefeUo munic�pal em J'oinvme e, já tendo a Ucre, ram seus títulos dàs co-' pública ,em 11 ruas do ta o pensamen,to dq...leSJis
exercício, Sigol1 Schünke, Centro de Saúde e De:l,e- marcas de origem, princi- quadro urbano do' municr- lativo jaraguaense,. ".con- �

a cada sessão, várias iAdi- gacia Regiqpal de Polícia,' palmente do norte do Pa- pio: Ruas 221 (3 luminá- signando va os de apoio e

caçães part.em dos verea- acha juSta la: reivindicação, raná � demais regiões do rias), 35 (10 luminárias), solidari,edad:e ao Presiden-

dores jaraguaenses, pl,ei- para ql:Je não dep.endamos Estado. 35. (5)�, 1 �7 (4), 190 (3), 277 te Figueiré'do, na luta oon-

teando benefícios e óbras mais de Joinville. Aléni Do ver,eadO'r h/o· Baehr, (5), 187 (4), 230 (7), ,192 .
fra 'este 'ter�orismo seiva

ao município;. notadamen- d,isso,
,

ti' aspecto" ,,?ositivo I a indicação
-

para oficiár (7), 1 �9 (5) e rua 87 (3 lu� gem e aUenrgena, que não

te ,às "suas regiõ<es �I,eilto- ,seria a agi,lizaçãO' dos pro- a.o Posto <ie Saúde de Ja- minárias). R,ediu o, v,erea- é próprio da fndole de ci�
, ràis. cessas, em 'be,riefrcio ,dine- raguâ 'do Sul, no sentido oor, em 'outra 'indicação, dadao's brasilei{os e polí�

à vereador-:presidente to '1=1 indústria" o comêr-
.

de qUie seja e,studada a a implantação, ao lado da (ticos, quer· da situação,
José Alberto Klit�ke, tevle cio e a popl:Jlação de ma- possibilidade do órgão en- APAE, de ,um Par�ue ln- quer da 'oposição, que,l)ãe.
aprovad,a indicaçãq, no neira gieral. O'mesmo ve- cetar campanha de vacina-' fanm Especializado, 'pos" compactuam COfTl tais atOs
sentido de que seja ofi- reador, junto ao Executivo, ção oontra o sarampo 'e sibilitando aos all;lnos da- sªbotador:es". A: aprova,.-'
ciado ao vice-governador pediu a arborização da também da vacina tríplic,e,' quela instrtuiç�o, além do ção foi unânime.'

·

·do Estado, Henrique Cór- Rua 310 (ace�so à FERJ), com uma equi:pe vo.lan� divertimento, um tratamen- ,
,

dava, sol.icitando .a cria- utilizand0-se .. palmeiras para atender o interior, fa- 10 fisioterapêutico.
ção,' em Jaraguá do Sul, r,e'ais, em ambos os .Iados ce ao dif[cil d'eslocamel1to . Alvano Rasá, do PMDB, Dois projetos-de-Iei fo-

I. dI? um escritório da Admi.,.
,
d�qu<ela avenida, Outrá in- até o centro. Ivo solicitou teve negad9 seu pedido ram aprovados'lem primei-'

histração Regional d,a Ce-, dicação do vereador-presi-' 'taRilbérn a ,expedição, de' 9- ao' prefeito,_,' -para coloca- ,ra discúss�o, do. Elecull:i-
-

le'sc, abrang,endo os mu- dente, sugere ao Juizo E- ficio'ao
-

Escritório local ção dé llum,inaç�o !pú.blica va e, !por soJici'ta-çãó, a

I nicrpi,ol\l de Jaragua do Sul leitoral da Comarca, a lefe- 'da Celesc, Ipa�8i providen- na RlJa 89, I'ateral dI:!. Hen- p�esidência de�eriu l2édicfo
Corupá, Guaramirimt Sch- tivação de uma campanha ciaT melhoramentos nas rique Marquardt, . na Tifa verbal do vereador Hein�
roeder e Massaranduba. de quaJifiçação elei,toral, redes de energia elétrica, dos 'Pereiras; 'Rua Santa B�rtel, enviando' v�tos de'

Isto, s�undo, o vereador, COl1l as fotografias. pagas instaladas nas ruas Rei- Catarina, lateral da Robar- flX)n�lêncai$ a� familia
virià centralizar a ,adtninis- _' pelo 'pode'r público muni- noldo' Rau, Rio Branco e to Ziemann ,e Rua Corupá; res do ex.-.cfeputado Fed�
tração regional do Ó'tgão .. cipal, em vista·. do grand�,i laterais. I Vila Nova, adjacente da ral Aroldo.i,�rGarneiro
nesta microrPß�:ião, uma afluxo de pessoas de ou":

.
O Líd ó,,: Governo, , Rua 25 de Julho. Carvalho, falecido �m Bra-

ve� que atÓalmente túdo tros cerl'tros que aqui Enno Janssen"lj;reivindicou M9Ção -'do Líder do. sília, Seg��,?a:fe'ir:a. .;>

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

De 17 a 25 deste' mês, Anot�m: anta Cljltarin,a Para o. dia 22 �,� malo .: EnJace.Q� gra� re�lc,e
��

Na Igrej-� BaNr':'r:r!.',três 'QasaiS de "LeõeS e antes das eleições dte 1982,. está previste o jantar de. 'aconteceu ontem nas de- üraças, na '"'
.

Domadoras de Jaraguá do 'Poderá ter quatro novos' . en�r,;a"lento da cenven- pendênCias sociais do Ll- Cerro, às 18h, a uniã
Sul 'estarão partlcípando munlctptos, que 'I seriam 'ção .de' l�cnicos da Weg,. ra Tênis Clube, ne, Capital I trlmonlal de;,Sa�"
da Convenção Nacional desmembrades de seus -, �

ISS '�I�en�ncias do Clu- ao .EstadOr,L _relaQalldo- SaJai e �dle.rnir .P.:a'IOdos l,'on's :"'Iu�bes 'do Bra- .

r' d
. , Ä 'A: Ai I ' B nd' álnda mals as' tradicionais bin i. Ela é filhEt_,;Cfo." muntc pros e Ortgem: oQ- ,

� P y._.co aepe
.

I. , CI

slt, lem: Fortale�a.: Ceará, tacUio Costa, d�,La� ��_ "+'�" �.\ )�*- familias Zanetti e Wan-, Manoek(Udia) s)aiai eque reqnlrã centenas de mo, de Turvo; LlndÓla, Cle . 1"
� �

. ,(fIresen. Pelas 19h de on- die. Ageni�. (�a . Dml)
convencionais de todo o Concórdia e tporã, de Mon- Padre João H�idemann, tem compareceu à Capela Rle�bem Int,m�men1el
Pars. São'eles: João Lúcio d:ár. A 'criaçA'o;

,

d.e novos 'qigáriô' dâ 'Paróquia �ão ao I Colégio,. Catarin�ns�i < ..lt�J:ara oa convidados.
(Olga) ·da 'Costa, 'Governa- munleíplos depende da S�basUãb, acusando. o r.e- 'rocal. aprazrv�

.

onde se- .,' � .

; -*, '

. AniverSariam hoié-.1á ;, - Dia 22 de abriJ'«-"'-;-<--' j� aOf 1fo'DlstritorL-1,O;t�nge.. Assembréia Leglslatjva�' "oebimenfõ tf� carta.do -ex- realiza os casamentos.,de-. ,,_ .. '- , ',-'
� .

'Wag-n'er, filho de" Roll lo (Aídéi-ia) Pradi, Asses- pri!'lçjpª,Q1ente""da, Comi�- -:Vig.ári�, Padre E;lemar, grand'e projeção, a srta.· Na agenda eleg�n
,

. Sr. Goesa -RodQlfo . .Fj�- (Ul'sula) Hbrs(--'-\--- .".,. §õr '1 "ae,"'Conienções' o são de.l..�isl�Qã.o �;Justl... transrriltlndo- ;reçomenda� .3o,zi .,Zanetti,. protessora, malojo:casamento·�s
,

êh�f ,," .' ..•... -< t:» ... '.
.•

-o ,�� :-"� 1 fÚluifô Pr'esrdente do' LC �I. q4,eJ�� !l� prfl�ldê?- çõ'e�',ao:,pqy�, j�r.�9U�;�$� filha dUeta, do cãsal vnõr pa rf,�,reJB M2l1rJz: .Sa
· Sr; MlIitino', Alörovandi Dia 23 de abril "'i--:":-M �gl:J1f:r(Jo�ul-Cldadé �W- çia o. deputadQ' ,

.

Oct�çnlo ,e ((oJ1lut:1ic�ncfQ sua prová. Máfia "Zanß!tJ' "'i;:I- --l�ntta basttãotdedaraguá d�: Weroner Horst J'llnior .- Ad,riano, filfiõ"-a?.(-m-e- du'lftfia1nê; r'AUbert (Edel- Pe.q�Q I;lamos: ;' Vil estada: em nosso.meio, Cândida-Zanetti, para ·tor... · '({lei Etelmar!s senm
,

Sr.. Vallnor Ribeiro .' �
I "dó '1(onífkiéhnRê'--'-" .mmdp'i:Híald, Teso.ureir� -*�. na mês, de ago�t9 víndou- nar-se a esposa (10 lovern Re�ato ..R�s. � E��I·Sr. Harrt Konefl �

, ; ".;.... ..- ..�-' ........ ß )b�.,ij::> aä<�vêrn§(Joría. �·-tq"ein,':; ,1;0.•.'

''':' _, Ivanir Wandresen, funcio- é fIlha d� f Walde�llJroDI. 17°. maio �
.

"''- '.,.. Dia 's déâ6f1t· .... ·=wMqnT, 15ãrttliê"�i;erã�arilan1rã, em· . , ;::-:-*7 t •. , Rári�f'públicorjtederal:, 00_!tJ1"dn�rt�nl=,' 'h���d�'Sr, Ar,ejxo Tom,erin, ' • R,en�1iâ;-'fiTha1ftläãné1a,N'ävàâanfês�riitilCn�1oatros
-1"No próximo' diC! três de ,."

� Xler.c(cio na: Ooordenaç�o. �utprecht) So m.1_ �·Sr.Nery José Buchmann "(Ol(via) L�rtij'�-'" -' -- ....,.- eâsai�' 'aô"'tbistritDTe 'que; Junho, Q CIUb:e de Direto-
.
A 'imprensa catarinens,e' �stadual dQ'-'Mobt:al de 5':

. nat�, de Arnoldo, {Qij
Srõ�Armando -Nager·,... ,.

llSe:,-1i1na -de- ��""8, rliicMen;'!p�itäJ'fã(tli\ar.a res Loj.stas de Jarag'uá 'p.erd,.eu ,dia 2,9 de ab.ril, ,ou- ba flh do sr' Mar' ReglS que' recebem:.

. nllU Il u:rr� . '....
I á ova tar;ina,. I o .. :'

'cS,ad'o's an6s o ato reli·Oarmelita Ponticefli :. .' � ,'l";1Z:it�t1iötrit)lIt�r:" �ft1"'Ú91 cà'nfi'ec-� il:reäpitàl"'Fedtr,;. do Sul e eger sua n
trá ,1?rilhante pena,< cOM"o �os Wandr,esen" Assessor �,. ;.... á

.

OI'IRotf R0bei1o, fifho di' ..� __ r.._ ...
•

....�m�'O';.s""' ...b' ràre�ut1't:f�;l:fo lfbnÊrlno� d'iretori'a; 'iidártdo est�be- faleç,lmento . de Abdon E. "61 dó, Governador: SQ "no '.alilstocr tl�O II,

,Lauroi (Srtvia) Pi�tl' � � . Dia 28 �"b'rIf"'� "'o"ns"'l cl€s�mã§r�1\, -"", w �I rê@(iô qu� o, atual vlce-

Fóe.s, fundador d.<?" �,�,sso ����tado .Ie de; Maria AI\16tico áBaePde�.dl�a;d�·Edson José P.eixer ';: .1 'Patrrdia, '-filtiä-i(1ê -srh,fCt -oigb�; �_." .....
-

\.Dt�idente.. Mário'''' f!apPI c.o".drm,ãp '.��or!l�.J. ß,.0, ,p.o- , c"'el:t&r ,Wand, resen"," A �lvH ��r IßJpa nn,·s e'Sf.'W.· in-andoB.·.ehling, '·(Alz"lr.!2'\
·

..

