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� _ De Brasília, apor-"'1 '

,tou na redação;' telex
do deputado federal Pe.

dro Colin, que Interessá

de perto aos ex-comba

tentes,' Ei-Io: "Tendo
recebido sugestão do

ex-combatente QUo E

duardo Kuhr, domicilia
do em Jolnvllle, propon
do �eajuste aoosentado
ria e'x-combatentes, de

putado ped�o Colin já
entrou em contato pre-.
sidência Associação ex

Combatentes do Brasil

sentido amparados Lei

n,o 4297/63, tenham-
reajuste automático em

suas aposentadorjas''.

2� - O croneqrasne de
\ e>Gecução do Projeto
Jaragu&,' patrocinado
pela FIESe/CAMPI e

SENAI - Departamen
te Re·gional, de Santa
Catarina, prevê para o

mês de junho, o 'desen
volvimen,to de dois mó
dulos: de 08' a .11 --:

"L8IY Out", com Pedro '

p, Ribe'iro e, de 22 a 25
:- "Recrutamento, Se.

leçao Ie Treinamento de
Pessoal", a cargo de
Euclides Emm.endoer
fer,·A carga horária, em,
ambos os módulos, será
de doze horas, 'em qua
tro dias,

,3, - Finalmen�e foi ini'
ciado pela ,Construtora
Seria, os· trabalhos de

\ colocação da novä co

bertura junto ao Fórurrr
"Desembargador, João
Thomaz Marcondes' de
Mattos", o' mais modrer::C
no de Santa Ca�arin�,
Justamente por ter apre
sentado falhas na co

bertura, foi por d'iv�rsas
ve1es transterida a sua

'inauguração. Agora de�
ve sair breve. Além dos
trabalhos· forenses, ser
virá igualmente Ipara a

imptantaçãq' definitiva
da De1legacia Regional'
G� Polrcia de' JaraguÍi
.dó Sul.

. Edição n.o 3.168
Capital Sul Ameflcana do'

ChaPéu

A partir de quarta-feira" exame,

psícotécníco em Jaraguä do Sul

4.-Di�30dl�maiQ, á,l Operário Padrão: lançada a
Juventude

D,emocrática'l"Catarinense, ,das 'mi:, cam.p'anha eIn Jaraguá do"- S.uIcrorregiões polarizadas '

'
. !,

por Joinville, .:Jaraguá
-

da Sul· e Mafra; 'es�ará "Para ·seri,tlr o alcance e pro- motivarem seus colegas de tra�

reunida 'em São Bento curar a meltio� fórmula e crité- balho' a também participarem
J do SUl, oportunidade rio d'e escolha' e introdução de do concurso e, mesmo de ou-

em qúe estarão presen-
eventuais melhorias no· sistema, 'tras empresas, para que um

tés, também, o· gover- Q Sesi - Agência de Jafiaguá número maior de empresas con-

nador Jorg.e .'Bornhau- do Sul, reuniu a impr,ensa e os corram com seus candidatos ao

,sen" o vice-governador operários-padrão dos últimos 5 título· .ffiwnicipal, apesar die Ja-

'I Henrique Córdova, o anos de Jaraguá e Guaramirim raguá ter apr�sentado sempre
. secre'tário dos Transpor- e lançou a campànha de 1981, número razoável de concorren-

I
t'es e Obras Esperidião que terá como ênfase, os 35 a- tes, se comparado c0"1 Jginvil-

Amin, além c(:e deputa- nos de atividades do Serviço Ie e Blurnenau, os maiores cen-

dos ,estaduais ,do parti- Social da-Indústria, no Brasil. tros industriais do Estado.

do de sustentação ao Pres�mtes ao encontro,' os 0- /'. ge acordq com o regulamento

Govern'o, ,qu'e' pro·fe·r·lra-o" pe�ários-padrão eleitos por Ja- do 'concurso, podem c,oncorrer '

O Sesi far,á realizar neste

palestras e participarão raguá do Sul em 1976 - Renil- apenas OIS oper.ários Ii�ados a .

,

de debat,e ipoUtico. Na 'a Farias (Marcatto), 1977 - produçãô. Na próxima semana,"
domingo, em Jaraguá do Sul,

,
,

I) 1978 o Ses', reunIrá os 'c'h·efes dos prova ciclrstlca com bicicletas
pauta do' enl"Ontro, Faustino Ro�á (Mansb.,

,,,... _ especial e, passeio, para ambos

igua�menie, ,competJ-
- Vilmar Eichinger-(Indústrias departamentos de pessoal das

os sexos. A prova é denomifla-; 'SANTA CATA:R�NA
çõeS" 'esportivas, de s- Reunidas), 1979 ,- Reinaldo empresas, para idêntico t�aba-

-da "Ola dã, Indústria", com lar� Santa Catarina m�mtevEr�, no primeiro trimestre

cardo eom o pr,esid'ente Schulz ,(Soco Gráfica Menida) . lho B;0 realizadp esta s�mane,
gada previ�ta' par.a 'às '8 hór.as/ peste,ano,' na sétima colocação do 'ranking dos lEsta-

: da JDC/Vale do-'tapo- e 1980 - .:José .:Ja90bi (Jarita); ,u�a vez que a finalidade é, de �rfázendo os participantes Q : 'dos com maior arrecadação do ICM'. São . Paulo lide-

cu, Valdir Bruch que a-, de Guaramirim, Geraldo Persi- fato; a participação de núme-
trajeto; R�as 'Reinaldo ,Rau, Ca� 'f,OU, ª fista dos lJ'Iaiores, em seguida, .,er ordem, ,tigu-

diantou a data eie 7 de ',ke, de A. Zimdars.com. e Ind;, Fa maior de candidatos co�cor� bo Hàrry Hàdlich,"Pl'ocópió 'Go-'
/'

ram O Rio de 'Janeiro" Mina!? G:erais, Ri,o Grande. do
jUlhQ a escolhida para eleito opelário-padrão munici- 'rendo ao titulo, superando anes

mes de 'Oliveira e Doming�s, �e Sul,. Paraná, Bahi'a e 'Santa: Catarina,,.. cem 9 bilhões.

'a,eleição da Comissão pai, no an� passado. anteriores. Nova to' mesmo dos .:lÄSC) :. As ,A 'alirecacjaç�,o d�s�e Estado no
-

primeiro, trlr:nestl'ie de

Píretora Municipal da Analisou-s's os prós e os c�n�· A Ca�panhaO�eráriG pàdrão inscriçÕes' ,pedem ser feitas 1980 foi de 4,4 bilhões, com um acréscimo nominal 'd.e
JDC 'em Jaraguã do Sul tras da camPanha, para aprimo- de 1981 foi lançada em todo o' no Sesi a.l:l até mesmo niiiultos 109%.
.e,' �() d.ia 31 detulho" á rá-Ia cada vez mais, enquanto o. Brasil . .no dia 1.9 maio; os me- ane,s ,da larga�a. Ao final f:iav�\,: '.Jaragl,J�. do .sul supe'rou a média.:estadual n'o com-
sua:;Posse., agente do Sesi) Ademar Lotin ses de junhq,;ife julho estão' re-' rá, a premiaçãó" com troféus Ê) parativo �(f9.ê'· trimestres janeiro" março 80/81 '-- atin-

Frassetto, solicitou aos eleitos, servados para divulgação nas medalhas, gindo a d\€iç'09%.
.

.
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De' ,27 a 29 de maio - campanha de vacinação
,

/ J I ,,I

o Departamento de Saúde
Pública e_,a ,Prefeitu�a Muni-'
clpal de Jaraguá do S,ul, com
a coordenação da Unidade
Sanitária, acertaram a defla

g�ação de uma campanha
de vaclnação em ma�sa,' a
exemplo de .anos anteriores,
para aplicação da vacina -an

ti-sarampo -EI vacina trrpllce ,

Para crianças de 2 meses a

cinco anos a vacina trlplice
e, de 7 meses a 5 anos, será

apllcada a vacina contra o

sarampo.

,A campanha deo vacinação
em Jaragllá do Sul irá de. 27
a 29 de rnalo,

,

estando tudo
já acertado: Dia 27 - das 8
às 9h30 - Rio Cerro II (Sa
lão Alvorada); das 10 às 12h
'- Rio da luz {Escola Estra

,da Rio da LU7; II); das 13h30
às 15h - Barra do Rio Cer�
ro (Salão da Capela N'- Sra.
das Graças); das 15h30 às
17h - Garibaldi' (Salão. da

Capela Santo Estevão). Dia
,

28 - das 8 às 9h30 - Joio
Pessoa (Salão da Soco João

Pessoa); das 10 às t2h
Santa Luzia, (Salão da Cape
Ia); das 13n30 às 15h -Três
Rios do Norte (Escolas Reu�

. nldas Max Schubert); das
15h30 às 17h - Ribeirão

,

Molha (Salão da Gruta -

Escola). ,Dia 29 - Vila Len- '

'zi - das 8 às 9h30 (Grupo
Escolar Albano Kanzler); das
10 às 12h - Nereu Ramos
(E:B .. Euclides da Cunha);
das 131i1;30 às ,15h - Três.
Rios do Sul (EscoaIs' Reuni
das Julius Karsten) e, das
15h30 às 17 heras - Ilha da

Figuéira (Capela N. Sra. A

parecida).

das,1)3h30 às 17 horas.
Essa campanha tem por le

ma: "O seu filho é o seu
\

Jaraguá do Sul, sede da 19a. Microrregião do Va
Ie do Itapocu, passará a ter, a partir ds quarta-feira,
27 de maio, a realização do exame psícotécnlco junto

,

ao Grupo Escolar Municipal Albano Kanzler, não mais
os interessados em obter a Carteira Nacional de Ha

bilitação,amador ou profissional, necessitar ir á Joln
v,ille,l. 6sse exame será sempre às quartes-felras, das
8 às 11h30 a.das 14 às<17h30min.'

Em Joinville, até que a Dellegacia Regional de

.

Polícia seja implantada- junto ao, Fórum, serão feítos

I apenas os exames prátioo ,e teórico, uma vei: .que o

de saéde também já é aqui realízado, desde alguns
,

anos atrás. c

-

,r

I . A Ora. Alexandra Correia Gayoso Nev,es Gallieri,
psicóloga ,nomeada pela Secretariá de Sego'rança ,e Jn
formações (S81), é a 'encarregada do pslcotécnico -
uma nova conquista d�, Jaraguá do. Sul e municípios
vizinhos, que têm um novo serviço centratlzado, aqui.'
'.e que será completado quando da instalação da Dele
sacia Re,gional, quando a Carteira de Motorista será
toda .teita em Jaraguá. A informação é do prefeito em

exerclclo Sigolf Schünke e do deleg�do. regional, Dr.
Adhemar Grubba.

tesouro. Proteja-o vacinando

contra as doenças; basta le

vá�la a um posto de vacina

ção".

ANTIPóLlO
Foi lançada dia 15, na Se

cretaría da Saúde do Esta

'do, a campanha de vacina

ção centra a poliomielite pa
ra o ano de 81. Por determi

nação doMinistério da Saú

de, foi escolhldoo dia 13 de

junho como dia nacional da

vacinação e em Santa Catari

na, segundo o coordenador
da campanha, estarão envol

vid�S 24 mil pessoas AOS tra

balhos dos postos, que deve

rãe vaclnar cerca de 578 mil

crianças de menos de: cinco
anos de idade em todo o Es- ,

tado, mesmo aquelas já va

cinadas em anos' anteriores'.

Na Uflidade Sanitária (Pas
ta de . Sa�de), essa

r
vacina

ção serä realizada também
nessas datas (27 a 29 de,
maio), das 8 às 12horas e IV' GiDCalOa' CaUural -,'Cólégio Säo Laís

O Centro Cívico Escolar "Cei. Jourdan" , do Co-
'Iégio São Luís, 'promoverá, días 19 e - 20 de junho, a

IV Gincana Cultural - Colégio, São Luís, de âmbito
externo, livre, não apenas aos alunos, do estabelect
mento, como também àquelas pessoas lnteressadas em
participar. As lnacrlções estarão abertas no período
de 08 ã112 de junho, na portaria cio "São Luís" ou fia

sala do ,Centro Cívicc;>, ao preço de Or$ 1 mil ROr' e-
"'
quipe, eq!Jipe,es_tE! 9.�,� �everá t��,,�I'!� Ililr_nimo,�oi!o Jn
tegrantes 'e 'no máximo doze. Um dos inscritos deve
rá apresentar carte'i,ra de habilitação.·

De acord/o com os, organizadores, se houver me

nos de dez 'e'quipes inscriltas, os prêmios s,e'rão - 1.0

lugar (Cr$ 1-5 .mil), 2.° lugár (ers 7 mil), 3.0 lugar (Cr$
4 mil) e 'os 4.° 'e 5.° lugares (Cr$ 500,00). Caso haja ,

d.ez, ou mais equi'p'es, a premiaçãQ será'de Cr$· 20mil
para o 1.0 lugar, Cr$ 10 mil para o 2.0, Cr$ 5 mil pa
ra o 3;0 e, Cr$ 1 rnil, par,a I

os 4.° e '5.0 lugares.
No dia' 20 à noite, 'no enoerramento da Gincana'

Cultural, baUe no Grêmio Espo-rtivo Juventus, oom o

Conjunto "5a. MensaQ'em", de Joinville.

Salim é favorável ao jogo' do bicho e
,

dos cassinos -!lO Brasil
.

a reabertura
,

/

J .

SaUm ,josé Dequech, prlvlleslada no contexto Federal está a proclamar
prefeito' municipal de' Gua- ,econômico! maior arreca- d:e que não dispõe de re-:
ramirim, voltou a abofldar dador de impostos do Es- curso� para melhor pagar
�s_t� s�!lláf\a a situação em, 'tado 'e também7>�c;tet�ntor, _: !ls,diárias,.,bo§'p�talar�.. ,

que se encontra, o Hospi- ,da maior pOpulação. 1) Que o jogo do,bicho
tal Muni'Ci'pal Santo Ántô-· D'equech, à imprensa, seja oficializado no Brasil.
riio, problema, a' bem da O

.
'

disse que o Governo Fede-' �/ recur.sos que seriam
verdade, que está a afligir' f'd f Iral ,precisa Sie,: conscrenti- au en os, ' ossem cana i-
todos os similares do País, d· M' � ..

zar ",8 'sensibilizar, para za os ªos. umc.pIQs, ou'
, assim como as Casas de I I' Inormalizar lesta crrtica si- a guma ,egls ação sela :ela-
Saúd,e. tuação. As' ·diárias, que borada, mas que; o Muni-
Durante este ano vários são' pagas, pelo' INAMPS, cípio detenha quantia real,

repasses financeiros foram não cobrem as despesas para que possa aplicar em
feitos para o nosocQmio, 'e com isso, os hO.spitais Assistência Social, tendo
com o intuito· de sl:Javizar estão lenfr,ántalildo está igualmente uma I,egislação
a"'deHéada situação, haja grave crise. No ,caso d'e a seguir.
vista a despesa suplantar Guaramirirrl, o problema é 2) Que os cassinos no

a r,e'ce,ita e, consequente- 'mais grave, 'pois '0 hosp,i-
c Brasil sejam oficiáUzados,

mente, onerando o Muni- tal é municipal, sacrificari- abertos a todos.
\

c(p'io. A prova de que os do a Prefe,itura ,e, por con-

hospitais es'tão a merecer seguinte, a própria comu- O dil')heko que ficaria
uma atenção maior do Go- nidade, que tem as verbas no Pars ale'm d'o'" .

.,
I S rrnpos- ,Informa o Dellegado Regiónal de PoHcia, ,Dr. A�

'verno Fledersl são as re- éanalizadas ao hospi.tal, tos que se
.

b d
. .

-- ,
,nam co ra os, .dhemar Grubba, que, conforme editai, o Dirá,tor da A-

centes notícias veiculadas quando poderiam ser e.m- pode" rf
.

't t'
I na� .

p'e el amen �, I cad,emia de Polícia faz saber que no período de 11 de
pe,la imprensa, inclusive pregadas 'em outros seto'" se consht��r numa m�n:.'- -maio a 10 dé junho de 1981, estarão abertas as ins
eJll nosso próprio Estado, re�, talvez mais c.arentes. ra de auxIliar ?S hosplt�ls criçõ'es ao concurso seletivo para ingresso n-qs Cursos
caso do Hospital São José� Diante do impasse, o ,e. casas de saude do P_als, de Formação de ESCrivão de PoUcia, Agente de Poli-
de Joinvme, que está a mandatario-mor de Guara- qU'� com ra.ras e�c'eçoes, eia, Agerit-e' Fiscal 'e Comissário de Pofrcia.
beira da falência, num mu- mirim suge'riu duas aner- ·estao "à beIra da msolvên-

'

nicrpio que tem situaçao r;ativa,s, já que o Governo cia".

Polícià Civil abre inscriÇões
a concurso

..-

As in�crições poderão ser feitas nos dias úteis,
no horário das 9 às Hh30 e das 13h30min às 18 ho'"

ras, na Delegacia de Polícia çta Comarca die Jara;gu�
do Sul, onde 'os candidatos receberão me,lhores é'scla�
recimentos.

.
.

Jaragu'á: 'Cr$ 456 milhões' em
ICM no quadrimestre,empresas e recebimento das

inscrições, ,que se, encerram a

.30 'de jullie. Em agos'to ·a elei-

'ção. dos representantes nas em- ., O múni�ípio de JaragUá do Sul arrecadol!l no .pri-
presas 'e, posteri'ormente, à nlí-' ,

melro quadnmestre deste ano, ,em ICM, Cr$ ..... , ..

vel ml!lniciplil� e, em setembro, 45,6.219.841 ,96, co�tra Cr$. 195.194.573,66 ,em !gual
entrega' do (cor�icwlo do, vence- período, no leX'ercíCI? �n:te_l'lor. No mês de abrr.1 de

dor municipal' e ele'ição 'esta- 1981, Jaraguá contribUIU �o Tesour.o' Estadual COm Çr,$
dt1al do aperário-pad�ã(;). ,118.369.057,86,e, em abnl d'o ano passado, a arreca-

.

dação somou .cr$ 57.909.�40,77, com um superávi't de
11,04,40%. .,

PROVA

CICI:.ISTICA A arr,ecadação, ,ern· 81, teve está 'posiçãq nos qua
tro primeirot me·ses, do ano: Or$ 131.465.913,33 em
janeiro; Cr$ 113.101.485,61 em tevere'iro; Cr$ .: .. � .

93.283 . 385,16- ,em ma�çq e, Cr$ 118.369.057;86 em
abtiI. "

JARAGUA DO SUL

Capital latino Americana do
\ Motor Elétrico

25/07 28/03

1
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'Mais 4 soldados
para Q , trânsito
Quando da entrega, dia 22,

.
.,

pelo �Grupo Weg, de um trailler

à Pollcla Militar do Estado, o

prefeita em exerclclo, Sigolf
Schi:inke, manteve contactos'
com au,toridades ligadas à se

guraAça, presentes ·ao ato; 'i
cando acertada a vinda, em

breve, de quatro novos soldados

para controlar e disciplinar, o
·

trânsito urbano [araquaense, de

um total dé doze que virão, an

taelpandö-se a, implalltação da

Guarda Urbana, cujo. convênio
'ja foi aéstnado. ano passado

· com, a secretená de Segurança
e Informações e aprovado pelo
governador Jorge�ornÍ1ausen.
Quanto ao traUler, este deve

rá r.eaNzar um trabalho à cornu- \

nidade, de .p�evençãó e atendi

mento, com dois policiais tral-
,

nados, que atenderão as 24 ho

'ras do dia .. A princípio, áluarão
pririolpalmante no período no

turno, defronte a Matriz São Se

bastião, controlando o rnovlmen

to dos Colégios São Lurs e

Divina Providência, que man

têem curses à noite.
O p'refeito. Sigolf Schünke"

estará presente se�unda-feira,
na reunião do Conselho Dellbe-' • I

rãtivo da Associação Co.mercial

e Industrial de Jaraguá do Sul,

tratandQ, e �expondp,; �s �raba
lhos de sua· administração, os

.

planos, e prómovendo o estrei

tamento de relações entte a mu

nicipalidade e o errpresatiado,
um tanto quanto distanciadas ..

'

E a prefeitura, de acordo com

o s�u' titular, está custeando o

'curso de aperfeiçoamento que

o técnlGo do selecionado jam-'
guaense de natação participa
em SAo Paulo.
Tàmbém info.rmou o Chefe de

Executivo, o

\

término dos traba

lhos de abertur,a ,

da rua João

Planlnscheck, Jlgand01l com °

Jaraguá Esquerdo e rua José

Emmendoerfer. -

Oposição mostra,
"iodicaç�es demagó
gicas"

! -

'

'O vereador líder do Governo,

EnfiO 'Janssen, classificou como

demàgógicas duas , iAdicações

!'Ipresentadas pelo oposiC!onista
,

�Ivaro Rasá, que solicitou agi-
,

lização do projeto para asfalta

mento do Bairro dEi Santa Lu

zia, .Glesde o Cemitério ao Buei-
.

ro dos Pretti "que cansta na

· promessa 'd'o prefeito Victor

Bauer quando de sua campan,ha
eleitoral" e outr,a, solicitando

asfaltamento do trecho S,C-301

à' ponte 'que. divisa os munlcf-'

pios de Jaraguá do, Sul e Sch-.
roeder, no Ba1rro· João Pessoa' .

'- Itapocuzinho.
De acordo cOm apropositar,

a. demora para o Infcio dos tra

baJhös vem causando transto.r-·

nos, u_ma vez já feitos o pique
teamento, os morador.es da fai

xa a ser beneficiada não cons-·

· troem, p.rev,endo futuras com-

· plicações , face ao traçadO da

rua. JaASSerl adiantou que, de

I
fato, a'Sotepa fez o levanta

mento, o projeto está pronto,
no entanto, ocorre que a pavi
mentação asfáltica no 6entro é_
considerada prioritária, mas q�e,
a pavimentação no interior está

nos planos
.

da municlpaJidade,
-

dar porque a sua classificação
coo\o "demagógicas" a; indi-

,

cações, mesmo' pO'rque, não

(:ompete ao' prefeltó em eXer.,.

creio' decl,�ir pela
dos projetos, que são

do titular, Victor, Bauer;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMANA DE 23 A 29 DE MAIO DE 1981

o Az d:e' Ouro B.C., na Amanhã•. día 2.4, a 99-
reunião do dia 13 do cor- munidade d,e Emaús da

renteh�ssinalo!J_ três acon-' Cic;Jad� de �oinville realiza
teeimentos: 1.°) -;- admls- a sua segulläi8J Maranata a.

são, como .�ÓCi0 dEf 000- - nível Diocesano, para e

glas Stange 'e' �demar maulstas ou não emáuís
Br:andenburg; 2.0) - ani- tas, tendo por local a So

versárlo do, CQr.nPÇlnhe;irp._' ci,�dade Ginástica. -Jara
AJf<;>ns Bu".r, que compfe- . guá do Stil deverá marcar ,

, fÖ�/O ãnõ� H� �ãinpl�ún,er:'
.

forte presençe nesta Ma

/ te divulgado,;, �.O)r ,- elei; ranata, cuja' programação
ção da np,vq_ Qjretöria, em- é a segl:linte:- ·8h30r.nin -
possada n8J, mesma noite: cheqada: 91Í30 - pales
Presldentec ç Jri-R;ei - �,�I-, . tra: 11 h30 - almoço: re
son TarqaW&k�; ßeçret�-· creacão 'às_,14�horas':ejen
rlo: Harnlitqn . Garci� (,ex", cerramento às' :16 horas.
presldeníe): _

Tesouretrot> A del,egação· , j,araguaense
Carl Enderle; Orador Mil- sai às 6h30 de domingo.
ton Stange'; Diretor de Bo, . "';;'*,",,":,

, Ião - Rainer Wiele e Dire

tqf Social -' Eugênio, José No -dta �9 • :passado, o

da Silva. Não: ,foi' eleito estlmado- casal, Egfdio �A�
Conselho Fisial, porque- 'laíde Sardá) Amefim,'com�
no clube' ninguem presta! pletou os 'seus 49-an'os,de,
contas '81 ningü-em!' Para- casado. Residem na cída

�ns .aos novos compo- de dei Biguaçu e' ambos I Tomou�:p,CilSse . seg,l,ll')
rténtes dó Az' die Jdur'O 'Bo- são constantes colaböra- -feira como presiçtéJ:lie d
Ilche Clube, Q mais anti- dores .de nosso semaná- Associação de Pais. e

go clube de bolão ern'ati- v rio. ,Na: noite de 11 de -

migas. dos ,Excepci_on�'
v�ade permanente no maio 'etes'foram homena- -de Jaraguá do Sul (APAt:l

,

Clube Atlétlbo Baépendi. geados p!eiö R.C.' Floria- a Sra, CacUda Menago
.

"_�-l.I, I "�o, nóplis.:.'EstrEHto, de' onde o Sch'ünk-e ...como -vice-RIi
Egidlo é 'ori!:lilÍ'ário, como sldente continua 'no.car
sócio-fundador. Aos ami- '81- Sra." Evanira Pradi,. 1J
gos, es cumprimentos des- tesoúreira - Sra. Jane

ta coluna.
" .

MafCatto·,-,2.0 tesoureiro
... - __:.*- :' Sr; Hllário Müller, secret

• ',; ').' ria -' Sra. Teonlla. Rom
Dia 25, sequnda-feíra, -a ni, 2a. secretária - Sr

Assoclacão de Pais ,e Pro- Laurita Weege e apre
fessores do Colégio São dente de honra ,- Sra. T�
Luis 'e'stará em assembtéia r,e�8J Nicoluzzi. É g'Emt
gera], tnB:fcada para às impor.tan�e, �braçando um

20 horas. Nosso colabo- nobre causa. Com os nos

rador ,e; "sêcr.'étãriõ da .4PP sos cumprimentos,
.

fet'

Dr. José Alberto Barbosa, gestão e 'C0m�todo o apoi
, irlformou que,na ordem do dest�jornal.· .. I ..

dia 'eonsta'rá 'eleições. para � I.," , � --:-*-,
preenchimento dei é"argos
vacantes ,ou ')T1esmo' elei

ções g'erais' para diretoria
e
\

éonselhos, bem como; .

, refor.ma dos estatutos e

,
assuntos gerais. Pais de'

O Clube' Atlético, Bae- alunos, os professores e

pendi tendo ã �esta o pre- mesmo ex-alunos do esta

sidente Rii;?tow, 'prepara o , bele'cimento estão sendo
"Baile 'do Espírito 5;änto",

.

,convidàdos à Iparticipar.
na noite' de slé�� ':de� j\l'rí'ho, ' -*- \

-

com a musícali,dade, de'
Moacir e seu Conjunto, de
Blumenau. Este, rano não
haverá a distribui,çã0 de

convites, o tr.ajle,' -se'r� es

porte, sehdo 'necessária,' 3
no entar.l1'0, -

a
- apresenta- lI

ção da carte'; ra dei asso-
, ciado.

Os muniCípios de Gua
. ramirim \,e .Çorupá,' estão. Quase meia centena de

'inclufdos no ciclo de pa- senhoras"jaraguaenses re

I,astras s'obre a !'ldenUda;,; cebeir,am de 20 a 22 do

de
.
Catarinense", gue,.· no' cotrente; . no Clube Atléti

norte 'do' Estado atingirá co Baelpendi, treinamento,
ainda ,são Prancisco ,e Sãol com vistas a implantação
Bento do S,ul', <dias 2,9 .e 30.

em nossa-cidade' do Pro

'�*-:=_-�'í�
.

-;:-" -� de 'rriàlto ,e 1:0 de junho .. gà��CN��i'O,oal ?_é'VôHm:'Érn ''Outro io'eal éles,ta edi-, trái'éä'a" üa� 'léglao Brasl

ção, abord1amC1s, o ass.:m- 1,t\?irá)�eU, Assistênci8J. Db-
to em·notícia. ' rfi{Caêildá\' S'ehüÁke, pti-
�, ';-*...... -

, nÍe'iraOdjima dö �MonrcíJ)io,
'Na Igreja Evangélica Lu- ofsreceU#quii'lta-feil'a à tar

,f,erana, centlio, o' en.h�ce cié'recep�ão as pa:rticipan
matrimonial,'hoje, d<.l: 17 tes numelima de- deséoil�
horas - Alido Schu:z Po ,tra��o' -ê'Tnuita animação.
Adelaidie Krehnke, 17h-30 SOI)f,� 'os 'p'l'anos futuro do
--,João Carlos Reicha-I a Pronav/LBA 'em Járaguá
Repmi'Id'a: Engelmann, às do Sul, de'Mtro de duas se-

18h30 -' :Alvaro Bolduat: e
. märiàs; mais-Olf m'enos, t,e'-'

Ivonete Barbosa e" às remos 'novidades:
1:9h30 - Bruno Drews e -*- ,

Marly Meisen.
'I' ,

Calce e vista-se 'melhor I -*-
, :·p.re�id,ente

'

'Fernändo
neste verio cõ'm'à� Na quinta-feira próxima, Marcondes de Mattos; da '

, Cinder..ela _

28, no Café das Pri'P,as re-
Sidersul, receberá 00 ,troféU

Q I
•

- � . "n ceberá a Sra. SHvia 'Fruc-
"Homem 'd'e A"o 1981" 0-uatro 0Jas para me- tuoso. E com lanche re- ,.

y . .' _
Ihor ·servl·r a dl·s�·lntacll-' .'. . 'io"ec'ldo p

.... la AssoclaçaO
.

'L
a
..eb�u, .t�"rça-f,elra, as aml'- .1",,'.

,'G.

e' Sant,a,enteia, duas nâ Getúlio
gas tfoJseu.'grtll"lo, '8 Sra. d� F,�rro.e ,A.ço ,!:Í

Vargas,' uma n,"" M'a�"'_ ." j CI" - CatarinaCI! I'''� À,stá. ,Marqúàrdt.
. I'"

. crlal Deodoro, ém' Jàra-
guá do Sül

.J

ê óufra na

I' rua 28 de Agos10, 2.1n ,n
�-'

'o-

.

",
'.. ••�

/

(G�:ar�rr:��RELÄ
r �l�J�lpàr,��' �����a ..

,

,

a melhor opção 'para.. r 1

compras de verio.
-.------"_'_'- ........... ,. )

CO'RREIO DO POVO - Jaraguá do Sul _ SC'

Dia 16 d'e abril -

A Boda de Diamante' ao
,velho ferreiro de Rio Cerro'

MIRANTE 'SOCIAL ...
.

.._ _---

(NOSSA GENTE - NOS$A TERRÀ - NO$S� MdNDO)
,

.
'

(Equipe "COI'I"éIO do Põvo'') ,

Aniversariantes Nas c im en to s "

Dia 11 de maio

Sérgio, filho de Sérgio
"(Salet,e,) Cunha
Leila, filha de Cláudio

(Adila). dos �antos
GJlmar, filho 'de Paulo,

(Ivone) Koehler

Marcos, filho die! ildefon
so (Karin) 'Ginichen

�- Ednei, fiiho· de Edmun
I do (Dalva) Corrêa

, CI,eberson, filho de No,r-
.