,V-lol_ ..... "I.....-;.rioH�... -' -lt1,·átWuirâ.":ll· Wa,tde.mar .1' "ê
nu

�o.Qérto-O··Reg;:,.
...., 1"\.l1IIre'I\.VW;'1\1 01lt-up m3 obs!uqaib .lsn i', IL�rl�.''''n.-.�;:a-:: d�'I're·.. ç'a-p',,'.�� ��".d��"lt�J.�J',Jla ,':Im.. m:� , cerimôni,a contou. 'CQffi o' ':

"

., ""(� S'I eS
. Claudia: Olska", ' .,

'CláUdtd;- fill1� d'�; crâu'� .9�inkxiriro a"j�
\

e JO� N
. e ,d.ias ,fale'Gi,a em; RIO, ,do ompar.écimento-,do$ COfu trtneu J,. .da I va

.MarU'ROve'" �détnirt(E'Si&Ia)"'MSI)!tif;r"�, viffl_�arb1tàt�ds'btufd. $erviçp, de;'·ProteÇ'ãö, .. lao $MI.!.�ifun�·áéloi"J.����t�r fidadOS,· latando '; aS'.de_.. ��IsQn;��u.(S J SC�"!�aDia 18 • maiQ . ':' Y, ,:::,.,r,Q"0Gv·· 2�q��m Clubel!""'t1�-:':mTf..;g\f-:'êértÕ' giAJ.1�li'sJ§f,�r)��.C�l'!ii,�Y�r� I �g jorn.8l,�'�ova),Er:a f P?i:p'endêflloias .oa":f�mosa: es:. S�. e,1 . VI?,. "

O loSra. ·.Edwir��S,_YQi9L.. . Dia 27 _'c:Ie!'_ábrif"�"";io·'." ���'l ";�"KU.,�i1..�� 2!Sdta Eff§ .::f"bL 'fi. "'r.n .p.aulo Cunha. Sem dtt;l� M'I,a e d!asr;\Jtest<&munhas. Sr$' le'1,.,o�:��H'pIO.S , �
.. Sra:.Cordlt, e�PQ$a: de Fernantro-,iil"'- -:...w;.ol..,?, �-';;.i;.Uiukl�-;."í, .-D•.'. 1slJ) 2E ,,,,,,SJ�*'':_ ,k ;c' l� ':", �d�' düaSg·iand�(s p'eY� "'La-éfOl'',0' 'nlo-Á'LiVramentole do do. .nolvp qSi,q?1S�lsâ''. 'Wilsor'··Saggenslos§.. = cto. (Lurd:o.s) I��:;:rll'l e��m"';;sl--a"u�, d's'ritG' leo:' ,:. =-r,::;':'�' : -,�.,,' '. � A;":'!-{'" -'r' �'" I, ."t. ','

S' v'�ma�r Machado e niel Am��n !e Ros n
, '" PQJ\i"'V'I' ...rn ." /.). ., _ • �. . .•.. �� Y,C!��, ;:.' � ",;� ,', í '

, ra, h "�'. I .

� I S'chinitz Flávio UhAlzen0�!Mertnrtch, em A-: Qneide;� fnh'S"de'" Niftcm fifi,stieo, e�J<oFitan'do-:S'er:-:-â_a "

..r·:-ll'J·''':' Q'. ", ••• ,. jC" .:- �. -*- '" Sra Lédl"'t-;José Llvramen,. a, .'
.

.. Rh" 't
· 1Iant$l'� SC·, ,',.. ,_'(�l_:a"�,'A·ndre.gtil'b.(.;..nt'-"'" ..r.. � Q

•. � �

omp1etou os �. _'" . ".,., . "",," , .. , ., '"
." Sta ·t.:terc(ho ,.. ,ei ef..,

- Vlg,. 1"'\ I7LU t:�3 j'�',t:-10ief?,t9"�ue·JuaÕ' _'<, tJ_��, � ,

,
'. ". .: 'I c'. ,': '. "r;,;'i:", ,:' , ':' �40 �'e SÔn.ia. :00mmgl:Jes' e.,

..
,. Há- 'ó' -:M' SchuGé�n" Iz[d,io, 'Peixer",.' " SirJéia;' filhã ,de'" -Ri1âl'tO' lúciõ� {f" gövern,a-dOr;: é01iT il�7Q i���º�- fO�: . ,9 ,-,ª,�eIRE!�di _j�,"ini�}oud ,� antos, 'Emtlio die �e\ller-. Skra, _ltnôni.�� Sch�(d�; p·�Sr. 1rin:eu Stahelin' .(Marta)'·Bachitl8mr·:::"'" 11)clälttPUl1iR81i1to"'sa>i O,}õt"an� I' �: �I', oorn�truç�.)��,��\la gJ��l�� �o-::Trilha e �ra, José, Ber- '. �'rt!: da noiva :- P

· earfo'$'.F,:-�Mehler .

Rogério;'fifflord!e'� tãÔ,(lliyi�idos po( ��iões -1 �_s'�éko���:r�:�; d�.:' ·'esporte�. di>pliva:hm��� narEio Zanettil� �a• .M�� p... '�e Sr:a G,ilmar R.,Yabi. Ramthum. u,"(M"daFefeloyf�"'';:!" .r:-l>: ª,eoJtáT� m'9l" ,r",,-- .. !!I.u,$.,,:,Jl v]� �,t;'" '" g�." -

r..., qll�'� siW�í��fltro �q)��j cid10ampoS','Rlbelfo 18" SU- S.avL
S
.'
Almir L RoeDia 19.de ..10" Maico· ,-'ffI·'Hjo -d,e',,..� m"': -2S'lü.S$- ",",-"",!::-'-:: fmeffMi"'f!i0fe�'ceu..,..no 01-

·1AA�se,s.ta,fl;E1,o as ,o.b,ras a- . iJ .. ...r"" M""llo ..Antô- oha:e, r�, �

f''"''''
!;;9UI!

- �'.

-m"êl b Pr �t-,,__ - vla·T,aI1ISI'.....� 'V, "

S' ��a.tm9.r� \:.SO lall
' Sr, A�yar.o.:r:ºmaseJli, - (Walt'rauf) Mötrr :.. -'7-'" (!� Y: or'I':,!I:;'� - m-lI;�s"f��.I) !.1)19�,.} b' 'rfJ·,." '" �.' ��.; gi�n}�$fªs."·ç:,�m& aJ!;I��:�� hio'llutzlda Silv'a� Ros'�n� '8':,. ra."le,''(

mo casal v
.' Sr. Renato 'Ribeiro: " .' ., 'JQsélta,';i,f.tfhàP\:HtlWa� --1:"sfä'mos r,ecebendo· 9-8 U�!ic�,.6���,enél},;c Wr).�h- �Qlll:tempo r�,i�Jl_nte ��.,�t Marlf'.zalnetti;, Aftton' ,José �ra."Ao"Joy� ,'. '(1 desSr. Ary CaroJ-ino. Fruet 'mar (Hildä1-,(je Sõ'�a h::o 1!�,gexô_nt!s":ffl1b� llbiNf �s:-����o� Ie, ,os ftiiQ;Jj��Jvá�i9.s d��s. . Schmitz e Sra, c.:Moacir de .p.er�ne.s J:!IC� a .

Sr. Erwjno Fodi .

!.St .6t�1 ��n"'m�'�u! ,,:,,-._; fhõ�"'sôbr.e, Zõll�mehto .�- �elJs
.. <:.qlllp.�'ttí,e�r91·;�p A� .... ,:;.�- h:-;,t: ""!.H'. tloâo"Dut-ra'Ie-'Sra. :-e:,Glau- f,.,,· i "j\ .� I ,-,

'.�Sr."Renö·Schwartz ...lIOo.:.. 28'de abrtr··" ..,'e", .. -'''l g-r-o,...,cl·lm--a'f·l:c'o-·do·Estado de de nu.r.o BotlplJe vtub�. "â
o C'lr.�;"';''''''''Am'.arjoi.",.a,Sra, .';,., I", .. f' ... ::.. '\ .'_', ,,),UIB

•
"" ,:!!,,.,� .'" � Uva pois' ,l.L·, o·' .'r ,'C} J'i,- .�'{�...

,

, t u.. uv lal�lI::l'
N' dia 8 ((om'Márcio.Josê SchWàrtz''':'' -' Etifl:lsrdo, fith'O'''d�Arrs'm1 Sal)ta Catarina, .2.a �_ 9�1=�4�nlcll:�L.t-ffle:,,;,0'�,· '-.:��7 ;;, ... ,t..':',,; • ,r, ".J' por;parter;:da .. 'n'Oiva,:,ef'd� . qa :��.·no ',�HOspi,a,1lht.20'.-",fo' ;R � ."_'_.-f"q ,

(Cli)Crtiar st1Manibà'tlif.�v ätraves-:d'o p�§ia.eme JÔsé possib�htou '!'�I�, .' ,,� ."� '�AW�ß,A.st,�,�Pl0cfuz!.��� paúIiH�'Wandfe�e,n·'e';.Sra,', 3kM8i1��"�[dàd�J,!&ão,: �d:'8imar�, 'fffhà''d'e 'Wafter Âng,elà, filhmJdelV(2uld'd OscárKu'nz:,,-I!�""N BI!> ;::r::" pprtuntdade de confrater-
um filme instituciorÍJ.� para IgrráG'io' 'fUc�n

.

e .tSra,· .'. IU"'� flh 'dQ.,C��íll .

,- tvalérta)' �ahnke· �. .

'(Mar1erier"'nm�ner'!O' -"" W::'" ',.-' ..:i:*",,,;,;, ,nlzar ' o veterano grupo. cltvüfgar os 20 anos de" e-; HUMbMMItol:Sehuel:t;er e Sr�, Joana,. '�e:ã�iO Br.uno (.... �Sr. ,"" Artar "Gesser; "'érl) "'Ca'I'I0Une;-tflha--?de-''He'tm - . c ,-- --,

�atiza�o. no. di&; 13. e re-. �lstência d'a le!!lpr�a:...�es� InâCioWandresence. FI'áyra ,Q?" emp i haupt., .-1

.

,�&rupã, ,''''

if.Qnelia) NetimEmh",:i '$,�' :":Uma' �r�: '"'N'ãQ gistJ;:acf0I�' 0,0 dl�w.':i 14nQ� ..� o se�lnrei�� ;().d�en· Martint1'ago;�;IAádiO-ISdhU'el," ntQe:). �J'l��*,-, .<
81'. OJlfando -Andreatt-a,'.: ./"Ameli; filhä- iJ:e: <1I'Aârto ,pergunt�·t, à" f.eUejdade l"aio� o· sr:. !A.fCilrlsc{'B,&-m;" é;' ! vQlvi"lGn;to�e"'�:-atU'�f $Stá: t Nêl Paulo 'I,'.4-'r'·a. Ed' I't'e

"

Am'orl'n, em .. , (AJ.ona)' I':\tl:m'�"",,,,,�,�,'.-.'h " , ... d um dos roaros homen�que' .

V· strado em ,er ,e Sra, s�n. .'
.

A'· Mene90tti Ve(�uo
1 1,;1 ��. .' "

..

�''''' quem ela. e 1:: nem ,e 'qn- r .

'

.., glO. ai ser mo
'. Si�!is, e No�ml . R,��I!1a . . dedora I autorizaI i Joinville ,'. ;

'Fabiane., filha'de:'AIIElé .de've�p: ,abre-;.Itfe a·Jpófta .pode"dJ�-e.r..do<"L.J?J.ty),l�glo•. to'dä.�Sant� Cawina e nq Koerich, He,n�lqu:�; ,!�e.)r� J'I�rea�a' r�ião'� d'at'1�ran'Rosfly Ma'l!ia Gesser, em '-'(Marta) Ber:tefdi�,; '" '-': para'que ·ela ...entre,�e fe- �e $'9" '",;aniv�r��iax:_ e{Tl Brasil .....
-

...... : .. ' .,1 ..
"

.Ferrari e- Tâma Apa!iP'cl.da pa
'á 'lança mais: UConcó"1ia: ,'o ','..;.. .

'., • • .• '. _, . _ - _ - che-a-bem aferrolhada, -p� Cluas datas diteren-tes. Ao
' .. :;-;*:7': : ,J ".

Jar.dim, Hamilton Fe.l'.rart e.' Jara,gud,o C'onsórcio Nrraoema 'n....I·.. e.... e;,...;..:. Dia 29 '" abril· .

- f"" (C'O'el'h'" 'comnle1iar o seu 70.° ano
grupo

' ,,�I'\�"'" .W·.\lI, .. ' .

. ,-<",,,,,-;- ,rflIlqUet:la,o "!ta"
' .. 'Ü 1.... \'d Sra, Carlos:'BrQ�lrlg:: �

. '{Vôllé�,agen a.�t�;:�',Htldá:-GA'�iPeÍ,;�� érti �Ri�;;tfl!'l;� ': ::.: Net��;. "',..,._, _ .. �. f!v::ii�� �o;:;';Q�:� As lOh deste sábado, Q �r:;;!b��:;:��:��� ���,'SiiQ'��!��jSéhr{5eder II· .. .' ....QSI\Yf'). qlO-,re �I&. ...:.,.; _'o " ,'h ' .. '-
'� � mefTIprR do A_,_z, de Ouro eQI�F.��ri91o�al, na Ma-

tingi Ipor'parteJdo"', nt;nvo.; S�IS equlR,ITJ> ":".",,.Dr. CGlombo" Machado çp ,(ßet14)\:�:try M. 1..�' '''';'.'''''1l.I'''f."O� l'rlr,'''''')''\,'.J''''', ,B,ê. nás 'sóàs' 'atlviClades triz São '§'êbaStl�.P.. die. Ma� Após a oer'lmônia religio- roS. .

.
,

·C!i..fJe
"

DI·... 30 ..a-'" �"'r ' �,

�'Iongamó'n·te ;ex'e"rcl'tadas" r'la de'L"o'turdes S'I'I'v'a,",e J'a-
_.'

. --*-.; "Ia. S" ,iex",g�rf.l.ado't .. ' u.: r.. '_" t:'\.. Co' ral 'da' S"'c'l'e'd''''de ...
' ...-.tI .... '" ,., ,.), """" .. u . Q

, sa realizou-se 'CQll\�"II'�' .\1. (·r.,' recebeu o gJrupde SC
_ .. -

Sérgio, filho de Rolf, de Cultura Artr�tica ,Qe_Ja- aediêändo-se ao "'fabrlc'o cób Ta.vare&: ela, filha de
te,oepção aos conVidadOS.' .