: bertõ '(Márlene) Aben

Dia 12 de maio

Ros,el'ei, filha de' G.ene'(�i
� ze (Nsi�) da Silva,
, Rogério; filho de Mauro
. (Apolônia) Fugel

.e Cristiane, filha de Ernst
, (Harly) I<argCOLUNA ROTÁRIA

�
.� .,.;0' 1.' J.J '.-" ,.. ��.. i '(·i!,,;.. , ... ;:iJ�ÜjO.jU

, .. q9lns�rutora"JAr J 'A -S . :ttdö� ,l)

,.; COllstruçlo çJVJi;�C"culos, Projetos e
()r�Jnen;�s.

RuaWalt,elrMarquardt, 496 - Fone 72-1022 J

n

la.l, ,li,. S t"8-r
/ l'�:(

Ay. Mak Deodoro,364
Jaraguá do S'91 - SC

J

Dia 16 de maio 'v'r.,�, •

Carlos, filho' de Valério
, (Marlene) Mader ... ". __

"Começou ontem, sexta
arefl, indo até amanhã, do
mingo, o. prlrnelro encon

tro d'e cas�is 'prcig'ràtnado,
pela Paröquía São, Sebas
tião 'de Jarasuä do Sul.
N_ps quatro 'anos de 'exis
tência: do movimento, os

éäsais partlclpavarn dos
encontros em' Curitiba�; Pa-,
rÓquia Nossà'-S'e'hhora tio

'

Guadalupe:' -Agora' o en

contro 'é organizado pela
prõiprfâ Pàróqi.Jía d.e' Jara
guá dd1 Sul. 'É um movi

m:entó rde conscientização
cristã, parÇl casai,s cristão�
das comunidades da cida
die 'ei 'do inté'rTór:

-*-

I �""It . (

E para setel1;fbro, o ,6a'e- ;
pendi reservóO o

1 tfiar 04, •

para o "Baite� da Saudade"
.

cortt".l Francisco ' P,etFônio,
gue já ve-m sendo aponta
do corno o acol'I't.e,cifnento
do ano,. O contato inicial
foi mantido telefonicamen
te Ie �odos os detalhes a

cf),rtados, faltandO' tão so

mente Çl assinatura do con-

'trato, que deverá ocorrer
nos próximos diaS'.

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

Dez casàmentos.n
sabado; 23, na Com
de Cß;tólié�: Barra do
Cerlio .= Sér!il�o 4_Urs.._
reia de Negr<e,iro e M
ca S.hwambach e, Er:v
Urbanski e WaHraud
na .Ig.... Matr,iz ,��
basti�o 0:-. ortando "Y41
ges e Maristela Lúcia S
tier" Marcos.l, 6\,uré!io Ribé
roo e trsne Toeresinha SW�
Paulo Maftezzolli e Ma'
Concei�ã�, ,Cândido, 1\1
de i ros,< ,AriU�Q: Mat�l.l8.:
Lenir T,erezinha 'Hercuí
no André, João Soare
lvóne T,e'rezioha .Junc
Solano Paulo, .� .Mar�
Maria Longo, . ., 1'Iilb�
'Bruns e ...Marlene ,M�rti
e, Antônio Schwir,kow,.sk�
SUeli Gaseho.

-

_ ,,;� J -*-, 't

,

\-
.

.

. Di� 20; "quarta..felr-a, r.e

cebetJ a_n1igas a Sra. ver

Maj\�,atto, -e este m':3sm,

irupo de senh<i>ras da. n�
S3 soeiedade'-será anhtr,a
na' seniaoo -que ",yoin, . .0,:

27, d.,e tim grupo
.

de� Join

viUe;''Oferecendo -almoço e

café, na beUssim_a lago
da iamiHa Marcatto.

, ',' '-*-'

:
" ..J "', ,. �

ETERNJZE OS BONS MOMÊNTOS
.

\ _.

.. .. " +:

I
'IPresenféíe com- jóias' e as-- mals finas-sug.estões

;daHß.làoj,QÀf})� oAV�NfDA.."Marectiãl', ê 'Ge��[io'
,Vargas. I .', ':'.�' ,

". , -

•.
' .. / • ,.

.:
'.

-I� .. , l" ,
L • '. 1 _ •• _

\
.

.

----------,--------------��--------���

" .

'. '#

Chegou a hora certa ,

•

para-:você fazer 'a compra
" cerrta, ... .., •.

MALHAS JAAITA liguidam
.sua c,oleção de, verão com

descontos inacreditá:veis pa
rà você aproveitar' mesmo 'e
ainda btinqes esp��iaiJl para
você.

E NÃO � SÓ!'
Vá con�ecer a nova e des
lumbrante

-

coleção Inverno
Jarita. Novos moc:lelos, no

Vos desenhos, nova, cQncep:,
ção de_beleza e ·bpm'gost9.
Preços de lançamento' e ain
da brindes Plilra você. BriFlde
o seu bom gosto com röúita

,
economia aproveitando ago- "

ra as 'ofertas Jarita.
Rodovia SC-301 � km 5, Te

.

lefone 72�1266 • .,.

II•••CUI.U.. •••111••1,
.I �r..ç�éS 'para C��rneli1t(f$ - pe
corações para Igrejas - Decorações
p�ar�, c'4�es -;- A�r��jos. 'par� f,estas -

�.' . • m rJ.�:�.'��Qeme�!àrs,' fi. �F��s�.�� .�:�.-
FLORICULTURA IM�EÄJAL<',

.
, I .

Rua RelnolClo Rau, 628 - Jaraguä do '

Sul SC.
H, •• r l ' l,"

�

t.
A

_�,.. ,'o U
_,

�

Atenção: Não temos filiais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'Censofditais d'o juiz ddS aZbleids 'de'DI bar? _

dóin a cessação da: cir-
,

cula�ão ,�da '''Tribttna de

,jiatlb:a", Ji)ressegl!Jei inin

terruptamente, o !'leien::
cóiice Ji>r�)'eess() EI,e feéhe'Ol

ment� de jernais brasifei

ros. Já há meses que pá�
rou "O Estado do Pará".'

Embora em. cidades ,pu
Jâ:ntes, ,�� 'IDiä :�. Noite";
de sM J.os� ôô Rio ß�9ItO
ê o ,IAgófä" ele S. José
aös 6àritpos, hão lógráram
sobreviver. Mâ:lõgrou, e

eSp'etac�lB:r��!1te, , o�mag
Rffiéb "Jornal da Repú
Blicã", tom ,à éõmpelen
tl§sinia direçâó dé Mino
êarta. 'QiJàritó menos ta
i8Jrffios, 5'ob�ê à

. EI,êgringo
ládâ dós "Diã,.ios ÂSSQ
éiàd:o§I" melMr; suprimin
áô;§,el com élla, dois ·tradi
éiO'nais }�rriãis päuÍista
nos, Õ "Diariá de $: Pau
löj, e ö' "Diá,.iõ dá NoHê,\
esté, clá v.espértino de
maior circulação (sic) 'em
sãó Pâúlo" . A "'últiinâ
Flora", do Grupo ,iJ=ólfias'�;
teve igual 'de'stlno. E: .

a

sempre lembrada "A Gà- -

iJaba"; do inesquecível
Cásper Ubero; foi, real
mente, umâ perda irrepa
tável. Ela 'Ocupou lugar
die pesa na formação da
opinião Ipública do paulis-
�.

'

Fora os que definitiva::
mente fecharam, noto I:Ima

g�andie insegurahwa na im
prensa brasi!leira, ,eie' mot:lö
partieular na inferiorana, e
IhdeJi)!Emdentel naqUEiI,a! qure'
hão, se atrela a verbàs tios
aetentores do poder pàrã
� manufatura de elogies
fáceis ou, na melhOr 'mas
hipóteses; para emudeôér
'.

d
'

am a que dianÍ!e' de acon::

tecimentos 'onde, até as

r:>edras Glamam.
O 01:1sado e Gombativo

"Debate" da: cidade pat:l
lista die' Santa Oru:z de Rie
Pardo, p-aralisa,Efo algum
tempe, s6 este ano valtou
a se fazer olJvir. Não re..;
éebi mais o "Manehester
News", semanário de So
rocaba. "Q Ini1frependen
te", excelente IperLó€fico

. �'e Tupacigl:lara-MG, abriu
,�anchete;' "Será- este Ci)
nOSSCi) último

-

número?" e

� mais antigo semanárie
ae SÇlinta Gatarinaj o "Gor.:.

rei� do Pove"j de "'ara
gua Eio Sul; esteve techa
'não techa no infeia ,de
i981. O diretorde "A Voz
�!» Bfägançã", tfäaiêioniâl
�or!â-iíbz êãtóiiêô !ê eüHü,.
ral. de Bragança Paulista,
'!le contou, :ern recente
entrevistai, das agritras por

. que passava o mais antigoãos 4 jornais de sua cida-
_�e e Ba iricettêiã quanto
�� futuro die sua publica
'a� .. !"Jão passaram d.es
peróeBiàâ's' t·a.. ' ... ·�" ,,_ �.

• ,",:;_" '., ,mpouco, as

afhç�es i"éo9nfés öõ IrÖbiáriö" 'd'e" V· irl� .. ;.. .

-

: , luna.

•
dUê sitUação tfisfê pa

�a Um pafs qUe c,äi1tä �m

sAe�. h,ino ser ô fiarão da
mêrfcà! .'

aponte lel.o16.�69
,

Â população brasilelré 93.215.311, é de 2,47%.
atual é de 121.075.669 Entte às i'egl'ee,s, o Sul
hä61täHtê%, segundo o re..: {PR, SC e RS) tem a me

s'ultàd'o fin!:il Hã recenseá- hor taxa de eres�lfu�'ntö
menta d'e 198ô, diviJigädd Élemográfico, com"1,43%
ilshi selnärill ipela Palácio e a maior é a do No11l!
'dÓ Pi-ànaifo. São (RO, AC,_ AMI RR)· PA e
.

59 .11�L 533 homens,
'

ÂP), com 5%. Ô Nordésté
59. 9Ô9. Ôê? mulhS'res é êresce poputactonatrriêbfê
2.Ó51.ÕSS de 'pessóàs Hão 2,16%; e SUde�t� 2,6�%
entfevisíâ:dãs. Ä tâxa aiiual ê é GentffHje�ts 14,4"Al.

Edital 11'.990 de 18:95.1981 tie drêsclrli�f)h) da 'pdpu.; São Paule � é E:J�taee
Cópia rêeebldà do carré- ' lã�ãÔ brasil�irã, qu� no de maior J!1ôj:)l:Iia\çà6 d�

Ho .de Gua:ramiHin', nést,e' êens'o dê 1970, totállzou pais; com �!5\358j2�5i !§éH-
Estado.
Alceu Sabino e

Sancfrâ Regina ,Àives
Ele, braslíêiro, soiteifO',

,esmerilhad'Qr, natural de
Guâramirim, neste Estada,
@lomíciiiâdo e resleléntê
na Rua Joinviiiê! em GLiä
ramirim, nestei ES1-a.dó,

_

fi
lho de Âdäréino Sábinó e
de 'Oonslla RIbeiro. Elà;
brasileira, solteira, coshi
�eira, naturál de Jàfagüâ
,cio Sul; élômiciliáa'à ie resi
de,rite hã Ruà Frá,iíciiscó
todt, ne'stà ciáad'é, tjlrià
de António 'Âlves 'e ö.e
Lourdes .Sáéinó ÁlvéS.l

Edital 11.9§� dê 19.65.1981-
I José Íllioâéi'r GâÍ'clä tà

\

J,ane!tie Niã\ria Plâii'inscli�
,

Ele; bräsileirô, sti1täitó,
,escrituràrio, natura!, H�

-

Curitiba-�àranã, ·domieilla
do e 'residente na Rua
João Plan-insclleck, ,nesta

cidade, filho de Nivaldo
GarCia ê (j,e Vanâa Ribe.i�
rö 'Garciã. éiâ, bfâ§nel�ã,
solteira, escritühhià, na:::
tural de JaragLiâ (jö Sül,
domiêlliáétà é, räsidên.te, na
Rúa Jóãó i=>läniriSbfí,êêk,
nestã ciâáa,e, fill1a tlê Eu
�enió Plaiiihsçfiec� e. de
Maria Àii9í:Há Pla.hlhs�
check.

PflclaláS ' de CaSllIal1
ÁUrea Möh�r: Grubbä, dflclal do .Re_gi�trQ Civil eo

1.0 Distrito da Comarca: de Jaraguá do Sul, Estado de
Sarna Gatarii'isj Btáäll;

-

Faz saber �ús 'G'Srnr;areéeram em c�ériE>� e�ibin.
do OS decurrientes exigidas pela Left a fim de se habi..
lltarern para cisá..:

QUle se pretende, afinal?
Afi'Kar os �€litâis d§. \:Ji:ii2
d'e Oi�Mo hes az�'leji;j§ êI,�
algum: bar Cf_o latgà d.a: Mã.�
trl2? GereeElt â den9héläj
a orrtlca, ä anâlisl3\ o d'é='
bate, o �omehlãfl(jl � riU;.: Edital 11 ;984 dr 18.05:1981
mor, o registro hi�éfiGà ErfrtelcJ! Wal� e '

dos ,fatos, á exp�ssão Elvitfa Franzl1leII1
das idéláSj a Iljtâ detn�;.: Eire" brasHeiro; sel1elrê',
crãtf'éa �elô� i'deais 1:'tillítl� eperärle, natural de M,as=

ßGs? tanäuba, rieste listaa'e,
Há três tS,l:Jsäs �atâ e.ste domlelllade e'resie,ente em

-àng\:Jstiost> restatfö 'c!f'e cöllil ,

Gl:Iaramirini; heste E§tad8,
sas. filho tíe Fri6'blin �.Walz e

Primeirö) a ori§é terrf\iél de Lillí Morsch Walz. Ela,
Efa ecendmia dlO País. Hä::: brasileira; solteira; ópêrá�
já vista o acorâö reb'e:htê' ria; nátural de' tJaragllá :do

dGS m:etalúrgi'ciJs cerli Ö'S Sul; ijomieiliaaâ e resi::

patrões. Não é quê 'b à� dl�nte em Jara:�uá.;Est1lJer
gressivo Lula de antes te- de, neste di!:ltritoj filha €Ie

nha se tomBido tJm cor- Iriri:el::J Franzner e se Idali::
'

deiro. Â preocupaC}ãe cem na Teeilla Frammer:

o sal�rio cedeu espaçe à E<:Jital11 :985 l:I'e 19;03:1981

ansi,eEfac;fe em terno da' dosé AdeivinOi DevaUeri e

manutenção do emprego. Maria Rosani die Tofet

Hoje em dial quem tem Ele� brasileiro, solteiro,
'um trabalho, já está Gorn op'erário, natural de Mas

uma vantagem, A (;Jae sarandubã, nesle . Es'taaQj
ponto chegamos! _ '

aomiGiliadö '9' residénte

Segundo, per que es ,em Massárànêfuoa,
-

neste
governos' estaduaÍ é fede- Estado, fiihõ de

\
Aélelino

rall não. se tornam mais D,e.valieri e dé Edita S'trin

sensíveis e subsidiam: a gari Devalieri. Ela; btasi

imprensa interiêrana� fa--' !'eira, �olteira, o'perária,
vore'cendo-Ihes ,a' compra natural de Massarand:uba.
de pap,el mais barato, por neste Estado, somieiliada

exemplo, ao invés d'e gás- e l1esident.e em Ilha da Fi

tar um dinheirão' com gueira; neste distrito; filha

"press:.releas:e,s" lalid'atÓ-· de J'eão Tercilio De TofeT

rios que, d'e �ão inveressf-' e ,e:e Elena TanGon De To

meis, só fazem ern;:h'�r as fel.