'i' ,Ql,'e�e' .Int',mo Men.e'Adolar,WischraJ '. _"- ,(l\tJilda)..Gleorg_ -: .,:. raguáv�o Spl dando '.ciên- de 1aoticlnies,- 'ar.famo�a-·S'eb'asti'ão �oa�
.. (Maria �os,salÕles deJesta...d:a..Ll; .�.ÇllLltt-:telr,â--P:àSSà:Raquel Cristina,Gonça1- Alexandra, Jilha de, ,Clau é,ia da' composição 'de sua manteiga ouro ,6 o qU�'IJo Reck) da Silva, :ete:, de A·

ra Tênis .Clube. I:st� 901�.: , ti.na .s��-. ;erezit�. ScM· ves . . J , dJr. (Oolores) ,.Evangelis- dtl1eterifl, "recentemente 'e- prata, da c?1.a; d�;��� dhem�T' (Dé�18 .�tnandes� Ina apr.esenta aos ,dlStlnt�S fOI a S
oUi �ij'ä'ndo''t.andinara Engelmann, .. t,8I. ' .' • .-!- _.

, 1eit'8 19 em'possada:' 'Vilma'r e cfbs afro(lIsra€&� Iiö Tavarês. I�.��ão 'sera
'noivos ,e respectivos pal:s �a MeOlegs. �,e�n;rlórás uem Joinvilf,�<.., - . " Dia 1.0'_de ,maio ... '. ,e. - 'Eglert J -1.0 'Pr�lident��:tulz 'tAalhblu.'ah'lrnedaa9U"!�dr�à�U�hl'I��:;r!.' n9rflO,Bs,ae;ff'.Rla,�lq,.'ilit)lo···?é'pss.·.,ra padri- bs seus, sinoeros" cl,lmpr.lr ter.�c'i'�" �r;';' ·�,f.J;j.l'í:ß' eaDi8l.21.de· ma"lo ,,',. ,Jo:c.enéia, filha 'dle Jorge L:a� a'ste ,. n,·o p' "eside'n"'" C>il ...." , ..,s

bQtao A

V'� #�'Qj�
.

. Z,JI'!' ,r·-·"..
·

." ". ,. ,L. 'ws' , " '.YIo......-, . ê,I,-
,

(V I' ele"\ F. U· .

.,

o eco,noA _._ men, '. � '." ,"'" ... ,;} lot!: . .' �

d" 'd'la ias ma., .Sra. Tereza, Bürger', . an :., ,oss ,e, ._', te;"Alair ;LescOWtcz"--1;o clatlva-;no:<?am.p I

.. o;'.� .......
\, �,;;'3 i' * sa:gem o .........Maria-'·RoseU .• ::reixeira, <,FI�via�,� .fjlha .. ...de...Ren� Vice PresideJ'.'lte;-,·· touriva1 fTlico. Ao amv,e'rsaru;mte 'i;"_ :.:!;��

,_ -

-*� ':.1;...,
J' '11

.'

1Daul'na) Da'11maDn
".
'.

'mentos desta d \

"'a /i""i7ade d·em. omv-l e .. - l t, '
. '\.-.( 'e" \A' I ,: .' - , ...

' AlbertoFl -""2.0 V-tce'-PreSi- I ps cumpn .'
"

. Aos 53 anos, esapare-· I
. .,1"JA €j!lSa ,.,.. ,�"'{�',r doi.. Sr;.,Hilbert.ßow.e,�-�--,�.. .João, filho.tCIie I.rine.u. (Lu- dente:; 'Dorotéa Passold de coluna,A�o.m.mujfOS ._I�f1os"".deu,no dià,,,tQ}, .de 'abril, OI Foi abelrto segunda-fe'i': J"'''anllã do Sul doOU: ,Sra� .Anà Maes-,...t. '�,i..,,�: :<zie), Salomon ...: "�,o,. _.\ Souz�-Secretãria; -, Ester de Nida·'8JOJfa. ""'>l. j "h. '.' 'sr,'.,Bier.tholdo; Enke,- :resi- ra, na .,GaierJa·DPITt .._'fI·anJ. ',e;xo�is!'dle :��s co:.

'Sr. Os....r BomoIiFl"';''''', , Dla.02 'dei rnàío .:" ,-: . Mart�Jgnácío-- Vice Secre- .

.
.....-*;:""!". " , ,_ > ,'. ':dent$em, __G'l:JeJ'I�lmir;imoipes: !Cisco Center, Sal'a 1, O

pletos, incluSIV'6i. com
'.' Sr:_'NÓFberto ..Waekema· ..�ean, filho_cta, _RÇ)g.ér.io tária;'Oiomirar LenziVyQff·- c � ,. 'soa'com vasto' l1elaciona- rS�l-l1Ó,�lo P,-ql'il,��Qe�.����� ntiefra>, mamadelr.a, e�tgen, ........,_ ',' . ,_ .. (Mar.:i'a) RadCtatz, .... �, .. TesOl:lretra;-� Am:al:>i1e, ,Po s 1)' '. � -;,;; d7,,,,�1} ,.' 0., J!FIieRw.na.-região....Ca�.ado ·fiV(.\�;� ��.g,.·.Y.��tri:��'hoE(�r b�9S-;" pafa dUa&. "maSra�-, Nalma Ehl,erl; J ,.em Dia.03 .,rii8iQ �·t :""-''''r Contin - Vice T'e80tl1�alda; Assumindo a· Coordena-'·"0G.m a.-srallEderltlátl�iHens- �gurSl�ça 'l.Q:,r,,, 11' "ll .. '(, ... 'Car.éntélSFlf!>ela'�. R�.ag,� Gariba�di .. ,· .' .,; ..,_ .. ,'. fA;texandra, filb�Lde .Ald,o Nayr·, SOhwar:2!"Wi.el.J.e'-:'; Di- ção Regional·de Apojo do chel., da união nasreram 4 r-rf�ti�rs,�r�r'1�B:�é�n" ,'i�;eh':: ctt); 'dlel� â:elaS', dlc�d'-:Sr;,; 6mj.J.t..-SieweFth, ,em (lQurdies) Bortolini _., retef�"'Scroial(-Môr:li0a·OHa- Esclitõrio R�gional ,d,ª,�f;� . filh�., 77' �ar:it:1, An:elisle. :gehlieiró calculista ,estru-,

Os enxovais fora 'Ient.Rio �rl'() 11-, . �: - '.. . Dia 04 de maio re - Viee Diretora Soeiat... e, ma,t.e:r:l�ca.re�� de �i��i.�a,. � ",�e�?,�i -:� .R.��e;Jj. que lhe �ural, Dr. Jorge
• Herb�r� . gues no Hospit.al o Jo

"'Márei(}'HornbI:JFQ- -

-,
- Ângelo, fi1ho de. Luizmar Luiz Fernanda Melara' .... 1)1, 'no melo-oeste catarlnen- dieu CinCO netos. Por ·lon, ·IMa���I�".,�,�I�u��t�.,a, "�IS� "ara::a.·JSra. Edl,tle 'ella CruZDia 22 de maio � - - .(Scheila)..Leier"/� - r.ator· T�cnieo., ,.', -- -, se, o eng:enhéitö' ,:ágrênd- � gos 'ánds co'niêrciante, ex- 'Po,slçaq dros Jara�u&;enses, fn-é d6.,dê'cimo filho, nSra; Sílvia,.'. ;8'Sposa � -de .Josiá01e,- .filha ._. de .José

, , ,- � '.. mo Pedro de Alme'ida, que. Ilploran90 também 'açou-
\ B�I� pr�n'hc� �e� ,�"2'!e��'P7..... " Ci:o>y,pflemat<tlMr.nefilbe� �Sr. HeiniS Bloste�ld :..(Nair)- Silv.a .;.;- .,'. ,"'J 'e:alc�e e-'Vista�se-:melhör p.or se'is· anos p�e�tou .s�r- gue, deixou !ambém ,enlu- ,sugasso: ,,' I, �" �'''. 'P'à1&'a Sra..EI=r.ta ·Luy, _maMarcos Haroldo Ristow il(átia, '·.filha de· Ade'lino

neste verlo com. '�, .. , VIÇo.S no Escntono. Local tados sua mae, D. Hul.d$ *
pela quinte.;v8'z.' "Waldemiro Ponticelli (Ursul'a) Maske,

CI'nderela da Acaresc, deixando lar-
'

Fischer Enke, seiS 'irmãos, .

,; .J;.,.
.

.

Sra. Sílvia Ivone K Kai- Alcílene, filha de João
'go crrculos de' amizadÉls ". sel,Js :sq9res Gustavo Hens-

.

"'7 '.ser '':''1 - ('f:, t E'·' ,fMaurina) tGQrg.e.s li. Quatro lojas para m�: Em se4 Jug�r assöm�,: ª'i� ..,c�el 181 Sr�. Ie dép,ais fa-·
Sra, Tânia 'Krause',1 Rosâng,e'I'ltsfillil'aJ de' Si- Ihor servir a distinta oll· qui, 'o .Ieng:enheiro agrôt'lp- �

:rriiliares,\ No . �gistro dó
Karine 'Kuchienbecker g,oldl (Nelzita) Pasold enteIa, duas na Getallo

mo Av,elino Aleixus, trans- infausto'acomecimento, asMirikln SasSe· .. Dia 05 dei maio. Vargas, ·uma na Mare- ferido de Timbó.
. condolências desJa folha.

� Dani'elle Máfia, fill1iCdà Juliana,' filha de 13enno
.

chai Deodor.o; em Jara- . .
. ".'

-

\
. ,

",.

.gu.á do Sul e outr.a' na .. ..... _." ..
.Alcitandlro (Mati'a S'El:Ie- (Darci) Radianz

I
.

:::P:t�,; di��.5,ä ,t�:li��;::Z, í��;;Zi: 2.m Reloloaria Â�tmidá',,;::,. � ..
feira, os seus bem vivjdos (Mafia) 'KruQ,er .

a melhor opçlo para 88 . " "'.""

90 anos, a ve,",erl)and�'.s�" �"-;'�;,de �!ô"., !::: ::. compras de verlo. ETERNIZE OS BONS MOMENTOS· .!.

nhora Erna Czemi,ewiCz, Lldlane, fllfia de' Alfon- " . , . � .'

uma d'als mais antigas le,i- so· (Irenj:l:) Petry
,

I :: iir�s�:�'éi� pom:J�I� e_ as m�ls 'finas iüg�,sf��es ,t9räs dö'� rçôrr��êl (f.f '�ô- .
Oi �àik-el, fil"'� d� lEfI�i'.fo. �.I'�vo", a ,9ual' tran�lJ11timos. (Iy;�e) MB:chado. ,,'... -,10.111..11111......... vd8>anr·a,R�E,�l:,.,..�J�A.R"IA,' ,.A.VE.,.NI�,.Ai,_.:.l·.�.. 1 M""a,..�e,�c""�a.,,.�,,'. � ..'�.etú�io'l�9sSOS cumprimentos pelo ... Dante:I�" f!l�a ��...t:!á�l� .:" ,.'th."': a, h�fa certa· . R. _

•
,

. . ."ataffcio, lemborá que t�u- .
(MargUlt) _Sbo'� , . . .: , '. para voct fazer a Comprad�am,e�nte.. ",., ."" Os gêmeos Han,eli; e t=i,e'"' .'" O) cer'ta. '.

:-.�t?d "." .

ye'rson, frhos "de' Kurt MALHAS' JAPlITA Hquidam '." '." .!" ..

""(�IZ'irá:) Hâ$S
.

- sua ."coleçlo!de wrão com

Márc'lo', filho äé.Dotival ,,' d�!!co'ltos i!1l!.cr�di�vei� ,pa
. ra você aproveitar mesmo e

, '(Eva) Uller
_

ainda btirtdés especiais para
Dia 07 � maio veoê." .. ; ."',, ", ;,.

.

. Clarice, filha de LOMSido E NÃO:.� �SOI ".,' . ',.'
Vá cônIJecer a pova e des-<;,

. (Z:i'fa) .

Ro'ÍNedleir' ,.
, lurrlbrante éoleçAo rnve'rno

Dia 08 deI'l1Wlio
.

'Jarita, Novos" modelos, no-

. Lufs, filho de 'MáriO (00- vos desenhos, ·nova 9oncep.-.
:".rl·ta)�'Av'el'l'n''0' "l.· ", çãodie bel�za e bom gosto.

preços de lançamento e ain-
'DI'., dê .malo': '''' da I5rlh(f!!ls para você'. 'Br.inde,

Josiae, filha de Adernar o seu bom 99��pom-mtJ.it� ,

(Avenilda) Vi,e'ira
. economia aproYé!íandq. agp.-

ra, as. ofert
" ""::' ,

Jackson';. filho�d'e· Ade- Rodovia S
mar (Rovena Grãbner lelone' 72·1

eORREIQ, DO POVO - Ja;raguá do sul-se

SOCIAL .. �.
\ '

(NOSSA QPTe· • NàssA TERRA •. NOSSO MUNDO)"

.

' . (EquIpe "eon.ro do, 'P,ovo''),
'-.

.ltiyeruriattes laScimeUls"
:. r' :-: •. ':'",; -, 1 �I' rir '" � ,,:., ...... ,

...

·II.I.C'I'�'.. ".'Ia.a.
Decorações para casame�os - De.,

coraçõeS para Igrejas - Decoraçõ�s
para clube� - Arr�jos para festas -

,.plantas omal'l1�nbJ.l$ e,e,uquê� em G,e-
.

, ral.
.

. '

, .'\ "
. , .•

FLORICULTURA IMPERIAL

.
·R.... Relnoldo Rau, ...62,)� 'ill{tap,'-:de'3

-

r.

�,sür _c.f •

.
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�, .

·Av:. Mal. Deodoro,:364
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�
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COLUNA RO'rÁRIA
.

Ef1\ vis� da im:pO��f��a,a�e� aol� co\mp�r,��i
mento do compan'helro-preslldente lido; -a r.euntao

'desta:1sêínana' :fdi>" presidfdà 'pelo' vi�e:'préside'"t�
'Márcio I 'Magro MarcaMo Ie, que ; 1eve"'c�mo ,conVI"
dado� do cdmpanheirblOfêt'nefftõ Sr'. Nélson Ta

balara: 'Assunttis,de'rotin� apenas fÓTam·tratados
e novamente' 'cornentiada- á baixa fre'quência de

, , .

rotari'anos às r,euniões •. ,luI"Í'! .