_
cestas d'e lixo das reda-'
ç0es? O jornal, afinal, não
é I:Jmà :empr,esa capitalista

, cemo uma paearialQu uma

corretora de valores, mais
um patrimôilio da eomUni
dade.
Te re,el to, a televisão,.

JUlga o nesso �aftício t:tue,
ae assistir aos "resl:lmos
sintéÜc0s' sihóticos" Que
são :as f1ê'tícias dos �'jsr
nais na.cionais" da TV, es
tá informando. O jornal
te'rn muitá maior 'foll1me
de informaçßes; Além .dis

so, nãg se tem l:Jue; lê-lo
cem pressa, aQ passo,
que; no Vrdeoj-tude é dito
com a veloGidadie 'da lI:1l,
para nos. enchet die, tre
vas. O telespectador taz
um verdat!lleiro teste' de

"Goo'per" 'a:uditiva; de tah
to que é solicitadoj �eita�
do. O jQrnal j3ode'"se ar

quivar, �eler quando qui
ser, ahaliSar, p'e'nsan ler_
mais <ie Um. Televisão
não dá tempo para nin

.guem p'ensar, se não não
sê vende sâtsóiiêlê, qüê ê 6
que interessa.

"
.

E, pbr fálar em Vendàs,
,

juStamente! leste artigo �
um comercial em favor da
�eitura de jornais. Somos
um à,os j)afses, aô mundo
que menos lê Jdhíäls ij IS.
sô àêviä h6s ê65fif dã ver
gõríiiã � Espê81Êilmeiifé �tn
ép6êàs .difíoeis t8fnó a

quê Vlv@rf1os, máis aö qüe
mlnêâ t)§ j'6Fr1:aJis aê SUa
cidäê!e contém ê'l3m ã sUa
cÔlãEs8façiiö. {R6hêR8 VI
cênté tlie.ftil.Jae lessl!.iil....
P§§18f f'rot�§târ;teJ..

Edital 11,986 de 13.05.1981
Oecilio PatríciO' Borges e
VenUze\ Maria Nunes dei
Oliveira

EIe', br-asileiro, sol:teiro,
cemerciário, natural de
Sãe Jeãe de Itap,e,r�ú;_ne.g
te Estado, domiciliado e
residente 'na Rua

-

João

BOtJbrawa,; nesta Cidade,
filho. de Patrício Abrfzio
Berges ie de Martinha de

'Oliveira:' Elal braslieira,
soltej.ra; enfermeira, natu

ral de - Bll:Imenau, neste

Estaao; filha cl_e 'Iolanda
Nunes de Qliveira.

domlctliada e residente em

Santa Ll:lzia, neste d'istritoi
filha de pauhno Préfti e
de Ida LorehizeMi Prehl!

, Editài 11.992 dé 1 §.05.1 §81
JO'ãö �i ÄnefHUfij ê
Jan" Goriçälva

EI'é, t>râsllêirb, sölleHó,
lÍ1,ecânico, natural de Ja.!

ragl:lá do SI:II; d'omiciliaElo
e residente na Rua LeQ

poldo Aügüste Ge.re_nt,
ne'stà eidadé, filho dié Ar-

Edita111.987 de 14.ÓS.1981 ge� Ahtunés de Andra.Ele·
PaulO' "'rbainSki e ,e de G>rlatidina I::eseowiez
Maria e'c::cei :Koet1ier' -

d,e AndraEi.e. Ela; bras,ilei:'

EJe; brasil_eiro, �l.sot\ei'ro, -' ra, slelteira\ cest�reira, .n8;
n:atural die Benedito Novo, turàl die tlaraguá do- SIlII;
neste Estado; _dol1'l�iiiado domiciliada e residente na

Ie resia;ente elT1 Jaraguá- Rua Fi"it2 Bartei; nesta: _ei
-Esquerdo; ne�te ,dis!rito, dáe,e, filha de Anthéro

filho ae S1ani�laú ,Ur,b�ins- Gonçalves ,e Inei! Gonçal-
'ki e de Francisca Urbains- ,ves.

Ri (ópéráriö). Ela, brasilei- I

fä., Viúva; natural €Ie Mas- .

•.
_

saranduba, neste Estado, Edita111.993 �e 19.0��1981
d.omiCiliäda e' residente Sandro Luiz Dema_ê e .

em Guafàrnlrim, n��ste Es- Hellelns Severino
tad'o industriária, 'filha de Ele; brasileiro, salteiro;

, .

Antoilio Eccel e Pia Bem. indl:lstriârlo; natural Ete' Ja-

raguá do Sul, eemieiliado
e residente em Nereu. R�
mos; neste 'distrital filho
de snvio Demattê Ie de
'Leonita MüHer" Demattê. '

Ela, brasileira, �solte'ira,
doméstica, natural de Ja

raguá do SI:II; domiefliad'a
e re'sidehte na Rua Presi-,
dente duc;elins; nesta ei-

I

dade, filha de Franeisee
Se'verino ,�·de ApPE>lenia
Seve'rinc' ;

.--�-_ .._--"�

Edltat11.988 de 1$:05.1981
y,alder'liär aerlanda e
Oallr Fraga I

,

, Ele. brasileiro; solteiro,
i'BirtHneirol natl:rral de Go

rupá, neste Estade, d�rni
ciliado e residente em Ga

ribalcii, neste distrito, filho

élä Al:igustti Betlanda e de

Fi"idii Barlanda; Ela; brasi

Il9il'a, solteira, de lar; 'na.::
"'\ tural de tlaraguá do Sul,

I:Ismiciliada ,e residente' na,
Rl::la Rio 8raneo, nesta ci- 'Edital11 ;994 de 20:mi;1981
dade, filha ÉJe Gereino Osmar da Silva e
Fragä e de Isabel Fraga. Rosali Sct1ül'1ke " ",' '·rn,. R • .. ..... -- -,-

Eie; braslleirsj s'alte'iról'
......

,�U<
" e

/_ -=tM9'BIlIIRIA' .'
.

'-d

éperáriej n�ural ee �aln-::

1ft\:Iill,ej neste Estaeo; demi-. ,',." 8ANTA
, MARtA,t.':�a::..;eiliaee e resideNte em GtJa� \ .

tamirim, nesle Estada, fi- Compra - verll1!l e Administração de Imóveis,

lho de Ereilie �o,sé �a Sí!..:
va e de Anfahia da ll:l:Z-'
Silva: lil.a, brasilelta, sol�
teira, industriária, natural
de Corupá, -neste' Estado,
doriíiciliàêlä e t�idiöii�� tiä
Rua Jos� fêóáéHfj Rlt:)@i!
rb, 'nesta cidad:e, filha de
Rolando Sêhünl{e e de
'�e.rta Sohünke.

ótica d_o Tràba:lhado-r'
(ijptil( a�r Atbelter)

'aCULGS A PREÇOS REDYillDOS

\jäte â pénâ fázer Ö orçamel1tô 8e Sf5u 6cuiM
'Ele grau Gonoseo. Temos laboratÓrio próprio é

Pt.Pfisslbnals _com muita experiência;

Rliä Wal6:emifö Mhur�fien, SS -:i:- gefrerit�

Hospit�1 'sãó �ôs�, Jaraguá clt) §vi;sb.

Edita111.989 de 18.05.1981_
Fl'an-ci� del Assis �-

. cend� e &dir préftj \

Eisl �ràsileiroi sGlteiro.
nistorlstaj natural de hau-

'

r,o M{jll�t; heste Estado,
damitiliaao e residente em

Sal"!ta l!uzia, ne;ste distri-,
'tOj filHo de 0tavio Oesco
nette Ie;' de Rosa 'Mei ra
Be'teQne1te i Elal Iilrasilei
ral salteira; O'J9,eráriBl; na-'
tural äe l:IaragtJá 1::10 Sul,

E Ipara �ue ehegue ao conheciriíe'nto éfê' todos,
mandei passar o presente Edital, ,que será publicado
pela imprensa ,e em cartório, onde será afixàdo dU
rante 15 di,as.

'

I I ,I) i

·Correio. Informativo
-' êartàz éinemaltogrâfi�o _' De_sãbàdo (�3.) á

terça-feira (26); ,em 'todos os höráriós de éX,itliçâó,
a dupla expiosiva €1'0 cinemà _ 1érence Hill é
Dud Spenee,r em i'!?á-Ihe D�rö TrinHj"; tc3lbritlo,
censura 1.4 anos. ,Dias 27 :e 28,_uma pºrno.cha�
chada do cinema n'àcional _ "Contos &'rõtieos",
censumà 18 anos, coloridà. _

,

Á Semana nä Hist6ria _ Dia:23 _ Dia do
SOldâdo CQns'fitucionalista. Centenário da des
cobe,rtai do Gometâ �empêl ". Di'a �4 ....:.. Dia do
Telegrafista. Festã de N. Sra. Auxiliadora. Dia
Nacienal dó Miliiõ, Dia 'da Infantarià: Ex�reif6
Brasiieiro: Primêira BatalHa de Tuiuti Ie Dia do
Óeténto. Dia 25 _ Dia dà lr1tiJ�§Wia. Oiã ao Tra

balhador Rural. Dia-dd Massagista. Dia 27 �

Ola da Saúde: Exército 'Brasileiro,: Dia Nacional
dos Melos áe Gomtinicação Saeiàl; Ôiã 29 _ Dia
dó Esia�fsHco Ie Diá do .GeOgráfe .

Óursos --,- Êstãõ aöertas na secr.eltaria da As

soeiaçãe êomeréia!. '8S inseri�ees parBi eurse de

âpê'rfelçoâmentõ de� secreitátias:execiJtivas, só pre�
ço de Gr$ 4.500,00 por partici'pante; Terá ihrbio
dia 15 de junho, Com 'carga horária de 1.70 ho
rasiaula, d,e s,e'gunda: às sextas-feiras, das' 19 às
22 horas. Um västo programa será cumprido e

'

o número ele inscriçÕes é limitado a 2.d.
, Âté. o dia 29 de maio poderão set f,eitas ins:

.

erlço,es no SENAi, �para_o curst!) de fermai;ão e'e

Súpérvisores de Sêgurança, que terá í:im total dê
,264 hõras/âula _ de 08 de junhe' á 31 dê julhe.
Maiores esclarecimentos pelo tetefone 72-Q722 ou

'1e �e,l\tro de Treinamento dó Senái de Jaraguá
da Sujo

Telefones _ Tendo em vista o iê.yantaménfo
de. d�dos, p�ra pl'�Hear :a �"!pllà].ã<? dã, ��dé tê
lefônica! de Jaraguá do Sul, a.-ACIJS abriu uma

lista de inscriçÕes para interessâdds ,e,rfj adqui,rir
seu telefone.

-

A Lista e,stá à disposição dos ihte
ressados 'Bté 15 de Junho, qúândio s�rá encerrá
da e formalizado o 'pedido de ämpliação pérante
á anã âtlmihistração' da TELESG.

.

brasileiros
do 12.509.724 homens e

1�.51a;582 muiheres; en
U�ta (3'Df!)Ulação residente,
ebi1tfà 17.775;8891 revela-

-dos pelo censo de .1970.
'j6. Capital paulista é tam

'bém a rnals populosa,
,

cõiTI 8.584.896 habltan-
1ês, tros qua.i� 4.149. �� 7
l1êtnens ê 14:841 ;'2�6 rnu-

IH@!r&§' é Um ,rHdlb� de'
c��seiff\'êhtt:3 8érfte� ráfiêo
Se: s;e'y�! Entre as capi
téis Bfà§mlt � à �lje mals

, .

áUffien'tä sua população,
cöm um 'Tiii3:lêe d�' 8,13%:
têffi 1: 292; ses fiál3i1atiles,
êõnffã 588: 851 S'm 1970.

N'as éâpltàis, as ftiulhe
res são miflOfiá alße,nas
e'm Port€> Vêlhe; Rlb Bran�
co Ie Boá Vistâ. Nö� Esta

l:!OSj as mulHeres repre
sentam a maleriaaa po��
i'2"" .....O ""n"'o· Atriäná Mara:I-élça �, R'

'

nhão, 'piãuf, Cê,ârã, niõ
, G�anae do NoHe, Paraíba,
Pernambuco, Alagoas,
Sérgipe, sâhiáj Minas Ge-

'

táis, Espfrito Santo, Rio
Ele Janeire; SãQ Paulo-e
Rio Grande do Stil. A se

glmdà capital mais 'p��U
losa é.O' Rio de Janeiro,
com 5.184.292 habitantes,

, �egUidß. ß'!f..Ê!�I�, l-l0!i�9n-
-

té "Com. 1.81�.9�º _� Sal-,

vádot bani 1.525.831. O

Territôrld d� Férríà_n�_ö.de
Noron.ha PQssl::Ji 1 .342 ha'"

bitantes.
'

� KbHLBACH -. SR
� _

SUPERMOTOR

Ö município de Joinvil
I,e lidera o consumo de e

nergia êlê'U'iéa he,Estado,
êôffi 520 milHõ,9's de ,tttiilö
wattsihora-dWh (dãáôs àê.
1980). � ö que Se eonstä-
.Ja hO reê�m-:puöliêâdÔ 00-
Ilatim ,estatrstlóo da Ce
lesc\
Ém segundö, lugar vem

Blumenau; eom 394 GWh,
se9ulhdo'-se CrieiCfma (236
GWh), 'Florianópolis (199
�WtiL. 'L.:.àge.s (182 GWh),
Itajar (118 GWh), Brusque

_ (108 GWh); Ti:Jßarão (90
GWh) éó.rleórdia (88 GWh)
,e dara:gl:fá do SI::JI"(64 GWIí.

'Cbm 'a fUflêi6näffi�Ht{j,
da Sidersul, a partir de fins
de 1984; fi rfiil'lliê.f�ib de

Imbitupa pas�ará a ocupar
j)bs§hi�Htiêitt� a quarta po
siçãa no �st�d'�I, com um

consumo de 220 GWh.
.

aiJäiítõ às empr:esas, a '

Tupy (JoinvHle) é '�,líder
ábsôlllta, cêiTi 162rGWh.
'A ,segunda pôsição fica

É'em a Olinkràft (I:.ag�s .,..

'72, GWh), seguindo-se a

Arte� (Blumenau '- 51

GWh); á Hansen (Joinville
/
__ 47 GWh), '�. Te:ka �l�
menal:l _ 47 GWh), a, Cre

mer (Blumenau_ 37 GWh, '

'ä sãàlâ' (Concórdia _ 36

GWh) e a Companh,ia Ca-

larlnense, de Giménto' Por
t(an8, (ftâjàt _ 31 GWh).
A SldEltsul, (Imhitu6á)

mudará este �iJãdro ãssu
mindo à lid�ta:n,a esta/dual
com um cdMlJtT1P Slproxi
madê B@ 180 GWh.
Quanto aoS Sl!Jt6rl[!s in

tlustriais, €J rah1!f 1êxtll vem
,liderando, sendo �t3otT1"a
nhado :pelo aliment�r, me
fälljrgict:>,

-

papel e- pape
lão :ex'tra§ãe de minerBlis

. , ,

e minerais não metálicos.
Novamente a oReração
eia sidersui äÍtérâra ô êjüã
dro, puxando � r�,!,o me

tafi3rglbb dê 'tér6êireJ lu�ar
(2'49 G.�h) P!lra,_�, primei
rEl pe�i§ãe no Estado, cçm
4Se GWh.
Por fim; o total do con

sume de energia elétrica
em ,santa êa1ariiiá foi de

ß. Ö�9 éWh em 1980, com
um aCréscimo de 1],7%
sober 197.�, :enquaht0 q6é
a .média f.1�cional fái em

,.�.

J;':3;' -:4. "

Alberto Sauer SiÂ. ·Ind. e Com.' �

CGCMF 84.429:à36/ÓÕÔ1!d4
.

Jataguá do Sul ___: SC
" ASSEMBLI!IA GERAL OR91NARIA

, \ EDITÀL DE CONVOCAÇÄO
_

Fleatti.t0à senhores àCionistas, cony'id�dos
,

pàrã 00rfipäreoer�tii à Assembléia e,eral. ,Orainá
riã; â reäliilir-se no dilà 3d de jutHll:) d-e 1981, às
9 floras, fiÉl se"de äöcial, ti, Av. Mal. Deodoro da

Fenseöä, 739, ,em Jàraguá'do Sui=sc, rpãrä dléJ.l
�eràrem sblne ä seguinte

.-

OÀÔEM DO DIA

1} H�ituHij disdtJssão '� aprovãção d,o Relató-'
riG Cle Dir.etötia, Balànço Patfimofliãl e De.:

monstração do Resüitädô dó Exerêrclo. en
êerrado em 31 àe ifezembro de 1980,

2) Oêllberação sobre li Correção fy10netária
dti l)âpitãt: .

.

S) Eläi�ã€j H,à glretoriä. ,e fixã,ão ie sUá rel-
ffiUhei'äfAã;

4) Êlêi�ão 6ê Gõnselho Fiseäl: .

.

§) ômrés assuntos de Interessp social.

Jaraguá do Sui (SC), 23 de Ei5fii àª ;9Ö-L .

.

_ VI0TOR BAUER
plreför Presidente � CPF 004. âsE!. i 99.,QÖ

'Jarägüá é O 10�.
consumidor de
énergia �létrica

no·Estado

�iêcl N.o 418=\1
'_.n _t o .

.

, Ç�"PRAM08
, Melhbr preti

VENDEMOS
Qualidade

.

ADMINISTRAMOS
Confiança
ALUQAMoS
Tranquilidade

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



SEMANA DE 23 A 29 DE MAIO DE; 1981
qO'RREIO DO POV� - Jaraguá do Sul _ SC

\ .

-EXPEDIENTE-

[i.) ai) ä ('1 'I.)�,lfZ.)\
Fundado @m 10 de maio de 1919

'

CGCMF N.o 84!438.591/o001-34
DIretor:

Eugênio Victor Schmtfckel

Colaborado....:
Flávio José Brugnago, Yvonne Alice Schm{Sckel Gonçalv�s.Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, SIJvelra Janlor Rudolf Hirsch-, "

feld, José caat"hó�Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.
'

ReclaOlo. AdmInlatraçlo • Publlclcla�:
Av. Mal. Deod. da Fonseca, 130 - fone (0473) 72-0091 - C.P. 19

89250 - 'Jaragui do Sul - SC.
'

Compoel" IftIPN'I8Io • Clrculaçlo:
Sociedade Gráfica Avenida Ltda. - Jaraguá do Sul' - SC.
Assinatura anual: Jaraguá do Sul a regllo ••• Cr$ 800.00
Assinatura Semestral •••••••••••••••• ;..... Cr$ 450.00
Outras cidades ••••••••••••••••••••••••••• Cr$ 1.000.00
Exemplar avulso ; ••• '

••••••••••••••• '.' Cr$ 15 00
NQmero a�rasado' ;................ Cr$ 20:00

'Elite Jornal nIo ... reeponublilza por artigos
-

a..lnadoa e nem
devolve Oll""""

-�uide 'da sua saúde
Faça tratamentos com _Icamentos

naturaIs.
'

E A FONTE DA SAODE PERFEITA I� NA

".r..Acl,a -Ho..eopAtloa
"ar...A

, /

de Jaime Baechtold Corrêa, na Praça da Pre
feitura Municipal, atendendo das 7f130min às 12h
é das 13h30min às 19h. Aos sábados, das 7h30
min às "12h30mln. .

r

TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANO, EXCURSOIS.

, A, "Canarinho" preocupa-se com a sua l0-
comoção, colocando à disposição modemrssl
mos Onlbus, com pessoal especializado, possl

,
bllltando uma viagem tranqOlla, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO -- o
transporte çarlnhoso.

, ..

JARAGUA DO ,SUL -

- SANTA CATARINA
\

,Viáção Canarinho-

, A segurança da lua compra ou da lua ven-
da, uma ':garantlá segura de c InvHtln1ento.

Se voct quer comprar ou vender um Im6-
vel, procure a EMPREENDIMENTOS IMOBILlA-
RIOS MARCATTO LTD� .

_

EmpreeadilDealos Imobiliários
MarcaDo Lida.'

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

,

"

..�'
'

Terrapl�nagem '

_ Vargas
- de. lido Domlng" Varg.. -

SERVIÇOS COM' aETROESCAVADEIRAS
E TRATORES DE ESTEIRAS

, -E-

TUbos Santa Helena'
TUBOS E ARTEFATOS DE CONCRETO

EM GERAL
'

.

Rua JOlnvllle, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGOA DO SUL -:- Santa Catarina

CARROOAJIIAS HC '

\

'Hornburg - Indústria
Carroçarias Blindadas
CÄRROOARIÀS
BUNDADASI
ABERTAS -,CASAS
-REBOQUES- -
ESQUADRIAS Ii
M6V!1s.

. -

I Av•. Mal. Deodor�, 1.479 - Telefone: 72-0144
JARAGUA DO SUL - S.C.

'

Construtora Seria -Ltda. -

, CONSTRQÇAO CM� ENGBNHARIA E
CO_RCIO DE MATERIAl:

DE CONSTRUOAO.

Rua Joio Plcolll; 94 - E'dlf. Carlos Spêzla
Telefone: 72-0214

STA.' CATARINA

CONFIRA A HISTÓRIA ...

Barão de ltapocu
HÁ30 ANOS

- No dia 29 de maio de 1951 transcorría o

jubileu de prata do Pe. Alberto Jacobe, motivo
de júbilo pera' a população {araquaense, comunl
dade que já servia naquela época há 23 anos e

responsável por qbras educacionais, sociais 'e re

ligiosas, contando-se, ,entre outras, o hospltal,' o '

eolégilo 'das Irmãs, ISI casa paroquial (hoje cerno
lida), o salão Cristo -Rei (idem, idem) e por ar
atora. Em julho de 1928 ler,à transferido para Ja
raguá e, em 1.0 de janeiro de 1934, época pró
xima de nossa emancipação poHtica, ere nomea
do Vigário da Paróquia' de São Sebastião. Um

-

banquete 'efl8l' oterecldo ao jubilar sacerdote, no
Salão Cristo Rlei, saudado pelo pr�fehto .Artur
Müllér ,e a Rádio JaFlaguá transmitia todo o trans
curso da solenidade.
- Adolfo Bartei, em 21 de inaio, divulgava

nota pele imprensa local, dirigida ao dr. Knudsen <,

Ie às Entermeiras do Hospital São José, a saber:
"De público e pelo presente, venho aqradscer
ao ilustre !e competente médico Dr. Benno Knud
sen, digno diretor do Hospäal São José desta ci
dade, pelo grande .beneflclo prestado ao meu
filho OSNILDO a quem,' após grave porém fellz

,

,e ,bem sucedida intervenção cirúrgica, restebeíe
ceu a saúde -e o bem estar. Agradece também
as bondosas eníermelras do Hoepjtal, pelo cuida
doso trato que ofer,ecer,am ao enfermo. ass. A
dolfo Barte'I". O destino por suas insondáv,eis ra
zões nos diz nos di'as, de hoje que o dr. B,enno
Knudsen, sua esposa Claudine 8' -um seu filho,
'morte'ram em acidente automobilfstioo nas ime
diações. de Curitiba, faz anos, Ie ,o dr. Osnildo
Bartel é hoj'e advogado formado, técnico em con
t'abilidade formado pela Escola Técnica de Co
mércio São Lufs .,e atual Tabelião da Comarca
de' Guaramirim. Coisas da vida.

'

'" HÁ 25 ANOS
_ Na 'edição n.O 3.165, de 2 de maio de

1981, recordava-se 181 sess&o sollene da, Câmara
Municip�1 de Jaraguá para entronização da Ima
geni de Cristo no re.cinto legislativo. Dissemos'
que Fidélis Wolf usara da pal'8:vra em nome dos
demais edis ie da pr.esençf!, das autoridades: Não
mencionamos o autor da' Iproposição, que não
OOI1Stou ,no evento Ipesquisado na nota de jornal
,e, no diz,er do dr. Alberto Barbosa, nosso digno,
Promotor Público da Comarca de Jaraguá·do Sul"
a vontade de ace,rt,ar era �orte mas fraca foi a
memória. Por isso corrigimos o detalhe: a idéi,a
transformada em pro:posrção pela ,entrónização da
Imagem die Cristo no recinto da Câmara Munici
pfirl foi do então- yer.eado,r 'Âugusto Sylvio Pro
dõhl, nQsso' constante colabol1ador, aprovada por
unanimidade de seus pares.
- No' dia 17 de' maio, às 23 horas, na Pra

ça Pereira OliVleira, irrompi!ÇIJ violento incênc:!io no

edifrcio da Assembléia Legislatiya, em Flórianó
'rolis (onde hoje está a 1ielesc) li- um� hora após
só' restavam as ql:latro :par.edes, externas, pérden
do-�e_ todo um' valioso arquivo e um Iprejurzo de,
trinta milhões de cruzeiros. Dois inquéritQs eram'
abe'rtos, para apurar a origem do fogo, -um pela
p�lrcia e outro por Oma comissão de deputados.
- A crrtica já se exercitava naquela- época.

Um l,eUor manifestava o seu desagrado da se

guinte forma: / "As nossas le-str.adas estão, péssi-'
'�!as e vão de mal a pior. Até a pouco a 'chuva'
era culpada, mas agora já fazem dias de bom
tempo 'e ninguém,marlda fechar a buraque'ira.
EÍ1quan�o isso o trator Hannomag (de quem era?
,da Prefeitura?) está faz,endo um, campo de tênis
'Para o clube dos milionários aqui dentro da ei-
dade. AssilJl vamos mal. Muito mal";

.

- Já se falaya, também, de anistia, que não
,era nov,idade. A Comissã·o· de Justiça da Câmara,'
felderal re1eitav,a por 13 votos -contra 12 a emen
da que estendia a anistiai g,e'ral, abrangendo, tam
bém os comunistas. E observava-se que .a anistia
pretendid,a pelo proj,eto abrangia, no entantà, os
insubmissos.

'

... HÁ 10 ANOS
- Tel'egrama !assinado' pelo 'Terient,e Corónéi

o.e'lso Lanter Peret �rltunes, Secretário de S'egu
rança e Informações do Est,ado de Santa Catari
na cumpriment�va·o "Correio do Povo", peJa pas
sagem do seu 52.0 laniy_ersário die fundação.
- Dorotl, filha de Wald,emar-Mohr e Sra. e

Roger, filho de Ãlfr.edo 'Kamke 'e Sra. uniam-se
em csaãllJento, no diá 22 de maio, com cerimô
nia na Igreja Evangéliéa Luteflana de Jaraguá do
Sul. .

-

-

'

- Irmã I:z:abel, corri seu nome civil Barbara
,Leithold�, pertencente. à Oongregação das Irmãs
Beneditinlas. Missionárias de Tutzim, compl,ertavSi o
seu jubHeu de ouro, húngara ,de nascimento, com

, _SI?US Ipais I1e'sidindo na Chico de Paula oe com
trabalhos em 1911, junto dos padres Henrique,
Meiler 61 dr. Pedro Francf<\en, aqui em Jãraguá
do $ul._ Visitava' a cidade é revia amigos, espe
ciaJment,e a 'esposa do Prof. EmfHo da Silva, da
quar foi amiga fntima.

,-

ESTA COLUNA! PATROCINADA POR-

lod81trial IIUDidal, Jarauuá 1.,1.
CONrAL -- Coaceatrados -

para Alimentos,

a todo o Estado, e' até
mesmo à cidade de Curi-'
tiba, o cúrso "fundamen·
tos da cuHura catarlnen
sei"; com a ,presença ele
conferencistlas an suas
cidades de origem!.
O coordenafdkM'l do ciclo

de palestras lembra que!
"numa $01118, de esforços,
como a que está ocorren
doi agora, é possfvel ...0;.
va! a programação, �, el
dsdéls' a� não ,aten
lelidas com um curSo �
Iro de uma eSllrUtura, mais
consentânea com o me

O$'nto -hlst6rico e", San'l'a
Catarina".

A ESTRUTURA DO
CURSO,
O cfelo' de patestlras!

"Identid� Ca'larinenSe"
apresenta um conjunto de
quatro pI8i1eatras, sObre 'Os

seguintles tlemas: "A reall- ,

dadê hlst6rlca", tendo c0-
mo conferencislla,' Waliter,
�elr",ndo Piazza; "A reali-

Mas temos de' convir. tam
bém, que é impossrvel e até

_,

-

muita coincidência que ban

didos que agem em quadri-
lha de 41 6. 10 ou mais ele

mentos sejam to.Qos
-

portado
ré� dessas ,-anornialldad�s; o

que os leva, pois. a cometer

os mais hediondos crimes é
o tnstintQ nato da perversi
dade' e que os tornam de
difícil senão, de impossfvel
recuperação.

Ainda -agora e como para
demonstrar a exátidão deste

argumento. te_mos o crime de'
ltaJar, em ,que o menino

Sanêlro Roberto Dada! de 9

anos de Idade. Inocente e

apenas desabrochando para'
a vida. foi sequestrado, e a

pós brutalmente assassinado

por um bando de quàdrilhei:
ros que em troca de sua li

berdade s,ão e sa,lvo exigialT!
duzentos mil cruzeiros.
Ora convenhamos. é,'para'

bandidos desse ca"b�e, para
monstros desse est�lão já.'
por natureza Irrecuperáveis.
que o nosso Código. P�nal
devia possuir aquela pena

especial de que falamos aci
ma. Isto porque. para crimi
nosos 'assim sem coração

,Corupá e- Guaramirim no ciclo d
palestras sebre a cultura cºtarinens
Com Ie) objetivo principa·1

'de possibititar uma ampla
discussão sob.. a cultura
e idertidadé calarinerise
entre confel1elnci8IaJs espé-

- ci8lizados no assunto e li
délran_ .de comunidades
catarlMngeS qUlel, quase
sempl1el, estão a margem
,da participação em pro
gramas setneJhan'lleS, es'l'á
:SendO ...nzado' desde o

dlal.22, um ciclo de pales
tras com o titulo: �'Identi-
dadel Catarinense".'

,

O cicio� a coordena-
, çio do profelssOr CetaSti
no S8!Chet e a palliéipação
da secretaria da Educa-
9101 dl18ris de seus ér
gios IleIglonais, as' unida·
dft! de �rdet'la9io re

gtonal de educação léI 6r
gãos da \ adminislllração
centlral.
!

De acordo com o pro
tesspr Ce,",no. Sac"
"nos anos 70/71, a Secre
taria da Educm;io levara

dade geográfica", com
professor Victor Anta
�Iuzzo; IIA _tidade
lural", com Celestino
chetl ie "é, ....idade
nômica".
fi,_,,;'
w"

As conferências são pm
_féridas nos fins "'de

,

na, com a dUração de
hQra, 'seguind�se unia
ra de debMes.