�.

.

Decidiu ;'0:'�c'ube' pela leXpediç'ão de 'teLegrama
d.e congr'atulaçbes 'pela Ipâssageti'l at� SelU Sle'Ptu�
·.géSimó 'ániVersário, dia, 14, ao'companhe'iro- ,ei sa

cio-fundador do Rotary Club die Jaraguá d'o Sul,
Alfons Buhr,· N,a reunião' da próxima semana,
Buhr será 'homenag'Ellado,

.

.

'CONVENÇÃO IN'FERNACIONAL"":" Compa
'n'he,iros de-todO·o 'muridof)esfàrão reunidos'de 31
de mat\o· a 03 de junho dá 1981, em Sãó Paulo,
na 72a. Convencional InternacioMial de . Rotary
Clob,� Jaraguá do"5-I!JI' mareará '.

pr.esença neste
,eve!nto tná�ci'mo "de 'Rõtary F �" { " i,

I 1 F'� t

. ,

..",Construtora A,J, A"S,.-l.tda.
" �"l'''�:' 'COn�Çi9'(ilyn, C'lc....�i.'P.ro�· .," ..

Orçamen1los. ,

Rua WaUelr Marquardt, 496 - Fone 72-1 022 .�

\ Jaráguá,.d,I� Sül .:- SC. .),'",---------..-..........---

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'0Cõ,RREI0 DO POVO - Jaraguá do Sul _ SC SEMANA DE 1 e A 22 DE MAIG DE Ü181

PrlclalBS de CasaleDl1
, Aur_ MOUer. Grubba. OfJcJeJ do Registro Civil do
1.0 Distrito �a Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
santa Catarina, Brasil. '

Faz saber que compareceram em cartório, exibin
, dO os documentOs eXIgIdos pera lei, a fim de se habi�
litarem par� casar:. ,', �'

, , ,

e Vania, D'Aquino'
'

Edita111.971 de 08.05.1981
, EI?, brasileiro, so I,teliro,

NfHon Engelmann e técnico mefalúrgico, natu-.
Ruth K�r. •

ral de laguna. neste Es-
se, braslletro, soltelro, tado, domiciliado e resi-

auxHiar die escri��rio" na- diente na Rua Anita Gari
tural de Guaraminm, nes- baldI, nesta cidade filho
te Estado, dom;fclliâdo' a' ,de Antonio Cabral 'Pinho
residlénte na Av. lI.(1aJ. Deo- e de NazUa Barros Pinho
doro, nesta cidade; moo Ela, �brasileira solteira'
�e Nelson' Engelmann e ,professora. nat�ral de Ja:
de NeJsa F�a�z Engetm�nn raguá do Sul, 'domiciliada
Ela, brasllelra, solteira, ,e residente na Rua Padre
batconista, natura' .de. Ja- Pedro Franken, nesta ci-
raguá do Sul, dO�lcill�d'a dadie, filha de Osny Cubas
e residente. lef!1 RIO Cérro d'Aquino e de Erecê on
'I, neste, dlstrlto, filha de veíra d'Aquino.
Heinz Krueg,er e de Anna
lise Laube' Krueg�r.

A �'HercjU. Luz"dente . Epitácio Pessoa, Rua Epitácio Pessoa, nes
nesta cidade, flfha de E- ta cidade, filho de Heinz

rasmo Nunes e cf� Gumet.. Blosfétd-;e de Sylvia: ,Intorp
ka: OlisRowskl. . '. BIosfeld. Ela, brasileira,
Edital11.983 de 12.05.1981

- Sorteira; do ,fa'r, natural de
'Crlclúma,' neste _Estado,

Cláudio Blosfetd e
. domicifiada e residente

Mileni CasagranCle' na Ruà Emitio canos Jor-

'Ele, brasileiro, solteiro, dan, nesta c1dad&, filha de
ftmeionário pOb'lco, natu- Ubero Casagr-ande, e lsol

ral de Jaraguá do Sul, do- da Teresinha SOnego Ca
mlclllado 'e residente na sagramte.

,

E 'Para que chegue ao ccnheelmento de todos,
mandei .passar o presente Edital, que será publicado
pela imprensa e em cartório, onde será afixado du
rante 15 dias.

'

I +-�I��I

Cuide da sua saúde
, '

Fata tratamenlDs com medicamentos
. .' , .. naturais.

E A f:oNTE DA SAOI;)E PERFEITA C NA

F.r...AoJ. Ho_eopAtlo.
".rag... ·

_

de Jaime Baechtold Corrêa, na praça da Pre,

,fe'itura Municipal, atendendo das 7h30min às 12h
e das 131)30min às 19h. Aos sábadQs, das 7h30
min às 12h30mln.

completou
55 Inos

Acontecimento importante es

te no dia 13 de maio de 1981,
que mar-cou o 55.0 ano da fa-

, mesa ponte que liga o conti- ,

nente à Ilha de Santa �taJlna
e que recebeu o nome' de seu

construtor - Hercflio Lúi:. Ulna

ponte 'Igual a nossa, :a "Poin

Pleasent"; sobrê o rio Ohio,
em West Vlrgrnia, nos Estados

Unidos, não resistiu e ruiu a

15 de dezàmbro de 1967, pon
do em pânico a populaçAo da

Capital, pois, é uma únlca a

resistir à ação do temp? Mas

a construtora americana "Byn-'
ton & Sundtron", realizôu uma

excelente obra 8, sua coneerta

ção permaDente talvez tenha
sido a razio de, alcançar os
seus 55 aROS. Para· 88 ter- uma

idéia, ela foi construída pera a

guentar um trem de bitola de

um metro, composto de locomo

tiva elétrica de 50 toneladas,
seguida pôr vagões de 30 to

neladas; 'uma fila de 'auto-canii

nhões de 6 toneladas cada um;
,

pedestres à razAo de 300 qui
los por metro quadrado (cerca
de 4 pessoas' em cada metro)
e um encanamento de água

"
com peso máximo de 650 quilos
por metro corrente.' 14.250 me

tros c(lbicos' de concreto e 29
•

,
mil barrlca,s dê concreto, todo

ele "Porlland .4:alborg", Impor
tado da' Dinamarca, cada uma

pesando 180 quilos., Tudo co�

,sumido s6' para os alicerces.

Nas estruturas de aço calculou

-se o peso de 5 'mil toneladas;

o vAo central, de 340 metros,

seria o maiOr da América ti:>

Sul. As ton'ÉIS subiram a 76m

e sua extensAo a 860m. Um co

losso que é cartAo d& visita

par:a a Capital e o Estado de

Santa Catadna. Um srmbolo

que hQmenageia também ° ex

-GovernadOr Dr. HercrJio Luz.

CanarinhoViação

I Estado de S'ante 'Catarina
-

.

Prefeitura Municipal de JaragUá do Sul
,

,
.

,

TRANSPORTE URBANO, ,

INTER�RBANO, EXCURSOES.

A "Canarlnl\9" preocupa-se com a sua lo- '

,comoção� colocando à disposição modemrssl�
mos Onibus, com pessoal especializado, .

possl- �

burtando uma viagem tranq01la, rápIda e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - 0-
, I

transporte carinhoso. '

, JARAGUA DO SUL

DECRETO H.O 655/81

Suplt!menta e anula dOtações do orça......to

vigente.
SIGOlF SCHONKE, Prefeito Municipal die Ja

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

e exercícto de suas atribuições, com base na lei

Municipal N.o 801.18"0 de·04 de novembro die 1980

DECRETA:
Art. 1 P - Fica aberto um crédtto suplemen

tar no valor de Cr$ 1.000.000,00 (Hum milhão die '

cruzelros), para r-etroço dç programa e verba a-

, baiixo discriminadas, constantes' ao orçamento
vigente, a saber: '

.

Anexo I - Quadro A
0602 - DIVISA0 DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885341.020 - Aquisição de imó-

veis Cr$ 1.000.000,00
Anexo II - Quadro A

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16885341.020 - 4.2.1.0 - Aquisição de

imóveis ................•.. c.r$ 1.000.000,00
Art. 2.° - p.ara fazer facie a despesa decor

renne do artigo anterior, fica anulada parciaJlme'n-
te a, seguinte ·dotação do orçamento vig,ente.

Anexo I - Quadro A
0501 -- DIVISÃO DE CONTABllJDADE
0501.99999992.030 - Reserva Orça-

mentária ......•.•........ Cr$ 1.000.000,00
Anexo, II - Quádro A

0501 -- D.lVISÃO DE CONTABILIDADE
0501·99999992.030 - 9.0.0.0 - Reserva de

Centlngência
'

" Cr$ 1.000.000.00
Art 3.0 - ESite Decreto !Sntrará em vigor na

darta de sua publicação, revogadas as disposi-
ções em contrário.

,

Palácio da' Prefeitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 12 dias do mês de maio de 1981 .

Edital 11.978 de 12.05.1'981
Josj Josmar Silva e

'Edital11.972 de 08.05:.1981 Tlaresinha Faillima de An-'
Tobias Correia'e drade

.

Elvira, Mal1ldefWiCZ . Ele, brasllelro, solteiro,
Ele, brásit.eiro, viúvo, operário, natural de Bo

nat.ural de Jaraguá do Sul,. caiM do Sul, neste Estado
domiciHado 'e residerite na domiciliado e residente na
Rua Walter Marquarclt, rua Venancio da Silva Por
nesta cidad:e, filho de 'Se- to, nesta cidade, fil.ho- de
bastiana Correia. Ela, José Rodlrigues da Silva e
brasileira, solteira, do lar, de Zilda BarbOsa da Si.
natural dreI Massaranduba 'va. Ela, brasileira, soltei-

, neste Estado., domicJliad�, ra, operária, natural de
e rssid'ente na Rua Walter SeverianQ de Almeida-Ere
Marquardt, nesta cidadle' xim, Rip Gran'de do Sul,filhá dé Valentim ,M.arkie� domioiliada e residente
wicz e de Edi Grohsklass 'na Rua Venancio da Silva
Marki:swicz. Porto, nesta ci'd!ade, filha

de Luiz de And,racl!e e de
Iracema de And�ade;

SANTA CATARINA

A eegurança da 'sua compra ou da sua ven-
,

'da, uma garantia segura d. Investimento.
Se vaca quer comprar ou vender um' lnt6-

MI, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO LTDA.

EmpreeQdimenlos Imobiliárils,.
MarcaRa Lida.

Av; Mat Deodoro, 1.179 - fone: 72-0186

JARAGUA DO SUL - SC

Edital 11.973 de 08.05.1981'
Itillon Ribeiro e

-

'

'MarlrHeCk
Ele, brastleiro, solteiro

bperárió, natural die Ca:
pinzaf, neste Estado, domi
'Ciliado, ie resid'ente na Rua
Santa Catarina, nesta ci
t/iaete, filho de Maria da
Concieção Ribeiro. Ela
�rasileira, solteira, olperá�
lJ'IB, natural de Jaraguá do
SUl, domiciliada e resi
dente na Rua Santa

-

Cata..
Tina, nesta cidade, fHha
<Ie Antonio Heck ie de lin
-da BrühmüUer Heck.

lierraplenagem V-argas
- da lido 'Domingos Vargas -- /

SERVIÇOS COM RETROESCAVADEIRAS

E TRATORES DE ESTEIRAS

'Edital 11.979 de 12.05.1981
Vilson Dom lei Célia Al
zira 1riSO'lllo
'Ele, brasileiro, solteiro,

efetrlcista, ,natural de Gua
ramJrjm, neste Estado, do
micil.iacfo e residente em

Santa Luzia, neste distrito,
filho de Heins Dorn 'e de
Elvira Boshamer Dorn.
Era, brasilei.ra, so Iteoira,
industriária, natural de Ja
rag.uá do Sul, domiciliada
e residente em Santa lu
zia, neste distrito, fiJh� de
Mar:iano TrisoHo e de
Carmela Mengardia Trisot-
to.

"

·-E-

·Tubos Santa Helena
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRl!TO'

EM GERAL
Rua JOlnvllfe, 1018 - Fone: 72-1101

JARAGUA DO SUL -'-:- Santa Catarina
I,

SIGOlF SCHONKE
P�efeito Municipal ,em exercício.

O presente Decreto foi registradO e publica
do nesta Di�etoria de Expediente, Educação e

Assistência Social, iaos 12 dias do mês de maio
die 1981.

.

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

\

Edita111.974 d:e 08.05.1981
,Ähnrr Joio Pedrl,e·

'

�roIefe kfein
Ele, braSileiro. solteiro

tomeiro, natural de Jara:
9liá do Sul, domlcilladb e
residJente na Rua José
iimmelldoer1er, nesta cida-,

r, filhQ de' Alarico Padri
de Jandira Valcanaia

;.p�dlri. Ela, 'brasil-eira, sol
t�!lra, auxiiiar doe lescritó-
1'10; ,natural d'e JaJraguá do
:I:tl, domiCiliada 'e residien-'
� Tr� RIJa José T9Ôdoró
Ribeiro, nes'ta cidád'e, fi��a de João Carlos 'Kle'in"& de Tevsl1'i'lda Petri Klein.
tdiital 11.975 'de 08.05.1981-nie Moacir MaJteus eMirfa Edite ROS8l
"Efe, brasileirá,_ sOltei,,,o

rrio, natural di� Jara:
� Çfo Sul,' d�micilia(fo e

�Idsnte em Vfla Lenzt
�e ;d'istri.fo, fitho de Os�
r Mateus 'e Sebasfiana

�:e!iv,eira. Elà,' brasileira,�Ira! do tar, naturál de
gua do Sul, domiciliada e. 'resi'd�te em VUa

tnzl, neste distrIto, filha
José Rosa e de Felícia

0Sa.

CONCURSO COLO'RIDO

CHE.VROLET-_Ed,ital 11.980 de 12.05.1981
Andrino Lopeis ., ,

Luzia. Silva
Be" brasileiro, solteiro,

op'e.ráfio,-naturaJ de Pouso
Bedondo, neste EstadÓ,
domicUiacJo e resident,e
em Rio Cêrro n, nest�dis
trito, filho de Manoel lo
p,es e de Verginl'aí lopes.
Ela, brasil'eira, solteira, do
lar, na.tural de Indaial,
neste Estado, cfiomiciliada
e residente 'em Rio CArro
II, nieste distrito, filha de
Antonio da Silva e de 011-
via da Silva.

,
,

Inscreva�se, gr�tuitamente, e concorra 8:

UM CARAVAN COMODORO
UM OPALA COMODORO
UM CHE'VETTE MARAJO SL
UM CHEVETTE HATCH SL

em EmoieodõrferCom. de Veículos Ltda.

•

Correio Inforialivo
Cattaz Cinematográ

taco - Es� em, 0alrtaz

no eine· Jaraguá des'de
sexta-feira (15/5) até

2115, nos horários 'no(
mais die exibição, a su

per-produção riaciona�
EU TE AMO -- com SO';
ni,� Braga, Vera Fische.,.,
Tarcrsio Meira "e Paulo'
Pereio. Oàlorido, censo

18 aRaS. Domingo dJa

17, em 'matiRêI à$. 14h
� S.O.S. 'SUBMARI�
/NO NUCl.EAR, colori

do, censo 10 anos.

, cia: do> sr: Rubens Nico- ,

luzzi, lançou a campa
nha de um 'carnê 'para
angalriar meis para se

poder pensar em come

çar a construção den-
, tro do prazo menor pos
.sr�el. o- Ediif,ício Cristo
Rei, est,á cam' BI sua

'oonstrução em anda
m'ento ;9 até Cl) tinaI de
maio, uma nova faje de
verá estar fundida.

'

Av. Mal. Deodoro (em frente 619..," 'Matr1z)
Fones: 72-00&0 - 72-0855 - 72-G868

* '

Posto de vend�s e entrega
automática· liquigàs,

..Edi1'aI11.981 de 12.05.1981
Ademir Oss-Emer e
l1à!1leZa Antônfa da' Luz
Ele, br,:asilei ro, soUeiro,

'operário, natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliad:o e resfdentie na

Rua Victor Rosenberg,
Aiesta cidade, filho' de Fio
relo Oss-Emer e' de Este
fan,ia Oss-Emer. Ela, bra
sileira, soneira; operária,
natural de ToJedo .::..._ Pa

raná, do.m.iclUada e resI
dente na Rua Victor Ro

senberg,�nesía cidade, fi
lha 'CIte Felisbino da luz, e

de Maria Rosa dia luz,.

mistasos seTão na bola
g,rande. E na se:g}:úlda
-feirä, dia 18, na bola

pequena, à equipe da
SER Viei,rense

,-

nl:jm
match ..treir.to enfrentará
a equipe dO C.A: Bae

pendi (seleção de ·Jara

guä). 'Será .nas canchas
do Vi,eirense.

'

I
Hornburg " Indústria de��'

Carroçarias Blindadas' Ltda.

-.--..,.

CARR()ÇAlUAS HC
Com. Evangélica �

Desde' o dia 10, quando
houve a abe'rtura,'9 du
'rante ,toda esta semana,
está sendo desenvolvi
da.a Tradicional Festa
Anl!al da Comunidade
Evangélica luterana de
Ja�aguá do Sul.

---.--

A Semana ß8I Histöria
- D,ia 17 - Data Na":'
cional da Noruega. Dia
MunClfial das Tele'comu

nicações. Dia 18,...._ Dia
das Girafas. Dia 21 -

Dia da Lrngua Nacional.
Dia 22 - Dia do Eco
oomjário.

CARROÇARIAS
Bt.INOA9AS IE
ABERTAS- CASAS
-REBOQUES -
ESQUADRIAS a
McWEJS.'

,'I,· Av. MáI. D8Ddo1'G. �.4� Tel&foDe� 72-0144

JARAGUA DO SUL - S.C•

Dia 16, hoje, às 17h,
'imoio 'da f.esta com, com

'PfetQ .serviço de-, café,
. r.esfaumnlte. churliaSco .

e d'lIIel1imentos diwer
so.s 'e, amamlilä" às 8h,
.(!;UI. festiVJO e oontlr.tua

C;ãGJ da festa, ab,r�lhar.ttla
da pelo ConjlMlD <:Ie .Ru
mos "Os Ca\«eir.as", d�
Massarandu6a. DtJ,rante
toda -esta .semana fo
ram profe'rid'as 'pafes�
-,tras, à noitle.' ,1

!ttital11�'976 de 11.05.1981
�Lãng'IIi Slleindt: C!.bO /

Ele, brasileiro, solteiro

��rpintei.ro_, natur.al d�
�(J�9ue, neste Estado, do� Editai 11.982 de 12.05.1981
(:Ih�do'e .,eSidlente etn Waldelmar ,Bsede e
sque, neste Estaçto, fi- Marli éIiI FMlma ,N.....
'dê João Lang 'e doe Ele, brasil.eiro, solteiro,
?nica lang. Ela, 'bra- industr:iário, natural de Ja
ra, solteira, costurei-' raguá do Sul, domlcUlado
aturai de Curitibanos,

'

e residente na Rua Presi-

Estado. ·dQmfcjJ.iªd� dente E;pltácio Pessoa,
I na 'Rua Berta ,niesta ci$d� 1ilfjo de Al-

e, nesta cidade, fio' vim 'Baade> e de Gertru-
4&.Jeãe. Wafdrfgues -d;es-' 'EttIert' ·BeGe. �Ia;

,. de- Marra' ,dos brasileira, solteira, do lar,
r�zer�s St,�,inck CoelhQ. natural', d,e ' 'Canoinhas,

�'dlt�t 111977 de 11�05.!981. re�te, E�tado, domiclllad�
os&'An'fcmto �arros Pinho' l,eL reS;ld�nte' nat Rua Presl-

ESPORTIVAS - O
Clube de Botão "Cana
rinho" (Vi'eireFlse) re-

I

cepciona neste lsábado
.o C.IS. "Os, Mareianos"
(dei> Cl.LIbe ,pomerode

,C�R.E.)., que retribui
visita. Outrd 'amistoso
do "Canarinho" terça
-feira PJ&tima, nO) Bae
pendi, 'Contra ()Guaqua
ri, 8.. ·C." aça-feirfno do

'

cfube ;azma. Estes a-
\ ,(

-.-

Comunidade Cat91i- ,

ca - Neste ,sábade e

domingo festa die São
Marcos na Barra do,Ri'o
Cerro. A missa festiva
secá AO domingo, às 8h,
CIIm'I apr.esentação do
c....aI da Barf<BI do Rio
Oelm.* final da sema
na passad,á, nas cele

brações... foi ®resenta
do ao povo da comuni
-fJIade Säe, Judias, ci an-

, !e-projeto da futura 1-
greija São Judas TadeU.
,A Comissão d.�' Caris
rrução" sob a presidên-

CODsara·tora Seria . 'Ltda.
CONSTRuÇAO CML:, -CaéfttAtM •

COMeRCIO DE MATERIAL
DE CONS'IIRIIClO. .' ,

R�a Joio Plcofll, 94 - Edil. Carlos Spizla
Telefone: 72-0214. '" .

. ... ,

Kq�BACH SR
JARAGUk DÓ SUL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



éarãó (tê ltatJocll�': :>
. . . HA 30 A�OS

. + .•

- WandeHn Schmidt e Fellx Herrn Junior,
agradelciam pela Oornunldaoe da êape�aj de Sântíi
Cruz, em Jarasuastnho o compareclmento das\pes
soas à festa die SáA�ta Oruz 'e. às que, de ume formal
ou de outra, auxiliaram para C) maior brilhantismo
fim beneffclo daquela Capela.

.

- Relp'ercutila dolorosamente o falecimento
na tarde de 10 de mato do sr. WinfrLed!' Hasse, g'6I-,
rente do Banco Inco, nesta cidade, O extinto soube,
elo seu cavalheirismo, sua educação e 91llervados

.

tes die coração, tornar-se um cidladão' estimado
:0 seio da população local. Membros do Az de Ou-
B.C. foram levar ao extinto companheiro as suas
pressões de pesar., _

-- O C.A. Baep'end:j reallzava a sua festà" dö
Esprrito Santo e' o rei do Tiro, sr. Lotbar Sonnenhohl
�ebila os visitantes com lauta mesa de doces,
ndluichels e bebidas. Á noite, antes dó balle, rea

'iZava-se homenagrens à passaçem do Dia das Mães .,

:/alândo na ocasião o' dirétor socilal, sr. Eugênio'
�Schmöc'kel, a Srta. Renata Burow e diversas alunas
tudo transmitido 'pela Rádifo Jaraguá. O Pte1ei'to
,Municipal, proclamava; a seguir as novas magesta
ijes do tiro, a saber: Rei, Otto Hlendlmayer, 1.0 Ca-

1�lheiro, Adioifo Emmando�rfier. e 2.0 Cavalheiro,�arlos Hass. Os vencedores na disputa de premlos
ram: Otto Hlendtrnayer, 140 pontos: Adolfo Em
",endo'arfer, 139; -Edlwin Grossklags, 139; Ud<> Bau
�Í', '139; Guilherme Gumz, 1,37 e Lother Sonnenhohl,
:135. Fora uma festa de ,arromba.
..

- Lourenço Gressinger e Alvino Hadlich,
:ram nomeados para e�eroerem os' cargos 'die, 1. ()

,

e;�2.0 supl'entes die Deileg,ado de Polrcia deste muni-
}Pio. .

-- A gerência do "Correio do Povo", a Rá-
11,0 Jaraguá, José Emmendo,�rfie!l', 'Peçfro Junkers e

,fonso Fl'ianzner, assinavam convite para' a assina
ão ,dos 25 anos de sagração sacerdotal do vigá

�ö da paróquia, o Rev. �e. Alberto Jacobs, que sie

�alizarja no dia 29 de maio de 1/951, no Salão Cris-
Rei. >

... HA 25 ANOS
- Qu'ar'ldo a Justiça fa:lha o 'Estado paga. Em

ina's Gerais o Estado fora condenado a �pagar a

C:fenização <fe 11 milhões de cruzeiros, pela' con
ação por 16 anos d:e dois colonos, acusados do

�sassinato de um cidadão \ que nem morrera. O
o aconteceu no municfpio de Aragurari onde um

iEmd'eiro fora v:ender uma partida de arroz, dlesa
recendo 90 mil cruz,eiros. Dois irmãos, à custa

'.
.

, \

chicote, acal;>aram confessando o crime. Um de-
morreu cumprindo pena te o outro ainda estava
cadeia, 'quando 'apareceu a "vrtima"; ieJ presa,
ao confessou. Caetano, o fazendei,ro, lem vez de
�ara casa, meteu-se na �arra 'e acabou fugind'O

o resto do dinhe'iro pertenCente a dois' outros
ãos. Dar'o processo e Ia condenação do Estado
'eira.
-, Fato curioso aconteceu no munlcrpio de G!9i

,ia; Vargas, . no RS. Quando se realizava um� par
a de futebol, 'em Vila Ipiranga, com um clube de
Eng. Luiz Eng.ert, um "téco;.téco" sobrevoou

focal em "nasante", ocasião ,em que a bolá foi
t;tadla

ao. meia. pela
héJ.toe

'

do aVi.ão, que contra

'II,a se chooou, ao ser fortemente 'impulsionada por
jogador, ao _executar um "baião". A partida te
que ser s4spensar, por não haver outra bola dis
rViel. . •

':,

- Af -veJl1 os jap'oneses. Ess� era o titulo de
noticiât'9, inform8llldo gue o Conselho 'de Imi
ão; tratando da vinda de mais uma I,eva de imi-

[fites japoneses para o Brasil. Até o Estadia de
ihla Oatarina receberia 100 famHias � E comentava-
9 fato: "Enquanto tr8Zlemos de fora, os catari
ses p.cisám sair do Estado para :passar mal no
!raná e Mato Grosso. Não serilà mais interr.essan- • ,

ue aproV!&itássemos o, filhos dos nossos colo
p.ara a cOlpnização, si é que ainda, temos te'r-
para esse fim".

'
.

... HA 10 ANOS
- O Prof. ' Paulo Moretti escrevia. e�tenso artigo
o título: A PROPóSITO DE UM HINO. Era a

,do Hino à Jaraguá que estava sendo comen:"
, concurso- iniciado p'elo Rotary local !e' a esco
a primeiro colocado, fora motivo' de crltica à
issão Julgadlora. Aaulo teceu longo comentá-'
; dizendo os critérios de julgamento adotados
justificar () seu voto: "a) Respeito ao Re.9liJla�
o elaborad'o pelo Rotary e aos princrpiös mais
�rlitares da metrificaç,ão; b) Relação de code
ência 'entre o texto e a mensag'em; c) Relação
independência entJ'l8 as diViersas' partes dia men

ln; d) Aspectos' de decodificação para eteito
cil assimtlação' do texto e e) Aspecto die atua�
significação é' percepção 'da matalinguagem.'

�ematou, 'citand'o texto de 'GuStave Ie 80n: "São,
'�tavras e as fórmulas, mais

...
do que' a ,razão,

�riam a maioria dos nossos julgamentos". De�
'disso, fez-se ,o mais absoluto silêndlo,.