.Embora aberto a toda
comunidade, ai cllen
maior dO curso 8ISItá
fr$lda 'em- áluOOs das' ,

las dei 1.° grau � a
da 78. série, e alunos

,

2.0 grau'- O cicio COftlêl�
dia22-23e24em
ro Mlüller,' Braço do No
Urussanga e Nova Y,
Dias 29 e 30 d!e-maio e 1
de Junho, ele será Ie!v
ao Nor1le do Eslllad�,
munlcfplos de Sio F
ciscá IdO sur, Guaramirl
Corupá e São Bento
Sul.

Fé em Deus, e ... pé no asfalto
;

Não faz muito. passei e te juntar a ,ambos. Aquele
/
passei pela nova rodovia as- por sua onipresença e oni-
faltada que liga Guaramirim

_
ciência. este pela sua inteli

a Blumenau. A direita e à -: gência e pelo _!.eu trabalho.

esquerda o ar perfumadO do Fé em Deus? Sim. e por
campo. -as culturas doiradas- qu_e não? E o asfalto? Ah!
de arroz, as casas rústicas. qu'antos o reivindicam. quan-
os minifúndios que se suce- tos o reclamam, quantos o-

dem. aguardam. mas quantos D

esquecem. para simplesmen
Instintivamente, liguei a te usá-lo.

natureza à presença do ho- E onde fica, nisso tudo, a-

mem; extraindo: de ambos 11- quela legião de operários
-

ções quê se mulffj)Íicaram que ligam cidades?'�nôni-:
'num átimo. Pela frente. a

.

mos .•• Esquecidos... Me

linha' negra do asfalto. fa- . nosprezados... Ca�a-_ metro
zendo esquecer a� agruras percorrido pela vE;llocidade
de uma estrada de chão ba- do' automóvel' deixa para
tido. 'nem sempre de fácil trás o esquecimento do que
conservação. Dos lados. a passou.
mão, do homem modificando Nisso tudo, atento aO vo-'

lante. comecei a divagar ...
quantos passos. quantos cál

culos. quantos suores. quan
ta vontade, quanta tenacida

'de. quanta, participação. �n
costas talhadas. vates enchi
dos, pontes construrdas.

,

Compactado o'leito da estra

da, trazido o cascalho, pas
sado o rolo compressor. a

estradá vai apresentando
contornos finais.
Por fim, o asfalto abrasa-

..

do, a sinalização indicativa.

I
a natureza em cada fruto

\
dos pomares, em cada espi-
ga de_arroz. em cada, grão
de milho,_ em cada pé de

cana;
,

Na pOlicromia do cenár.io,
a presença de Deus, refletin;..

, dOi, em cada árvore. em ca

da galho. em cada folha. em

cada :flor. em cada fruto o

poder da criação.
-

,"

De repj:lnte. atravessanelo
aquela estrada de Deus e

,dos �omens. velo-me à men-

Prof, Paulo Mor�

F;estam. disso tl:K!o.. velhas

piaras. entulhos perdidos.
sucatas abandonadas. traba
lhadores esquecidos._ Sur

gem então aqueles que co-,

..Ihem os louros da Inaugura
, ção. Tudo bem. e dar?

Dar que noa lama da. velha

estrada par.ecem ter ficado,
'encalhadós e esquecidos. o
perários da picareta, condu

tores doo trabl!lho, mestres

de obra. empresteiros de e

xecuçlo. engenheiros de
cálculos. construtores legi
timos da estrada.

, r

Foi pensa_neIo nisso tudo

que continuei a rodar ...

,concluindo q_ue o trabalho
do homem nio

_
deve esma

gar a obra de Deus, mas or

dená-Ia. 'Rrolongá-Ia.
'

proje
tá-Ia. ajustá-Ia à Inteligência
de que dispõe. -

-Só ,assim terá sentido o

homem dedicar generosa
mente seu tempo. seu traba-'

lho. s"8us suores e suas con

quistas nesta estrada da e- /

xistêÍlcia humana em qpe,
mesmo com o pé no asfalto._
é p�eclso ter fé em Deus.

Feras
,segundo os mestres do

direito penal. tanto nacio

nais como estrangeiros. o

Código Penal BrasJleirCl. está _

instrurdo -com o que de mais

avançado existe na matéria.
fato que nos honra sobre

maneira.

Não obstante, achamos
-

qUe pára certos. tipos de cri-

l,
.

mes e de 9riminosos eliise
Código devia cominar uma

,

.

!)Etna toda especial. visto

que para eles a punição com
reclusão temporária. as ve

zes com alguma regalia. se

ria por demaiS benevolen!e.

Somos desta õpinião 'em
bora os mesmos mestres do
-

direito penal afirmem que
: semp're

.

devé ser, te-ritada a

recupe�açlo' ,do -delinquente
através da reclusão. da dou

-rinação e 'até do, tratamento

psiquiátrico. 'pois' ,!!uitas ve':

z.es' ele praticl:!- o
�
crime. jul

gado pelo leigo como un,ica-
,mente pela maldade. levado

por 'CIistúrblos�glandulares e

ta.!11bém pele anomalia cere

'bral conhecida como dience-

,
falose.

por José Cestilho Pinto

.......

nem alma. verdadeiras, feras

humanas. a reclusão por tem

'po determinado não- é sufi
ciente. antes pelo contrário,
é uma afronta, e um perigo
/para Ei sociedade. '

,-

N. DO AUTOR: SegUida
mente estamos condenando
pela Imprensa os fatos co

mo este que relatamos aci

ma. (, que pode levar Eilguém
a pensar que,deseJamos "re
formar o mundo ou ser o

pai 'da verdade". Mas não é

assim. pols tudo que temos

escrito durantEi estes nossos

40 anos de atividade contI
nua na Imprensa de Sta;

Catarina e do Paraná. tem

sido ditado pelos! :ensin'a
mentos que recebemos em

famma e nos banGos esco

lares. ensinamentos que nos

conferiram um _convicto espr
rito de civismo. de justiça e

de. humanitarismo. E para
finalizar parabenizamos os

Policiais de itajar pela rápida
e.�cldaçlo da crime e pri- '_

são dos bandidos.:..

Jaraguá do Sul ,13.05.81.
, .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comarca de Jaraguá do Sul.
. 3uito de Direifo da Comarca de Jaraguá do Sul.

o Doutor Hamllton. . f!linio Alves, Juiz de pireito
da Comarca de Jar�'uá do Sul, Estado de 'Santa

catarina, na forma-da -Lei, :etc .• , ,1 ;"

, FAZ SAaER (em resumo, art. 687 do CPC) o

seguinte: venda em 1.° leilão :Dia 19.08.81, às _

10 horas. Venda em 2,° lellão: Dia 041.09.81, às.

10 noras, por quem mals der e .maior lance ofe

recer. Local: Eêlifícib do Fórum desta comarca.
Execuçã'o ['.,1;0, ,7 ..1.42." Exequente TEQ SlEGB�RT
MEYER. .E){ecU'tado -LINO ,J. STOINSKI. �ens.;a j

serem íelloados: .1) Um televisor, marca . Pf1iJi1ps.,
,

mode,lo preto. e branco de 23. poleçadas, usa

do, avaliadio em. Cr$ 6.000,00. 2) Um jogo esto

fado composto de 6 peças, forrado em tecido,
-esíílo colonial, 'sendo duas poltronas, um sofá e 3, "

banquetas, tudo usado, avaliado em Cr$ 24.000,00.
3) Um jogo de quarto, dormitório palia, casal, 'em,
madeira laminada em cereja, com cama e ,bide;s_.
conjugados, gu:arda roupa de 4 portas, o que les-

fá com reserva. de dplllrrlio ..�m\ favor d� ProsdóJ
· cimo So,A., tudo .usado, avaliado em Cr$ 15.000.

�) Uma gel�deiF.a' matpa �nsul, cor vermelha,
tipo doméstica, usada, .avaliada 'em Cr$ 8.000,00.
5) Um dormitório infantil de 4 peças, 'roupe'iro,
penteadeira, ,estante';e cama, de made'ira, laquea
do na cor vermelho e ,branco, usado, avaliad'o 'em

Cr$ S. 000,00. Nos ,autos nã'o 'consta qualquer
·Ônus ou recurso 'Pendente'. Dfido e .passado nes

ta cidadle de J,ar:agU'á .do· Sul, aos 08 dias do
mês de maio do Jano, d,e mil novecentos e 'Oiter:l-.
ta. ,e um. Eu, Adolpho fv,1ahfud, Escrivão, o, subs-
crevi. ,-,.'I

" , , I ,.

- - "EDITAL: DE LEIa..:AO'
,

'

�
.

HAMILTON PLiNIO ALVES
Juiz de Dire'ito

(

.. .

Comar;ca de Jaraguá do Sul.
Juizo de DireitO da! Comarca de Jaraguá do Sul
'_

\ I

EOITAL DE PRAÇA'

O Doutor Har:nil!el) ::,�l.inio Alves, ,Juiz de Dire'ito
da Comarca de Jjlraguá do Sul, Estado de· Santa
Catarina" na forma da .Lei, etc ...

,FAZ SABER (em r�sumo, art. 687 do CPC) o

seguinte: Venda em 1".a p�aça: di,a 10.06.81, às
,10 horas., Venda e"m 2a. praça: Dia 30.06.81, às
10 horas, por. quem mais d.er ,e maior lance ofe
�ecer. Local: Edifrcio>,do Fórum desta Comarca.
EXECUÇÃO N.o 7.510. Exequente: JOAQUIM SE
TEMBRINO D.E SOUZA.\ Ex'ecutado MAURI CEZAR
RADUENZ. Bem a ser prraceado: 1) Um terreno
urbano, I'ocalizado nesta cidade, a rua n.O 228
(sem denominação), com a área' total de 714 75
m2,· de forma retangular, fazen'do frente co'm '15
metros, na referida rua, travessão dos funtlos com
15m, com terras de J'Oão Chiodini, confrontando
pelo lado dii�eito COm 47,30m, com o Loteamen
to de H�rcílio Spezia 'e pelo lado esquerdo oom
48m, com terras d.e' Vastáci'a Spezia, distante 15
metros da esquina com a Rua n.o .OS - João
Januário AyrosD, m�ric.ulado sob ri.O 1,746, ficha
01 do Livro 2 do Begistro Geral d/esta Comarca
\avaliado em Cr$ 330.000,00. Nos8iutos Flãó cons� ,

Ja gualquer ônus oú reçurso pendente. Dado' e
p�ssado nesta. ,cidade de Jaraguá do Sul, aos
Ylnte e sete dias domês de abril do ano die mil

· novecentos e .oitenta e um. Eu, Adolpho Mabfud
Escrivão, o subscrevi.

.

\
' ,

" ,', HAMILTON PUNIO ALVES
.

.:Juiz- �e Direito

Ö Doutor Hamilton Plinio Àlves, Juiz de Direito
.

da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei, .etc.:. ,'.

�AZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC)' o,
·

segulnte� Venda ,em 1.0 leilão: 'Dia 1Y5.06J31, às
10 horas. Ve.nda ,em 2.0 leilão: Dià 30.06.81 às
.10 h'Oras,'por qú:e'm ofals der e melhor lanoe �fe-'
recer. Local: Edifício do Fórum desta, Comarca.
EXECUÇÃO N.O· 7:8'1'8. Exequente NELCIR JOS�
TRISOnO. ExecutaJdo JOS� DÁVID CORDE1ÀO.
�em a s�r Iß.ÜQjldQ:) um televisor, marca Phi

I�p,s, modelo' "colorido 18 polegadas, usado, ava

Irado .em Cr$ 25.000;00. Nos ·autos não consta

qualquer ônus ou, ,Ilecurso 'pendente. Dado e pas-
· N"jdp �e�talcid�çfe\P'e Jarag�á do Sul, aos 2.7 de

al:j�11 do lan� de rhil novecentos e �oiten'ta le-'U'r'n. "
Eu, Ad'Olpho, M�hfud, Escrivão, o subsc�e:vi.

, HAMILTON PLiNIO ALVES
. . Jui;Z; de Direito -

'

,
.

Comarca de Jaraguá do Sul
.'

Juizo de Direifo da Com�rca de Jaraguá dO Sul
EDITAL DE LEIa..:AO

'-"

'Funilaria. 'aragaã Ltdal.,
- , ,> r

'.' , �alhaS para todas as !,flnalldad&s. Fa9à1-�'"
uma visita: 'Estiamos em condfç6es de' atend.los
eficientemente. ,I "-: ."'� ,

�'"' 'ln"

'\. ...
r

'"
.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 -

Jaraguá do Sul-SC. :

SEMANA DE 23 A 29 DE MAIO DE 1981

<Ws, seguem curso normal,
.

venll.e infantil. Na sexta

com 'O Grêmio Jarita'lid'e� fei'ra; dla 15, três partidas

C rando no adulto e a Asso- eompl.e,taram a sexta roda-

ciação Atlética Banco do da do campeonato da ca-

Brasil;'nas'" categorias jU- ,teg'Oria, 'princip'al: Marcat-
"

, to 2x1 Marisol, Jarita 2xO

Weg�em DOVa elapa do esladual�.e -Ciclismo - 'Breithaupt,\ e Ar.W,eg, 2xO

.' ." Emmendoei':fer. .
.

O ciclismo [araquaen- \ na sexta posição 'e Sílvio 'Esta semana, na terça-
se, que ressurge, com O 'Ewald, na sétima. Mesmo -feira e' ontem. à noite,

'patrocínlo do Grupo Weg, assim,' todos 'Os sete atle- duas novasrodadas foram

terá na manhã d.e' domingo tas da Weg (3, categoria realizadas a, na sexta- .

,outro, importante teste, \ novatos e 4 asplrantee), feira vindoura, dia 29, a

desta feita ,er' novamente cruzaram a unha de ehe- nona rodada dellermina
na cidàldie"dleJoinvllle'" �'a gadfa, no Morro da Cruz .. 'para o �inásio de. E.spor-
quarta participação neste A prôxlrna. etapa do Es- tes Artur Müller os· Jogo�
mês de -male.' Nó' dia qua-: tadual, a segunda, será entre Cyrus x AA�B, Är

tro, em Pomerode, os 'pe- � realizada domingo em Jo- Weg� x Marcatto,e Rio .Mó-
dalistas salram-se 'muito inville. Será uma prova lha :x Mirtes. ,

.

I bem, com Jonny Cozzariil oombinada de resistência No 'Ginásio de Esportes
obtendo a vitória na cate- e- montanha, ,com 80 qui- "Horst Verch" , dla 16, ca
goria "estrelante", ficando I lômetros de 'percurso, na 'tegoria jl:lVoenil, 'Os resulta
Sílvio Ewald em' 5.0, Ro- estrada de Pirabeiraba a, dos da rodada foram: Ar

berto César Nicoluzzi' em
_.

.Ioinvílle , E os ciclistas da weg 3x2 Marcatto, Rio Mö-

7.° e Walter Simas sevé- "Capital do Motor", outra Iha '1 x5 Mirtes, :Urbano OxO

rlno na 1'0a". colocação: vez, marcarão presença.. "Marisol, ..Cyrus 1x6 Brer-

Antes dessa etapa, dia 1.0 thaupt ..e; AABB 3x2 Em-

Serão ábert-as no dia 26, terça-feita, termi- de maio, válida pelo ran-
,

ARWEG . mendoerfer. A sétima ro-

nando .em 30 die junho, as inscrições para o T'Or- . :king j'oinvilense, os ciclis- r dada, neste .sábado (23)
neio de Fut,ebol Suíço que o Dep�rtamento de Fu- tas jaraguaenses .

fiçaram A diretoria da Associa- tem programadas as parti-
teboi do Grêmio E�portivo Juventus' promov,e;rá com as quatro . primeiras çã'O Recreativa Weg está daS'_" 13h15 - Urbano x

nas dependências do Estád.io "João Mar.catto". �', posições, respectivamente programando uma 'sé�ie Ma�catto. �4h15 - Emmen-

De acordo com 'O regulamento em fase de ela- com Bruno' G.eorge! Mars.- de e,v.entos esportivos é doerf.er x BreUhaupt, 1:51íl- .

boração, deverão ser inscritos, no mfnimo, d!ez a-: chaII, Sílvio Ewqld, Rober- SOCiaiS, internos, para 15min � Rio Molha x Jarit?�
'Hetas' por, equipe. As inscriçõ,es custà'rão CrS- to César e Wanderley Zo- marcar o.,Ano 20 d'a em- ·16h15.., Gyrus x Mirtes e

200,00 por atleta. O Torneio te'rá iníci'O 'em julhà' catélli,
I

enquanto que ria,
.

pl1esa e o Ano 15 da Ar- :às 17h15min - AABBx Ma-

.- e, à princípio, estão Pi"evistos jogo'l3 às terças e' catêgoria Iprincipal, Sabu- weg. Esses eventos lest�O
. risol-,:

-

quintas-teiras, sempre à' noite, com duas partidas ro Myamotto-' ficou eni 7.0, p'revistos de 20 de' junho E o Campeonato Infan-

simultâneas, isto é; aproveitar-se-á as duas me- Walter Simas Severino em a .13 'de set'ßmbro, €lnvol- til teve jogos' no domin-
tades do campo, dando, desta forma, oport'uni- 9.0 e Jonny 9ozzarin, em . ��nd'o 14 . m�dalidad:es,_ g�, na Assoçiação .�e?rea-
dade die ser,em r,ealizados dois jógos' ao mesmo 10.� lugar.

.

,dentre as quais: bachs, tiva Weg, com VIWl"la da

'tempo. � espérad:a ,a adesão dos desportistas e,
/ dominó, cana�tra,. volibol, ,Arweg, 3x1, sobre a Bre,i-

.

,em nossos pr6ximos Informativos, novas' info.r- L
' • futebOl suíço, futebol de thaupt; AABB 2xO Cyrus,

mações acerca desse tqrneio d� Futebol Suíço, .

E no domingo, d�a Fi salão, gincana, concurs'O Mirtes 1x2 Jarita ,e Mar�
, Na área dp Dep's.rtamento de Futebol, ainda, em Florianópolis, as fortes de música, "GarQta Weg", catto 2x6 Urbano. A oita-

neste sábado à tarde, a equip'e juvenil têm' jogo chuvas '1ão atrapalharam tênis de mesa, pi'clisr:no, va- rodada, .nest,e, .domjn- ,

diante 'dos Juvenistas do Oolégio' São Luís, um' a primeira pFova do' Cam- atletismo, truco e futebol. go� ,às 8 horas jogam Mar-'
.

bom sparring Ipara testar o pl,antet. peonate- Estadual d�'- Ci- A Arwag comple,a 1? anos catto x Cyrus, às -Sh �- AA

Esta semana foi iniciada pelo clube, a cam- clismo,' válida pela sexta dia 06 e a emprêsa, 2Q '8- BB x Rio Molha, às � Oh -

,

panha do cimento lem prol da construção da mu- ,etapa do ranking das Gate- 'nos, dia 16 de se�empro. Mirtes x Arweg p às 11h,

ro que circunda o Estádi'o Jo·ão Marcatto. Toda gorias federádas de 198t. As equipes da. Eletro- Urbano x Jarita.
a comunidade j-araguaense é chamada a colabc;>- O Estadual tem nove eta- motor;as Weg, 'pelo Cam- CLASSIFICAÇAO
rar, :para que, ef9i1:ivamente, possa" o. Juventus pas programadas no ca- peonato Estadual Sesiano, A classificação dos

concluir a necessária ,e importante obra.,,� Solici- lendário 'da Federação 'de Futebol de Ca,mpo e campeonatos está desta

famos àquelas pessoas procuradas que dêem sua Catarinense 'de
.

Ci�lismo. Fwtebol de Salão, 'enfren- maneira: AdUlto (não com-

c'Oralboração, expontânea. � . ,

Na categoria',' novatos; a
/
tarão as. re-pr'esentante� putados os jogos das' ,r'O-

A diretoria, no meiio da semana, rel!Jl'iliu-se rne1lho'r colocaçãó dos pe-, joinvilenses, I, em Jaragua da'das do meio de ser:na-

novamente, para an,alisar reformas que serão in- dal.istas locais ficbu com do Sul, nos dias 30 e 31, na) _ Jarita 7, Arwoo 6,

troduzidas nos at'uais 'estatutos,. adap��rld'o-os' à Roberto César Niooluzzi, de maio. Urbano' 4, Marcatto 4, AA
.

realidade atual. E no setor social, a grande' pe- BB '3, Marisol 3, Rie? Mo-

dida está reservada Ipara 22 de ag'Osto, o "Baile

I'
.

Iha 2, Cyrus 2, Breithaulpt.
Gaúcho"; o. contrato já foi firmado com ,Adelar·

,HOSPI·lal, eCo'��I'seurn'ltiod,aridoes'Jara.. �ul,a," i 2, Mirtes 2 e Emmendoe�-
l;3ertussi .e os Reis do Fand'ango, de Caxias do

'.
fer 1. Juvenil - AASB 10,

Sul.' . Jãrita 7, Cyrus 6, M�risol
.

, "

",.. DR. PÉD'Fi,O CHUJI NISHIMORI 5, Urbano 5, Br,eithaupt 4,

, ,Ortopc!dia e traumaltologia, '

. Emmend'(!)er,fer 4, Arweg 4,

'dá 2�II"a·6:a. feirã�'das 7h30mh,'às 11h30ri1in ' <Mirtes 3', Marcatto·1 :e! Rio

DR. JORGE O'PPERMANN Molha 1. Infl!1ntn - AABB

11 Jarita 10, Urbano 10;
Cirurgia e Clínica Geral A�eg 9, Mirtes"-oó; Br,ei�

/ d,e- 2:a a 6.8 feira, dias 13 às 17 horaSl.
thaupt 4, Rio Molha 2, Cy-

Rua Jorge Czerniewicz, sln.o '-fUS 2 e' Marcatto O.
Fones 72-1981 e 72-1300

Morett I, Jordan & C ia .ltda.

",VEICULOS USADOS REVISADOS,
.'/

Belina I((,DO - verete prllnavara mel ,;"., ,.,. 1979

CQrcel II GT' - bege trlpolll ., •••••••• , , , • , , " 1978

Cói'Cef GT - "branco e preto .,••••
'

•• , ,', , , , , " 1976

Opala ComódorO .;, branco ••.•••. , .. "'.',,. 1979

Chave. MatCh :. irourado palha •• """"., 1980

CheiVetre .1::' belJe -.:.,•• e,e •• '.

'

•• r•••••• � •••••J.. 1978
·

"

LS'
�

b '
\

1979Passat - raIICO •• ,•• : •• ,••
'

•••• ti •••
"

••••••••

vW 1SÖÔ l - timnco i •.• L� ei_ ••••••••••••••••••
1978

,

fll' 'r�, I f r 1979Bras a -

'l'VV1íiiJl
<1'

••• !.... -., •• ).'.r•• : ••.••.• _r_ .\•••••••••

Braslna ;;, ._marela •••• ,•• ,•• ,•••••••.• , ..... , 1979

Jeep 08 eil. - -.zuI.·•• :.r.".! •• 'e .,.-.' •• -

•••• t� •••••
' 1975

Inf-urmalivo

�'MOleqlieIraves.so"

.

G�o �ão .se discute. Vist.se cOm
'

elegin
,cia e distinção. Procure a loja e 'a,lfaiataria espe
,cializacfa de

"João Eis�ler & Cia' Ltda•.
'

·

.

'Av, Mal, Deodoro, 179 - Jaraguá do Sul-SC.
'!

.

O endereço certO da boa compra.
\.i

--

� ..
r

LEI,N�o 815/81 '.
f

Autoriza -.o Chefe do ExecutivO Municipal a
celebrar contralfo d,e prestação de serviços .e

dá outras providências.
.

.

• ,J

o Sr. SIGOLF SCHÜNKE, Prefeito Municipal
de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, rio

\

uso';e exercfcio d,el súas atribuiçõ,els. \
.

Faz- saber a todos os habitantes deste Muni

cípio que à Cãmal'la de Vereado'r.es aprovou e ele

�anciona a seguinte Lei:
.

.

Art. 1.0 - F.ica o .Chefe do Executivo' Muni-

I cipal aútorizado a celetlrar contrato de prestação
f

_

\ de: serviços com ;â firmã RELVAM -:- PIoc�rado-
ria e Assistênci'a ,Ad'ministrativa Ltda, com sede

. na Pt.idade, de -Brasma:'
'

.

� .�, Ä�� '2.0':_ Os r,ecursos financeiros para pa:-

gam�nto �e prestação dfJI serviços e despesas que .'

a cont�ataêl� realizar, serão atendidos'com rec!:'r-
sos 'próprios do Orçamento Vi9�n1leJ..r ,

.

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na Ela-

.t� �� �úe; f-ubli�ção! revogadas ." as disposições
.em contrario. \ ,

' -

. Palácio da Prefeitura Municipal de Jar�guá
do Sul, .aos 20 �ias do mês de maio. EI� 1981,.- ',.'

.�. .

. .'
'

SIGOLF SCHONKE
.

"". ;; '".' -, "

Prefeito Municipal, em exercr'cto \' f
,

'A ptesente L�i foi registrada e publicada nes

�t� �l)ll1etoria der, Expediiente, Educação ",fa' Assis
tência Social, ,aes '20 dias do ·mês de maio' de
�1�8r. "'.,'

'I ,."

AST-RIT K. SCHMAUCH
.

'.Dir,eto�a .

. .

,

II�:Jarila e OBB" lideram 18 flIehai de salão

I Os certames 'do princi
pal. desporto saíonlstlco
praticado em 'Jaraguá do
Sul - o futebol de salão,
I

apesar de lalguns protss-
,

, (

___• ..;,._ .........._�l .�.: ·U� símbol<>
pà.ra OS '.XXII
;', �;JASC-,

Do pr�feito J
em exercício, Si-

LErN.o81,6/81. 4, goi; SC,hünke e 'presicÍEinte
.

da
Autoriza

'

I() Executivo Municipal doar uma

área de terras ao Governo do Estac:19 e dä -eco dos XXI JASC, em' 1980,
.

em Jaraguã do Sul, a editoria
. outras- providências.
O Sr. SIGOLF SCHüNKE, Prefeito Municipal ,esportiva deste jornal recebeu

C t
. cf(cio nos seguintes termos:

de Jaraguá do Sul, Estado de Santa. a arma,· no '. -

OI •• ·t d colaborar
" , f' d t'b

. �,
.

'''' -. Com. o IIhUI Q e., , -

uso e exerc CIO Ie suas a rr ulçoes. , .

.
1 .

.

� p'" feit i'i ""Mcintcl"at de
Fa:t-saber a tod'Os os habitantes dleste Muni.-

.

?��, �. r�. u � 'fcitYbomissão
cípio que a Câmara de Vereado'res aprrovou Ie ele. C'

" �Lag.es que, atfa� sd' d XXII
.'

.

t L'. �"., Central Organiza ora os

sam:lona a seguin �, el. '. )�. .. ,

'BERTOS DE STA. CA-
Art. 1.0 - Fica o Chefe do Executivo Mum- ,JOGOS A

\ .

urso

éipal aut0rizado a doar
.

ao Gov:e:rno do . Estado . TARIN�,. I�nç..aradm
um con�arca

d 'C'
,

" d t 'para a cnaçao e uma

e Sant� atarrna,; uma area e erras com. . . . '. 't sol'-
1.107,00m2, situad'à na localidade de Vieiras, nes-" . e logotipo ?ara o evetn o,

b
I

,
, .'"

"

.

.

t f�.
- '._ '" 'd::itapdo, ao mesmo emp. os

te, Munrclplo, com as se,gum es con Tonl�açoes. :. 0h;i
é

.' tld de

'Norte, com 41,70 metros do Lote.amento· Itajara;. nossos pr stlmos no sen o

, .', lá' M ,1_ divulgarmos � concurso e rece-

Sul, com 41,70, metros ,em terras de I no ,ue " . .' õ'-' d ....

. � A. I ' bermos as l_lilSCnç es os m,e-.

I,er; Leste, com 30;00 metros em terras:d�'II!:\,��a-l ':', ':::d', 1".". ·rt·· '.

Ab V'"
berto Mue,lIer e, ao Oeste,' com '30,00 metros na

ressa os na p.a làclPaç '.>. �mäos
. , ., .'

.

respeitosamen-,e . presença EI
estrada Itapocuzrnho"

,

ü S �..,.... -I b
'-,

b ':-' , t tt d _
_v" _a. JJ"'",lr a co a oraçao na

AI't. 2. A área de erras cons an e o ar.
. 1 A' 'rt -I d

-

ti·
tigb anterior desti'na�se à construção do A0v,e pré-�, ,,·9!��gaç o'/';t 1, u o

. ,e ��_�Ia, .

'd'io :escolar da escola d� Yieiras� Ipert,encente' à te",n °d e� VI a que a P�.tl�,ª-
d· t d' Id' r I

çao os jaraguaenses ser a a-

re e es a.oa e ensmo. "
.

ér
. .' -

.

Art. '3.0 ,_ Esta Lei en�rará 'em vigor na da- �ente .be� Ica n� �romoça()
ta de. sua publicação" revogadas 'as '- disposições

I .do ãMunlcrPlo rte, �cdl�da dde tudo,

In. ã'" , ,
' .

ser uma opo um a e e mos-
e contr: no. HO 01 .' ,

•. 'do . . " .�.

: ,-,', "p�lâeio' dia Prefeitura Municipal de Jaraguá ' �rar a cnativi ade do nos�o po-

. \d� -§ul, á�s 20 dias do mês de maio d�,,1981., vo..", _. � '':
" v', , "._ •• SIGOlF SCblÜNKE '.'�' '. r{ • t. (,; �:' "

P?eféito MurHcipal, em ex.e'rcício ' ,Cumpre.-hos comunicar, ou-

A presente Lei'fohegistrada.e publicada nes"� tto.ssim,-'que o F-IEGULAI\!IENTO

• t!l Diretoria ,ge Expedliente,l 'Educação e ,Assis- GERAL do concurso acha-se à

! tê.nYiá Social, 'aos �O ,1,dias do m�� de, maJ0erie ;. disposiçlo ,dos ln�r.essad,<?s, na

11981:
;1' . c,. _.'("": '!J c

.Secretaria 'desta prefeitura, du-

ASTRIT K . .sCHMAUCH ,." ra'at.,-,O' opedlente notmal, ca-
Diretora bendó' ao: ye'ncedor ö 'prêníib,

,A:i:'[;f� "FIO valor dej{Cr$ 50.000,00 .....
l,l�

Estado de Santa Catarina -

Prefeitura Municipal � Jaraguá 'dO Suf �
\

I �.
.

. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



/

Ex-delegado de JS
preso como falsário

e ladrão
....� ,

o Estado de S. PaulO, ecli'ção
de terç.fei'ra, '19 de m�iÓ, traz
matér� sobre a prisão de um

grupo de falsários e ladrões de

auto",óveis, que atuav.a em São

Paulo e ® Su� do País. o' che
fe da quadrilha era o lião me

nos conhecido nosso, Josias Ca

valcante Sena, que foi delega
do. de Polícia em Jaraguá do

, Sul entre 1965 e 1967, tendo

ingressado na carreira após ter

apresentado documentos falsi'-'
,

f�. 'É a �uinte a nota do

Estadio: �

A prisäD de um antigo pUiXa
dor de carros no município peu-,
tista de Rancharia, distante 500

quilômetros da Capital, levou a

'polícia a ,dentiflcair uma qua
. �rilha especiaHzada em '. fome

.eer 'automóveis roubados com

placàs e documentação falsas,
e a deter seus integrantes, en

tre os quais quatro. membros

de uma! mesma família;, três 'dos

quais advogados e um deles

estagiário de Di,.ilo.