O Az de Ouro el!egia suar diretoria: Preso
• Hertel; Secr. 1. Kaufmann; Tes. H. Ga'rcia e

res: M.. Startg:e e E.V. Schmöc�el. Diretoria
ninguém botar d$feito •. �

\
.

.ESTA',COLUNA C PATROCINADA POR
i, ,

ID�ßltrias RIDoidal Jarauuá 1.1.
'CO'NPIL ",

,- Concentrados
para Alimentos

,

.:j>'
.�

. U:SEfíIIÁ"NA DE:-16 A 22'OE MAIO 'DE 19'81, '

.- -iii

.";.'v

Metalúrgi:ca ",

João· ,Wiest' "S:.I.
CGCMF.84.430.768/000t-95,

, '

ASSEMBLJélA GERAL ORDINÁRIA E
EXTRAORDINARIA
CONVOCAÇAO ,

Convidamos os Senhores Acionistas para Assem-
bléia Geral Ordinária e ExtraollQ;inária à realizar
-se na sede social à Rua Pres,idente Epitácio Pe's
soa n.o 2.388, nesta cidade, no dia 11 de 'maio de

1981, com lnfclo às 14h30min para dle'libelrarem so

bre >a seg,uinl!es ordem. do dla:
, 1) ASSEMBL�IA GERAL ORPINARIA

1 .1) exame discussão 'e delib�rBlÇão sobre o ba-]
lançó seral, demonstração do resultado do e

xercrcio, r:elatório da admlnlstracâo, ':parecer
dos auditores lndependentes e demals do
cumentos reterentes ao exercício encerrado
em 31 de janeiro de 1981;

t . 2) laprovár a proposta da Dlretorla pára destina
ção dia resultadO;

t .3) aprovar a correção da expressão monetária do

capital realizado no valer de Cr$ 24.494.478,92,
.ie consequente capitalização, passando o eaol
.tal die Cr$ 61.000.000,00 piara Cr$ 85.494.478,92;

1 .4) fixação da remuneração dos administradores
para o presente exerclclo:

'. 2) ASSEMBL�IA GERAL EXTRAORDINÁRIA
2.1) elevar 'para quatro o núm'e'ro de D1netores;
2.2) aumen_tar o capital social die Cr$ 85.494.478,92

para Cr$ 108.000.000,00 med1iante incorpQraçãq
'de reservas, livres;

2.3) alteração dos, artigos 5.0 ,e 8.0 do Estatuto So-
dai;

-

2.4) lautorização pa'ra lançamento die 5.000.000 (cin-
00 milhões) ações ordlnãrlas.

'

Jaraguá do Sul (SC), 24 de abril de 1981.
A DIRETORIA

Est,ado die' Samta Catárina "

Prefeitura Municipal der Jaraguá do Sul

Alberto, Bauer S.A. ·I,nd. e Com.
CGCMF 84.429.836/0001-04

Jarasuá' do Sul - SC

ASSEMB ...elÃ GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

Ficam os senhores acionistas, convidados
para comRBrecerem à Assembléia G,eral Ordiná
ria, a real'�zar-se no dil8"3� de junho de 1981, às
9 hqras, na sede sQcial, ,à Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 739,,:em 'J'araguá do Sul-SC� para deli
berarem sobre a seguinte

'

, ORDEM DQ DIA,
1) Leitura, discussão .er aprovação do Relató

rio da Dir.etOria, Balanço Patrimonial.e De
monstração, do ResU'lt�dç) do Ex�rcrcio 'en
cerrado em 31, d�. de�einbro de 1980;

2) Deliberação' sobre Ei Correção Monetária
do :taplt,l; ''',,,, ,

.
'

,3) Eleição da B1retoria e fixação de sua, re-

muneração;
,

4) Eleição do Conselho Fiscal;
5)�q�tros 8.s-suntos d�" Int:ereSSEt spclal.
Jaraguá do Sul (SC), 23 de abril ,de 1981. '

,

VICTOR BAUER
Diretor Presidente - CPF 004.358.139-00

"Defensivos
agl.icllas: ÔDUS

socral . e, ecoàômico"
o Bra..sil_gastou·" no ano pas

s�dO, .rnals de' sOC> milhões de

d61ares 'ern d�fe�sivos 'agrlco
las" sendo. o ter<?eiro pais do
munde. '10 ,uSQ .destes produtos,
e sô- os, quatros e$tados do Sul

, consumiram ao redor
.

de
....

75%

desta .quantla . Esta, lníorma-'

ção partiu do ,EngenlJeiro Agrô
nomo Sebastião; pinheiro (ja:

Sociedade -de Agronomia do

Rio Grande do Sul -que, junto
com seu colega Geraldo Amân

cio de Moraes, Chefe da Dlvl-'

são de Defesa S,anItária Vege

tal do Ministéri0 da, Agricultu
ra - secção Santa: C!"-tarina,
participou recentemente de um

debate sobre o Receituário A

gronômico, patrocinado pelo
'Núcleo dá Associação dos Eng.
Agr. de Santa Catarina da Gran

de Florian6polis, tendo como'

local a sede da Associação, no

bairro Agronômica, na Capital
'do Estado.

Preo.cupados com os danos

causados, ano após ano ao

_
meio ambiente pelos defensivos

agrícolas, os engenheiros a

grônomos catarinenses estão

se unindo aos colegas gaúchos,

paranaenses e paulistas, visan

do conscientizar a Nação pará
o p,erigo que estas substâncias
ocasionam quando usados em

demasia 01.1 inadequadamente.
Em vista disso" os téqnicos es-

'

tão se mobilizando, promoven
do cursos sobre receituário a':

gronômico e defens.iVos agríco
las, procurando-se atualizar,

para melhor alertarem a comtJ-
_\ .

nldade sobre os efeitos colate-

rais decorrentes da má aplica

ção desses pesticldas.
Atualmente, esclarecem os a

grônomos, está tramitando no

Congresso Nacional um decreto

lei que regulàmenta a prescri
ção do Receituário Agronômico
em todo o Pars e, caso for a

provado, propiciará sensivel

dlminulção na utilização dos

d�fensivos agr(colas, umdo co

mo consequência menor polul
ção ambientai e "pari passu",
uma maior proteção à saúde

humana .. Exerilpllflcando, os a

grônomos citam que o manej_o
de pragas da soja, técnica pa

ra combater OS insetos que ata�

cam essa leguminosa com o

mlnlmo uso de 'produtos 'qulmi
cos, vem proporcionando resul

tados bastante satisfatórios.
Em Santa Catarina já se cóns

tatou um decréscimo de três

vezes no número de aplicações
de inseticidas, acarretando me

nos mão-de-obra, menor corisu-
, mo de combustivel, menos, des

gaste das peças de máquinas
agricolas,' economia de insu

mos, enfim, menores gastos pa

ra o produtor.
O R8peltuárlo Agronômico"

acrescentam os técnicos, nada

mals é do que uma slmples- re
ceita fornecida ao agricultor

. por um Engenheiro Agrônomo
ou Engenheiro Florestal visan

do o controle de pragas ou

doenças que afetam lavouras,
florestas ou animais. Na ver

dade, o que a classe agronômi
ca almeja é que esta receita S9

torne oficialmente Obrigatória,
sem ônus ao agricultor, para

que, pelo menos ocorra um

maior controle sobre a· venda

dos agrotóxicos que, anualmen

te, em grandes quantidades e

a custos elevadrsslm,os cruzam

as fronteiras nacionais.
Nessas circunstâncias, os en

genheiros agrônomos fazem um

apelo para que a comunidade
éfetivamente os apoie nesta di

flcil missão já que poderosos
grupos econômicos estrangei
ros fazem todo tipo de pres
são contra a implantação do
Receituário.

FA'fiAUMA
ASSINA1'UM

DO, ,

C,orreio do' Povo
� CrS 800,00'-

Ligue pl 72-0091
e... boa leitural

, ,H,umel-PessoaHomel�l'ndiví,d'U'o -

Prof.' Paulo MoreiM

No entell'ldirrlento générico, 'Homem-lnUdIMduo
'e�Homem-P,essoa talvez 'possam confundir-se; entre
tanto, na anállse psicolÓgica acllmitem conotação
capaz de motivar conc'lusões até antagônicas.

O tema em... si, por sobre ser polêmico, enseja
interpretações díspares, desde as funções biol6gi�
cas até a configuração psicossomátical, que tornam

distintos IndiMfduo e Pessoa:'
.

O homem deveria ser r�o ,;apenasl 'indiivfduo,'
mas primordia:lmente pessoa, O homem deveria ser

não apenas alguém entre multes, mas, sob�etudo,
entre muitos alguém.

'

O homem, como pessoa, se constituirá, neoes

saríamente, num &elr consciente die si e de sua si

tuação neste mundo tão envolvente, no qual se sen- 'I
te enraizado ,e rengajado. A consciência de ,'sua uoer- I

dade ,acentua o grau de responsabilidade face à.:

realidade em -que vi�e Ie aos semelhantes com

quem convive.
.

Doando-se, relacionando-se, cOm'promissando
se com o 'mundo er com os outros,' a pessoa humana

se realiza e 'se pl,enifica, enriquecendo-sei'a si mes

ma e assumindo ed'etiva participação em tudo quan
to .trradla torça die trabalho e otimismo.

O indMduo é' um ser meramente envolvido nes

te mundo ci r.CiUndante, cuja hiSltória se, fa::t de parti
cipação individual e coletiva. A pessoa rescreve sua

própria- históri,a ,que Il'1eg,istr.a valores ético�sociais,
num prbcesso dinâmico que promove o lenrlqueci
menta personativo embasado na responsabilidiade ,e

na g'enerosa 'parUoipação de alguém que se promo
v� por seus prÓprios méritos.

o individuo vive acomodado ao seu munda, ao

passo que ,a p,e·ssoa coopera na transformação do

mundlo, imprimindo-lhes aspectos que l'1evelam no

bres e :ell'evados idleais de parÜcipaçãó -comunitária.
O indivíduo se limita a viver na comunidad'e, omi

tindo-se ou instalando-se comodamente num clima
de indisfa:rçável indiferença, enquanto a pessoa
cresc:e e se desenvolve com a comunidade, .

numa

,I,úcida e g'e",erosa doação de si mesmo.
Em suma, o indivrduo se marginaliza por COA

tingência de situações que ele mesmo cria 'e a pes
soa se rp rojeta, Sie constrói 'e sei. promo,ye, ,projetan
do, con$truindo e promovendo o seI!.! semelhante.' '"

Para mim, portanto, nesta' Unha de raci'Qcinio, é

abstendo-se que o indlivrduo se' vulgariza e é doan-

do-se 'quEf -a pessoa se restiza.
'

_',AM'
IMOBILIÁRIA �

,

,

,lllj I

r

SANrA MARl���da.'IA ", . Compra - Venda' e AdInlnlstraçio de ;tmövels

Crecl N.O 41W'"
COMP�MOS

M81,hi'
r preço,

vI EMOS
O.lldada

ADMINISTRAMOS
Conflan�
ALUGAMOS
TranqUilidade

-

CONSULTE-NOS, TEMOS VARIOS ,IMOVEIS.
Rua Waldemlro M$Zutechen, 42 J. Fones 72-1342 e

72-1101 - JARAGUA DO SUL - STA. CATARINA

:_t(..[� ..

.
.' ':" ..... .,.. -...�., -�.,,,, - ' . '_

YBCULOI USADO. REVISADOS.
Bellna II,LeO - verde primavera met '. '-"!.O'" 1979
Corcel II,GT - bege tr:lpolll , .. � '-00 '"00 .. 1978
Corcel GT - branco e pretO � ': •• : '1'976
Opala Comodoro - branco •• .- •••••••• 00 • 1979
Chevette Hatch - dounado palha •••••••••• ;. '1980.
ChevetteL:;'bege '.�"""",' '�.' 1978

Paa,at LS - branco •••••• '••••••.•..••..
'

.. ',' 1979
WI 1300 L - bl!lnOO ••••••••• � .-•• � � •••• � ... 1978
BraSnla·- bege\ ••• 0

•••••••••• � ••• � ti •••••

"

•••• 1979

Brasrlla - amarei. . •••••......... ;........ 1979

Jeep 08 eil. - 'azul •• e.e. � ••••,' •••••••••
;

••••• '.975

-�----------.-�--�---
I • .'

' '. i

I :!! Nós,colocamos.mais !
I '

cor em sua Empresa I
I :I Pâ�a isto estamos I.
I

p'n p equipados I
J ',=-, com um moderno !

:- departamento de arte� I·
I _'

'

r"
-

"

,. !
! .!:! Fotólito;: e7 Máquinas de i
i ..ca· ....,

. 1

'lts,Jmpressao O F .F,S E Ti.
,i . !
� �IN.I"""_C+iIICHd""'''''''''''
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CoRREIO DO POVO - Jarag�á do S�I-SC

-t. �"/)"'E' oÍoo '

, :'.., CREI"()i,N�Ó854181h":'�r",.o' �.' ,

• h <S��ti .&{'áWcJJa cft)tIa�o-do. ;'OrÇ�meftto:, �,

V�" P:;,�}V.)r?1.e;. p :"" �·I,,�, ,f ••
s ... ,..., o"_

,. ;",<. ·.;r�·'7:�:f;:'t ,-��r:.i?,11; .� .. '-:t .. �"' __ . .

. :.�, Y.·.�
, �IGOk:f; .8�H4�,KE" Pr�e:�tP ",!u'nJçi,pl3J1 de �Ja:- ..

, ragla&,.do S,u,l, Es.41cfQlJdie: �aJ;lt8:J�atarina,�',no uso
'

'''i$t'elre,[c�QÍO;,çfe;$ÀlIAAr�t.ribuiç,ges;' cqm,,'base: na. Lei ;

,:"::bi�!'pal ..,.N�� 8P;1I� die':: ,�: de nOve,mbto, 'deO,�. .' _.,.).J I �.� .., J ; I;� . _ _

"

... ,

;, '�E�R'E:rA1: "";11 .,,,,� :
"

,

"

'

"J
, Artl,1.o ,c.·,F�c�i.á�ertq'}l,m çr�tti.t,o �t;lpl'emen- ,

tar, no, valor de I C;r$ ,.1�O.OOO,OO (Cento e clnquen-
. .tal'�L.cr,I:Jz.ei.r;.0S-),PSfa.�i'efórço do programa 'e ver
ba<ªb�il<o:dj$C�iminaidlas, constante do' OrçamentoVigente, ,,$. .saber». " �1"

,
- Anexo I - Quâdro A

,'0401 ...;_ DIVISA0' DE ,EDUeACÃ(} , _' _ ,c _- _ "'"

�:QJ .p���1�P�-���.t�����fiviel«dé'5:
,ds fl.da r;e�a,'��glJl>��GJlef����d� 1? iO! 12,p�;�.;rli'fi:ol:-örl%i�:�\f!'P?-f!Y. ?�tf.; ;<; '. ;t ef$r""'1r50:000m,OJ- \'

':Ö' � flon-:�Q�cJl(o.,1� ri"! ,'�",�,�O,1,,:,:- .DIV,ISf.O,.D.EkED,U,CP,tCÃ()·lr:<! I', .,

.';'
.04 '

"",, " .,..
, "

,

:: "q,1·QªA�1ß8�.01.2j.;:,3.lt3·2,'�I:9u��0�(S�\�içOS e,
:.,C,' ,.enCflrgos"l .r',f' '[':I'1i • � .. ".,.! 'W' 'õ;', C,r;$ r 150.000,00

" �Tt.,�.0:-r.: �ar�,1;�er�if�cßl:a;·fi'I�spesa decor-
,r�,,�,� cf1Q�'�,rtigo anteríor, fipa .anulada IearctaímenJe �,.s�u�nte dotaçã'o, do :o�çamento 'vigente:'

Anexo I - Quadro A "'i. ,-'_ .,_ ..

,AS01 .; DIVISA0' DE CONTÄe,ILlDADE, "

050�:99��99,92.�p � B.e,selrY� 0rçafJ!lel'l� �!'
, ':' ,tári€!t, .'.,.. ':'" :1, .•:. •• " •. '.,\ ..,.'i: .cr$ 150.000;00

" Anéacp .II _;_ Qusdri> A" : ,,' � ,; ,

'

050;1 � DIVIS�q �DIi, CONTABILIDADE
0501.9'9999992.030 - Rese1il a: ot'�!imenr' ';1
,,,,"" �ontingênciBl ....' : ...�.

'

.... .: ,ÖrS' 150.000,00
'j: ,,?\rt ,3.C? -:- Est� . .Decreto�ntrará- ,em, vigo'f na
�atà 'de sua .publ'icação,' '):.eyogaá'as as, ç;llisposi-
ÇQ'EF� em, contrário. It '1', í:,�"v':' .I'·i_' ",
-"�, Pa�áci(l) da, Pr:ef,eitura Ml:mieipall de' -:'JarjiglJá

'

do Sul, aos 11 dias do mês'á,e'majol'de'1981.:' ,

SJGOlF':SCHONIKE
, At:\efl91i1�,,:MUi'lltip'aF;'"e;rri exercrci'e ,J,'.,

, ...: ,)� �!i, 'ri '':''1\
t

.� • _ �.' . � II..... , l�)
, :,Q,,�t8.$entedQeGf�q, fQJ..,r�,gt���o...@\,p�b,tica-,

do n.esta Diretoria die Expedliente, Educação e

ASSistência �ocial, aós" 11 dias' do mês"o'e maio
de 1981. 1';

-

"

, ASTRIT K., SCHMAUCH
,J"

"

Iiio....

Página 5

.. , ..
'

\ ',' '" O 'D���"tame:�.t;,.soCial do;Grêmio ,E:spor,ti�o :
.. -Juventus acertou, IC�r;IiI o conjunto iegional�sta'
:,�,Irmãos, Beltucci, delC:axias ob Sul-RS, contrato

para' o ".ßafle Saúcl:lo!', marcado para 22 de a

.' ggsto .. ..E�ta- promQ,�;Ci)j será trabBllha�a 'Ipa�a que
.'atinja ,os ,pöjletiv:�'s .c,�lim��êi�s_ �ela, .�lretol1la �r�- .'ná "" r r c- ,i-; '_'" ,',' ,J,' �,...,(I 1:)0('1 '

, . ",:�O' ·D'�p·;ã,rtà)m.e�t�' "��e patfih1Ôn'�o'" 4àb'ça.iá',1�e-":'
:' I:

�

""',' de 'unhá';�!l'Cam� 'à,G li:"
i1,.�ull,9.a-:.!e,�r� 9� J,8" ,'�l até ,:.3.Q" . J 1"'�ln�""o,I?--"'l,

"ntiä, d'o:c'hn�n'lQ.,��m.;:.prol da'(f,:0!1strlJ��o do mur? ,'

. ,',

"ã'
,',. ,j"Es"�;'''},'lo Joalo Marcatto SUDStl-'que Clrcuru,a P r' �1:10 ,

,

tuindQ.,� ,.C��çª:I'!,Q��1J!E\geira existente em boe par-,
te do ,estãç;t,io:,:, 'A"Q�mpanha é ' encabecada pel?
d!iretor d'e patrimQI1Jp ,.flen..a1o ,Pradi e pelo presi
dente .Antônlo ,Jp,s�.• Ggnçalves, com' ,?\ äpoio �os

.
_ � demais "m..em,pto's., �á�'pire!Qrj.i3J�, para que, efet!va-,

m.ehtJ "8 Qb'fa� se1à 'e�e�cufàda, 'em' vista d;a sua .

importância:� Igualmente se,fár·réxecutado o, serviço
de terraplenaqem no morro aos fundos do campo
(onde 'Iocalizàva.;se a concentração; sinistrada a-

� 11'0. passad'o).,,,dando,r consequentemente, um me

lnor aspecto ao Estád'io.
Outra .novldade aos; juv,e't;l{inos, .o pedido de

orçamento, para�dor{s(r!.lçao �e': GlUas�c.�n,C'lilas· ele.:.. ,

bocha, oficiais, que serão sxecutaõas, após o tér-
mino do ml:.lr:o.",� .

;. ,t '''",) ,',:'iM -:, I"� .::

Quanto ao D'ep'artàmento de Futebol, a pre:

paração ,<ja e<luipe jU:yenii ,�á em ![�I',lc<? de�en
volvímento, . com novos garofos aparecendo em

, / '
, '.' -

cada t��'inp., .int�r,essadºs elJ;l"",con�gUlX. ,ul]la�·yl:t."o
ga, engrossan,do o plantel, fato que é consldera
do comê .muito produtivo. Atualment.e há ape:Aas
treinos 'e joges in.fßrnoS.,
," ,O Informâtiv'c'- "'rvroléq�e Tra:vesso", 're,gistra

.

·�ö' oflclQ
.

do seCretário�J'úriõ\,,,,vCésaF, '''de Cultunr,"
Espo!].te :'e; T�[i��s>, cum.pr:���andq r�o.�club��pe,. .

los seus 15 anos de ,eXistênCia, � Qco,r.-ndo ,El11,a 1.0.
'...IIe m'BlI·o." >,,"

,- ''.; _-. ,_c.
�

U'
" ' '" ,

ment� tntclades :e.' presse
guiJ�O ,até. o dia 21 ;.;A de
.I,egação é chefiadBi pelo.
Che,fe d'a Dificl, prof. MY
rillo ,e integrad:a tamb�m

,

,petos sel!.ls assessor.es -

WalEleml1lir. Spi&�er e Rose
Iii Ullmann, al'ém dos téc- ,.

nicos Celç,�:. José tdmaz
-zi José Paulo Rau' e Dur-
'.,.. \, ... l. l

J

val "Borba"Neto'. _,

, .' .

'( "l-r . ., - �
-

I ,_< �
'",,,, -

'l .....

.. .. , ...... 1

Goste. nio se' discuté. IYiSta-se: com elE!9Án
cis e distinção.. Procure a loja ê ai'slatariä'êspe-
cialluda de ,"" '�I '.. ,'.

,

.....\.: 1$' #_,1,; lt "a, -4 {",'...... ! 1"'

Jóâö�"EiS8ljrpia i'eil!: t,'5ia.
,

r" '

,

"

,

Av Mal. Deodoro, 179, -;- J.araguá do Sul-SC..

,O, e.�:��re�ço �g�,�o, da:'bO�"�CQrppr�,:··· :
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Secretária-Executiva:
inscrições abertas ao curso

ções externas; b) Executar
as atribuições de redigir
cartas, avlsos, tel,egramas,
entre outras, bem como,
anotar ordens, recados e

dita,dos em geral; .c) Iden
tificar a documentação u

tiliza�â na empresa; Q) -,

Desem'penhar as tarefas
de receber, -protocolar,
encaminhar 9! arquivar do
cumentos; e) Utilizar os
meios de comunicações e

os sistemas de .tnformä
ções à sua disposição; f)
Solucionar problemas e

lementalt:1es dentro de sua

área de competência.
'Existem pré-requisitos

para inscrição nc l'1eferido
curso: Idade mlrrlma de
17 anos. Escolaridade-
1.0 grau completo - PQs
suir curso d:e, datilografia,
'trabalhar, de preferência,
no oargo de secretária.

o -Sarvlço Nacional de
Aprendizagem Comercial
- SENAC, de Joinville, ,é,
fi Assocíação Comercial e
Industrial de Jaraguá do
Sul, assinaram convênio
para' reallzacão 'de um no

vo curso para aperfeiçoa
mento de secretárias exe

cutivas. O curso ,terá lnl
cio no próximo dia 15 de
junho, às 19h, no auditório
.da ACIJS, com uma carga
horärle de 170 horas/aula,
.com três horas de aula
diariamente, ( de segunda
a sexta-feira,\ das, 19 às 22,
horas.

, 'As \ inscrições já se a

cham abertas na secreta-'
ria da Assoc'lação Comer
cial,' ou através das em

presas em que trabalham
as InteresSadas, sendo a

taXa de' inscrição fixada
em Cr$ 4.500,00, por parti
cipante.

DADOS SOBRE O
CURSO'
O curso e de apertelçoa

'menta profissional, com a '

finalidade geral de aper
feiçoar pessoal da comu

nidade (Je Jaraguá do Sul
"e adjacências' na ocupa
ção de secretária executi
va.

,

Já os objetivos opera
cionais estão subdivididos
rem sets ite'ns: a) Si,tuar,
através de visão pan()râ
mica, as atividades empre-,
sariais nos seus aspeçtos

, internos 'e nas suas" rela-

PROGRAMA DO
,

CURSO
O curso 'constará das

seguintes matérias, II9Oio
nadas por elementos lo
cais: Relações Humanas
Ie �tica - João Arnoldo
Gascho; Comunicação e

Expressão -
)

Corl'lesppn
dência Comercial - Téc
nicas de' Secretari'ado -
Técnicas Comerciais, com
a Ora. Célia C. G . Cassu-, '

li e, Lieglslação Trabalhis
ta - ,Euclides Emmendo
eHer.

'

O número de. vagas é Ii-
.

mitado a 20..
.

Jaraguá/do·,ISul conta agora com
-

.

a_ "Polícia' COQlunitária"
Ein ato simples e con

corrido, realizado nas

dependências da em

presa, a Etetromotores
Weg S.A. doou' ontem
''à tarde; a Policia Mm:· ,

tar do Estado, um trall
ler, propiciando desta »

- maneira a Implantação
em Jaraguá do Sul da,
"Policia - Comunitária".

I'
'

campanha que conta
com a iniciativa da Se
cretaria de Segurança
e Informações e que se,

estende petas princi
pais cidades catarlnen-

,

Presentes ao áto, o

secretário Ari Oliveira,
da 551,.' Comamdos da
Pollei'a Militar de Santa
Oatarlna, de Joinville '�
Itajaí, autoridades .rnu

nlclpaís, diriglen,tes de
entidades classistas do .

munlctplo, diretores da

W-eg .Ii! imprensa. A doa-

ção desse, tralllér, par
tiu da direção da Weg

.

que, entendendo o es

plrlto da campanha da'
secreterta de Seguran-

'ca e Informações, o seu

aspecto comunltárlo,
trazendo benefícios di
retOs a população, op
tou pela comprá \e' re...

'passe a Secretaria, in
crementando ao mes-,

rno tempo o serviço de
,

policiamento na cldäde.
Essa guarnição mó

vel (tramer) 'é destinada
para dols soldados e

sstará em contínuo ro

drzia pela cidade', pres
tando toda espécie de
'atendimento à popula
ção.

Coricorrida· homenagem· às mies no Sesi
Com a finalidade' de es·

colher e homenagear a

mãe mais idosa, a mãe
mais jov.em 'e a mãe com

maior número de filhos, o

Sesi - Agência de Jara
guá do Sul lançou o "Con
curso Alusivo ,ao Dia das
MãeS", no inrcio de abril,
pioneiro, ,e que atingiu ple
namente os objetivos. O"
resultado do concurso foi
dado a conheclmeirto pll
blico na sextá-feira, 08 de
maio, no salão nobre da
Agência, que apanhou
mais de duas centenas de
pessoas,

- prestigiado pela
imprenSa, l'1e,presentantes
de sindicatos de trabalha-

\
, \

- ,

logeburg: It excepcional 'precisa de bportunidades

dores 'e 'pel'a -presldêncla Luz, Fagundes, .62 anos,
'da Câmara de Vereadores. '26 filhas, dos quals 14 vi ...
Para o concurso, 'houve vos.

a inscrição de 249 candi- Como prêmio, tO Sesi
/

'datas, inscritas no Sesi e entregou a cada vencedo- ,

através das integrantes ra uma cesta surpresa,
dos Clubes de Mães, Gru- além de plaqueta de prata,
pos de Jovens 'e Cursos como hemenaqem ,e parti
Populares, além .da Eletro- cipáção no concurso.
motores Weg, que cola- Também a Câmara de ve
borou com alnlclatlva. As readores, através do vé-
mães foram divididas por reador-p'resldente Jo� Ä�
faixa de Idadle: de 14 a 20 berto Klitzke, que pronun
anos (11 mães),' d� 20 ,a ciou-se cumPrimentando
30 'anos (22 mães);, de'30 as mãeS�e a iriiciativa pio
a 40 anos (19), de 40 a ileira do Sesi fez entrega
50 .anos (34), de!;iO a 60 de um, buquê de flor;es as

anos (40), de 60 a 70�anos mães vencedoras.
'

(34), doei 70 a 80 anos (33) Os trabalhos ,foram dlrl
de 80 a 90 anos (31) a, de gidos pelo agent,e Ademar
90 a' 98 anos (20 mães). Lotin Frassetto e durante
A seleção das oandida- la 'homenagem,' houv,e

tas foi f.eUa com base nas igualmente a apre�entainformações cont,idas nas ção de cântic'os e poesias
fichas de inscrição, que a- por' integrantes do Grupo,
pontau comó ,a mãe mais de Jovens; com? partioi-1
idosa de Jarasuá do Sul pação da Bantlinha "Filho
(considerou-se, lógico, a- do Trabalhador"�

'dente da FCEE'; podem,'penas as q,-,e se Inscreve- Frassetto dissé que o
ser esco:arizados e edu- ram) a Sra. An� Satira de concurso atlmglu ple�cados para a profissionali-, Jesus, 98 atnos e 8 filhos; mente o sucesso, dentro
zação. a mãe,mals jovem é Maria das expeotativas, promo-,\ de Fátima Fagundles, 14 a- v.endo uma maior int.egra-Em Santa Catr;aina, não nos, com filho de dois me-' ção entre o Sesi e

.

a co- 0\ Se'rviço Social da In- rrepl'1&sentantes das emp�
se item n�meros oficiais ses <9, a mãe com maior munidade, "portanto, sen, dústria lançou dia 1.0 de sas.e munic(pios.
de deficientes, acreditalJ-' número de filhos inscrita timos que o, nosso, traba- mala, em todo o Brasi,l a

'

,A 15, de ,agosto 'será e
dO-S9, porém, que ientr;e 5, 'no concurso, é 'Maria da lhe foi válido". - Campanha Operário Pa- cerrado:o pr:azo para e
a 10% da população'seja -"

,

.

'drão 1981, com abertura trega' dos currrculos d
!portadora de 'alguma defi- "A violência é maligna, é ina�ifável como solução de inscrições. O c&rtama representantes, municipaisciênci'a frsica. - No Estado, de problemas, ,8 violência! lé ind.gna do ho,mem, a vio- é promovido anualmente à Coordenaçãet do Con
s�o latendidqs 4.891 :ex-' lência é� uma, menura porque 'VM contra a� dê- pelo Sesi e tem pór objeti- curso e, em setembro, set
cepclonais .em instituições noda ,fe, a verdade da humanfdadé" (Joio Pa,.lo II) vos Incentivar o trabalha- rá r.ealizada a ele'iç_ão do
especializadas, co�o o

. Ele próprio foi' vítima do,r bl1aSileiro premiando Operário Padrão de 5�n·centro de Desenvolvlmen- .
_",.....,.- o qUle mais se de'staca em

-

ta Óatar.ina. No dia 10 �
to Humano, 'Classes Espe- João de Deus, o Papa polonês Jloão Paulo ,II 'que sua r.espectiva ',especiali- outubro está prevista a
crais, Sala de Multimeios no ano passado encantou o Brasil nos 12 dias lem que dade'. lentrega, à coordenaçdãe "outras Éntldades Con- aqui esteve, foi, vrtima de atentaqo à bala, quarta-fe'i- Para eS'lla ano o deeen- Nacional, do currrculp Q'
gêneres. ra, no corbeço da tarde, em Roma, por três tiros, dis- volvimento da Campanha representante estadus_1 el

parados por um terrorista turco: um no braço direito, Operário Padrio 1981 o- em diezembro, no Rio �
um na mão e'squerda e o terceiro na r;egião abdomi- 'bedecerá o' seguinte cro- Janeiro, um júri apontará
nal. '

nograma: dia 1.° dé< maio, o Operário Padrão do Bra-
,

A violência no mun�o chegqu ao' cU�ax, a' ponto abertura d'as inscrições; si! 1981.
de. selr vftima aquele que mais clama pela união :e pe- 'junho, r.eoebimento das As Inscrições ao Co�
.,Ia paz. Que D,eus te'nha piedadle Sia human,idadie, e inscrições;' 15 de julho, curso Operário Padrão
'que JOão Paulo' se l'1eçupe're e cumpra com a sua sa- encerramento das 'inscri- podem se'r feitas nas a-

grada missão. ções Ie, até Q dia 30 da- gênci'as do Sesi em todo
'" quel,e mês, eleições dos ° território catarinense.

...

A . professor'a Ingeburg, Enfatizou 'a importância
Decker, SUlperintendente / dlizendo que no" aten�i
'da Fundação Catarinelils$ do diagnóstico preooce,
de Educaçãó Especial - menta aos excepcionais,.

FCEE, quando da in'8ugu- ,não ;existem solUções má
ração, 'em Jaraguã .do Sul, gicas, que devem ser
no CIP', da �ala de multi- substlturdas ,com carinho
meios destinada '8 deficr- e amor, além da paciên
.entes auditivos, doaCia pe- cla, enfim, entendendo-os.
Ia Marisol, baseada na ex- Dtssel ainda que segundo
p$rlênClá vivencial do dia- ;

a ONU (Organização das
-a-dia com a peSsoa defi- Nações Unidas), 400 mi ..
ciente, afirmou a nec/essi- Ihões de pessoas no mun
dada, de 'uma maior coos- d'o são portadoras de qual-
',cientização sobre a i9xcep- quer espéci,e die deficiên
cionalidlade "o qual não cia, frsica, d,as quais, 10
podemos banir, pelo con- milhões no Brasil, à maior
trário, procurar meios pa-.I 'J)8rte excepcionais. Essa�
ra diminuir Ia incidência. deficiências, pelas pes
,É precise faz,er álgo por e quisas, provêem ri'a for
com o excepcional, pr.eve-. mação da pessoa; outras,
nindo a eXQepcionalidad'e adquiridas após geradàs. '

, e reaôllltando o excepc'ici- O deficiente mental
nal, pois apesar de ser consitui O" maior grupo e
menos dotado, não é' invá- diversos' fatofés ocàSio
lido, por tsso, precisa de nam 'tal, fato. A maioria, de
oportur;Jidades". acordo com a Super:illltlen-

,

Santa Catarina' tem 44
APAEs, 6 Centros de De�
senvolvimento Humano, 97
ctasses Especiais, 37; Sa
Ias de Multim�ios e' 6 En
tidades, Congêne'res., '

J

I'
I

hleg. Eletromolores . �EG ·8/A·
'I,

.
I

em fase de iexpansão, ,está selecionando &I'ementos dinâm�cos,
dos em desenvolver-se profissJonalmente para:

- Meéânicos e eletricist de manutenção'
- Torneiros de produção
- Operadores d9i máquinas

,

-'- Moças para enrolamlento de motores
- Ajudante de produção
-- Pedreiros
- Auxilia:res d� escritório

Oferecemos amplo plano de benefrcios, tais como:

e interessa-

. Assistênci� Odontológica aos colaboradOres
AssistênCia' médico/hospitalar :extenslva'aos dependentes
Restaurante na empresa
Associação Recreativa
Trelnent$nto. f \

" (Js caoolldatos deverão comparecer à Seçãó (,1e Recr�tamento. à ,Rua Venân
cio da Silva Porto, 399, mUr.lldos de carteira profissional, no ,herãrlo

/
comer-

cJiaI. '
)

I
, '

I
' .

, "
\ ,

,

,
\,

. Estado de Santa Catarina
,

Pre�tura Munlcipar da Jaraguá do Sul
\

Concorrência; ,Pública 03/81,
,

'A PREFEITURA MUNICIPAL d,e J!araguá do
Sul, por seu Prefeito Muni,cipal, em 'e.xerc(Qio, Sr.
SIGOLF S'CHONKE, faz saber que se acha aberta
concorrência'para aquisição de maferlais e pres
tação de serviços para Implantação 'de 9 (nove)

, linhas de Eletrificação Rural em diversas locali
d:ad!es do Munlcfpio"de, Jaraguá do

.

Sul, numa
extensão iotat die 26.220m, sendo 7.857 d� �iede
Primária, 11.415m mista

\

e 6.948m Secundária.
, \

A� propostas, deverão ser entregues no Edi-
treio - sed'e desta Prefeitura, à Praç� Ange'lo
Piazera; 247, até às 17 horas do dia 11 d� junho
de 19à1, em'5 (cinco) vias.

O Editai e demais Informações serão forne"

cidos aos interessados, ,na Secretaria da Pref�i
tura, no endereÇo acima.

\

Jaraguá dp Sul, 11 die maio de 1-981 .

\ ' !

SIGOLF SCHONKE
�refeito Municipal, em exerc::rcio.

InlCficõlS aIs SBplatiYDS até slm�t
A Comissão Central dr antes da última prova.

Exames Supletivos (COM- ' ato da inscrição, o'
CES), da Secl'leitaria da ,E- dato deverá apresent
ducação, fixou o calenda- originais da. carteira
rlo de inscrições e provas ,identidade civil; ca

refel'1ehtes aes Exames Su- (modelo 19) para os c

pletivos d'e 1.0 ,e 2.° graus dldetos sstranqeíros: J9

para 1981. a carteira' de id�",nd
De acordo com o calen- militar 'e uma foto '3x4.

. diário, as lnscrlcões para mesma forma será exig
.os "Supletivos" foram a- a apresentação do ó
bertas no dia 04 de maio, provante d& pagamen
prolonando-se até Q d1a 22 taxa de ins.crição, que
do mesmo mês (sexta-fel- de Cr$ 250,00 por disci
ra), nas sedes das Unida- na, efe1uadó em agê
des de Coordenação.Re- do Besc. ,

gionall.de Educação. As Qs exames supleti
provas dos Exames Suple- v.ersarão sobre as segu
tlvos serão reatízadas dias tas.matérias: comunlc
16, 17, 18. 'e 19 de julho e expressão, . estudos

pröxtmo. . ciais e ciência. Os can

Poderão . inscrever-se dato� poderão obter m

res informações nas scandidatos de ambos os
das Unidades de Coar

sexos 'que preencham as nação Regional de Eduseguintes ,exigências: Pa-
ra o 1.0 grau - 18 anos ção.
completos ou à completar' em Jaraguá do Sul,
antes da ú.l,tima prova; pa- 19a. \ UCRE, av, Getú
ra o 2.0 grau" 21· anos Vargas, 160, Edifrcio

completos ou a completar CQmunidiadle Evangélic

São Luis: pais' e proíessores
:. '

em' assembléia
I

Sob a convocação de' ções gerais para dir,eto
seu presidente, o senhor e conselbos, .

bem co

Walóémar Rocha, a Asso- reforma dos ' estatutos

ciação de Pais :e' Profes- assun�os gerais da entid
sor.es do Colégio São Lurs

.

de, informou o secretârj
estará em Assembléia ,Ge.- José Alberto Barbosa.
ral Ordinária, no dia 25 d'e ' O local será no Colég
maio, às 20h, lem 'Prl�r� São Lurs. São .convocad�
convocação_t,e 20h30 e.m os. pais de alunos, os pr

segunda, já COIl1 qualquer < fessÓres, sendo convid

quorum ..Da ordem do dia .. dos os !ex-aíúnos 'e os mal
constarão eleições para que queiram presti�iar
pl'1ge'nchimento de cargos El:Atidacie com sua pre
vacantes ou mesmo e'lei- ça.

Aberta a campanha, Operário·
Padrão de 1981

'I Hospilal,e Maternidade 'Jaraguá',
,

, Consultórios
DR. PEDRO CHUJINISHIMORI
OttoPda e Iraumalologia

de 2.8 aC 6·a feira, das 7:h30min ,às 1·11:í30min
DR. JORGE OPPERMANN

, Çirurgla e Clinlca Geral .

,de 2.a a 6.a feira, du 13. às 17 horas.
Rua Jorge Czernlewicz, 8/n.o

Fones 72--1981 e 72-1300

AUREA' MOLLER GRUBB�
Tabelll e OfICIai do Registro d.

Pro"""
- EDITAL -,

.

f
J�

, ;
.

.

Pelo presente editai de citação pedimos a�s
senhores abaixO relaclonadoa que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de .

seus Interesses:'
.

Gabriel, Franc.ener, -Rua Campo Alegre, 130,
fundàs, nesta. Guinth�r t;ngel, Rua ,Jardim Pi
nheiros, s/n, nesta. João Luiz 'K,ienen, A/c Afon
so F. Marengoni Com. e Ind., nesta. João Elias
Cl-audfno, Rod. SC 301,'Km 27, nesta" Sigolf

.

Bor
chardt" Rua Victor Rosemberg, 60, nesta.

,

Adetzlra """'a ... Azevedo
OfIciai Maior

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