Foi Peri João, Alves da Silva

quem apontou, após ter sido

interrogado sob acusação de

.est8ll' de posse de uml veículo

com dohumentação falsa, o ad�

vogado �osias Cavalcante Se

na, de ,54 anos, como chefe da

quadrilha que, conforme se· a

purou depois, agi'a principal
mente na região ,sul do País.

Depois de manIer a casa de,
número 1474 da rua Ribeiro do

Vale, no Brooldinl Paulista·, em

São Paulô, sob vigilância du-

q.,.e autorizassem a prisão. em
flagrante.
Na casa dÓ advogado, oS pe

liciais do 'Garra e da Dele:gttCia
de Furtos de 'Automóveis encom

traram um' certificado de núme

ro 146169� em bral1lCO, 11 jo
gos de placas e pla,quetas fal-:
sas, fios' e lacres para, placas�
espelhos de certificado de pro

priedade, igualmente em, bran�
co, bem como carteiras de 'ha

bilitação, chancelas para auten

ticação de taxas rodoviárias e

seguros obrigatórios, carimbos

de órgãos loflcia,is, chaves, fe
chaduras e outros materiais pa- ,

ra falsificação.
Embora' tivesse alegado sua

condição de advogado formado

pelai Universidade Federal do

R,io de Janeiro, revelando tam

bém ter ,servi'do na, Polícia Mi'

'lita'r de São Paulo de 1943 a

1953, Josias Cavalcante Sena

f,oi considerado, juntament:e com

suas filhas, como "perigosos",
sendo classificado ainda, de de-

, sertor da PM. Segundo a polí�
cia, ele chegou' a ser preso em

.

1967, tendo tido outras passa

gens pela polícia. ö mesmo o

correndo com Joseph I;_rnst
Gardemann; que' 'fOlia' recente
mente preso em Campinas pelo
furto de caminhões.

MANDADOS, ,NO SUL

Em Santa, Catarina', Josias

Cavalcante Sena tem' dois ma.n�

dados de prisio, um em, Jara

guá do Sul e outro eml Tuba

rio, mas seu processo está no·

Boletim de Ocorrências da: Po-
rante uma sema.. a, poncia li'nter, em Flori'a,nópoli's, Ocupan
acabOu detendo domingo à tar- 'd,o duas páginas. Nele, constai
de! Josias cavalcante e seus fi- que Josias Cavalcante Sena fof
lhos Lui2i: Octávio, Cavàlcante delegado de Polícia em Jaraguâ
(estagiário em DIreito),

.

MárCia do Sul entre 1965' a' 1967, ten-
,

Tereza Cavalcante Sena, Maria '

do ingressado na carreilla' após
Aparecida Cavalcante Sena e apresentar documentos falsifi-
Dora Lúcia Cavaicalllte Sena, -

ilmbas advogadas também-,
além de Francisco A. Lima e

Joseph ernst Gardemann� As
, mulheres foram lridiciadas em

i'nquérito mas postas em liber
dade por falta, de el,mel11fos'

cados, inclushre um' diploma de

advo9ado. Usando o cargo, Jo

sias chefiava unia! quadrilha· que
roubava automóveis, na maioria

de São Paulo, e os "Ieg�liza,va"
mediante documentos falsifica
dos.'

ESlfado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal d'e Jaraguá do, Sul

"

DECRETO' H.o 6571/181

, Suplemeljfa é anula, dotações do Orçamento
.

,Vigente.
SIGOLF SCHÜNKE, Prefeito Municipal de Ja�

raguá do Súl, Estado de Santa Catarina; no uso
,e lexle'rcício de suas atribuições, com base' na! Lei
Municipal N.o 8011:8.0 de: 04 de novembro de 1980;

DECRETA:
_

Art. 1.° - Fica aberto um créç:Htà suplemen
tar no valor de Cr$ 700.000,00 (set,ecen10s mil
cruzeiros), para reforço dos programas _e- verbas,

'I a�aixo disc,rimilíadas,
oonst,antes do Orçamento Ivlgent,e', a saber:

, An,exo I � Qu�dro A
'

,

0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.10605752.028 - Manutenção dos serviços

urbanos de' utilidlade pública Cr$ 700.000,00'
Anexo' " - Quadro A

�

,

,

0603 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.10605752.038 - 3.1'.24 - Ma1érial' de con

sumo; .,..........•.•... >.. Cr$ 300.000,00
, 0603.10605752.038 .- 3.1.3.2 - Outros serviços e

,encargos . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$, 400.000,00,
.

.'

TOT A L ......•.......... Cr$ 700.000,00
Art. 2.'0- - Para fazer faoe: as despesas. de

correntes do artigo ,antru-ior, fiça anulada parcial
ment,e a se'guinte dotação,do, Orçamento vigente
a saber:

Anexo I � Qualdro A '

0501 ,_ DIVISÃO DE ICONTABILIDADE
0501.99999992.030 - Be'serva Orçameritá-

I

riá I : . . . . . .. Cr$ 700.000,00
Anexo " - Quadro A

'

0501 --.,. DIVISÃQ DE CONTABILIDADE
0501.99999992.030 .- 9.6>.0.0 - Reslerva de, Con-

tingência ..
"

' Cr$ ·700.000,00
Art. 3.° � Este deçreto entrará lern vigor na

data: die sua publicaçãO, J'ievogadas as disposiçôes
'eIm contrário.

'

Palácio da Pre�eitura Municipal de Jaraguá
do Sul, aos 20 d:ias do mês de maio' de 1981 .

SIGOLF SCHÜNKE
,

Preteito Municipal, lem eXlercfcio
O presente Decreto fOÍl lI1egistrado e pUbllca

do� Iil,esta
,
Dilíetorfa de E:�pediilente,

'

Educação e
,Assistênci'a Social, aos 20 dias do mês de 'maio
de 1981.

.

,

ASTRIT K�, SCHMAUGH,
Diretora

W8g doa' 'faillar' à Palieia Militar

O "trailler" doado já prestando serviço

Com a presença do Se
cretário de Segur·ança e·

lnformações;' CeI. Ari Oli

veira, do Comandante da
Polícia MilHar de SC, Ce'I,.

, João Zalewski Jr., do Pre
feito Slsolf Schünke, do
Juiz de Direito da Cornar-'
ca - Dr. Hamilton Plínio
Alves, do President,e da
Câmara de vereadores -
José Alberto Klitzke, do
Comandsnte João Batista
cordeíro --;- do Batalhãó
da Polícia Militàr de Itajaí,
do Comandante Gilberto
da Silva - da Polícia Mi
litar de Joinvill<e, do' Dele
gado Regional - Adhe
mar Grubba ,e' 'do Sargen
to Antônio Espíndola Izi-

'doro, Comandante do Gru

pamento de .Rádio PéÚrÓ
lha, além de dire,tores da
WEG "e cOfilvidados, 'O sr.

Eggon João da 9ilva 'pro
ce·deu na tardei do dia 15,
a entrega de um "trailler"
à Polícia, Militar do Estàdo '

d� Slfnta Catarina, propi
ciando à Jaraguá do Sul,
á e�etivação dós planos da

Campanha Polícia Comu-,
nitária.

Tal .campanha é de ini
ciativa da Secretaria de

Segurança e Inform51ções
'e lestende'-se às 'principais
cidades do Estado, incre
mentando os serviços ,de

policiamenlo. O "traill,er"
doado abrigará dois el,e
ment'Os 'continuament,e·, e

esta guarnição móvel f§irá,
rodízio permanente por vá
rios locais, de nossa cida
de auméntando a eficácia

Disse também da felici
dade da SSI, FIa campa
nha de integmção comuni

dade/polícia, onde o le'l,e
mento humano é valoriza
do, e o policial hoje, além
de jovem, é bem prepara
do para o des'empentió de
suas funções, ",e is,to é
motivo de satisfação a to

'dos nós".
,o Cei. Ari Oliveira, re

cebeu o "frailler" 'em no�
me do G,overno do Estado,
repassando-o seguidamen.
te à Potrcia Militar. Em rá- ,

pidas palavras citou os

objetivos' da Campanha
Polícia Comunitária, re's-'

saltando que fiz'era ques-
,

tão 'de partic.ipár .do ato,
não pelo valor da oferta,
mas p,elo espírito comuni
tário da iniciativa. Na
"traiU<e1r" doado, a inscri- ,

ção: "Doação da WEG in-
'

tegração povo/polí�ii:li".

_Nota de Agradecimento

Jaraguá -do Sul, maio de' 1981

Câmara analísa custeio de viagem aérea
vinda do Pe. Mathias -

munldade do tocar.
Outro 'projeto, autoriza

aqulstção de área de ter

ras, com dois' mil metros

quadrados, l)a ..
Estrada

Guamiranga, pertencente
ao sr. AI'd'o Borgmann e

sua mulher. A retertda
área, já declarada de uti
lidade, pública, é I necessá
ria para dar acesso à pon
te de concreto em fase de

construção, que ligará as

Estr'adas Bananal 'Sul e,

Guamiranga. A Pre'feitura

pagará cem cruzeiros o

rnetre quadrado,
I

Ada'lzlra Plazera de Azevedo
Oficiai Maior

SINDICATO DOS TRABALHADORES
NAS INDOSTRIAS 0,0 VESTUARIO DE

JARAGUA DO SUL

Eleições Sindicais
AVISO

o S1NDICATO DOS TRABAJ..,HADORES NAS
INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DÉ JARAGUÁ DO
,SUL; 'avisá\tue se'rão realizadas. eleições no dia
20 de agosto de 1981, para composição da Dire
toria, Conselho Fiscal e Delegados-Repr,esentan- .

1'es junto à Fede'ração, d�v,endo o t:e·gistro. de
chapas ser apresentado à Se�r,e'ta[ia, no horário
de 8,00 às 11 h30min eJ das 14,00 às 18h30'min,.

no pe;riodo de 20 (vinte) dias .a qontar da publi
cação d,este Aviso. Edital de Convocação da
eleição encon�ra-se afixado na Sede desta Enti-'
dade e nos quadros de, aviso das e;mpresa§l in�e'�
'grant,es da oategoria representada pelo Sindicato.

,

Jaraguá d'O Sul, 19 de: maio de' 1981.
RENILDA FARIAS

Pres,idente

Familiares do jovem EMfLiO CARLOS EG�
GERT, ainda profundamente consternados com o

seu ,trágico falecimento, 'ocorrido no dia 10 de'
maio último, v,em por mleio de's,ta agradecer aos
senhor,es que o socorreram no local do acidente,
aos médicos e lenJer,meiros do Hospital Santo An
tônio �de Gu8ramirim e São José de Joinville;
áos pare'mes,' vizinhos, ,amigos ,e conhecidos que:
não mediram esforços em ajudar e consolar, em

tãb doloroso -tn�nse, lenviando flores, 'Coroas e

cartões e acompanhando o extinto' até ,a swa Ú'lti- �
m� ·mo�ad'a:.

.

Agradecem, em espe'cial ao Pàstor Egon Loh
,

·ri)ann pelas p'alavras confort'adoras prof,elridas em
c'asa e à be'ira do túmul'o.

Três projetos-de-Iei 'en- ,

viades pelo, Prefeito de
Guararnirim, Salim José
Dequech, 'à 'Câmara de
Vereàdores: Autorizando o

Executivo Municipal a re
ceber, 'em doação, área
de terras para construção
de prédio escolar. De a

coroo com a justificativa,
a E-scola lsolada Munici
pal "João Pereira. Lima",
funciona 'em local que, não
permite sua ampliação ,e',
diante deste fato, o sr.

Hélio Emmendoer1\er 'e' sua!

esposa, estão doando à

municipalidade, uma área
do policiamento e propor- de 1.500m2, que fica pró- PADRE MATHIAS
clonando à comunidade xirno a .construção da a- Na Câmara, também,
maior tranquilidade � se'- tual escola, vindo ao :en-' projeto-de-le! autorizando

gur8lnça. contro dos interesses da a Prefeitura Municil?al ,a

.
prefeitura e da própria co- custear, uma vlaqem aérea

noN:át��P��oe��;e����i�� ,
Fazenda E�tadual: mais serviços em Jarag_á

rétor-presídente do Grupo A Secretaria' da Fazen-
-

EXPORTAÇAO
Weg, frizou que' a, Weg da do Esta'do' d,e Santa Foi, marcada para o dia
sempre esteve disposta as 'Catarina, atendendo soll- 1.0 de junho, sequnda-tel
boas iniciativas e que a citação da Prefeitura Mu- ra a vinda para Ja:raguá
campanha e a doação, é nlcípal, apoiada pela As- d� Sul de diretores do
mais uma provai da cola- sociação Comercial e 'In- CEAG/CEBRAE, parà. a'
boração da iniciativa pri- dustrial de .Jaraquá do partir das 18h30min, no
vada para com o Gover- Sul, deverá transferlr para auditório da Associação
no, citando o exemplo da

a Exatorla -desta cidade, Comercial, proferirem pa
Santinvest, onde o lemprle- ,alguns serviços atualmen.. lestra sobre assun'tos de
sariado catarinense aten- te 'prestados em Joinville, intere'sse'. das p'equenas e

.

de'u ao chamamento do
na Insp'etoria Regional de médias :empresas: $i) A

Govlerno ,e está· colabo- Tributos EstaduaJ,' que presentação do
�Programarando.

causam transtornos e des- do CEAG/SC - Centro
pesas às empresas, Den- de Assistência Gler,encial,
tre os s,erviços que serão, de Santa Catarina, para as

'aqui prestados, des�acam-' pequenas 'ê médias em-,

,-se a carimbagem d;e no- presas; b) 'Explanação' so
tas fiscais corresponden- bre o sist,ema "Consórcio
),e� a mercadorias vlendi- die Exportação" 'para Pe
das para a Zona Franca quenas e Médias

.

Empre
de Manaus 'e' a autoriz�- sas, do qual, várias empr,e
ção para impressão de do- sas lotais já se utilizaram,
cumentos fiscais. com r,eal sucesso e vanta-

AUREA MOLLER GRUBBA
, Tabeiiã Designadla e Oficial do 'Registro de

ProtestOs
- EDITAL -(

Pelo presente edital de citação pedimos aos
senhoras abaixo re;acionados que compareçam
em nosso cartório para tratarem de assuntos de'
seus interesses: '

•
Açougue São Jorge, Av. Mal. De09oro, nes':'

ta, Alcide'rio Junke's, Rua Ilha da Figueira, sln.o,
nesta. Celio Zonta, A/c Restaurante' Schalon,
nesta. Confecções' Tany de Teresia Pangratz Pe
drotti, Rua CeI. Procó'pio G. de Oliveira, 498,
nesta. J'org,e Artur Cavalcante Albuquerque, A/c
Indústrias Reunidas, nesta. Osvaldir Winter, Rua
Ney Franco, 513, fundos, nes1a. lieresa Pangratz
Pedrotti,. Rual CeL P�oc. Gomes de Oliveira, nes
ta.

Prefeitura Municipal de J,araguá do Sul
ESltado 'de Santa Catarina

DECRETO N.o 656/81

I"Deolara de' Utilidade Pública, para: fins de
dlesapro,priação amig'áve'l ou jUdicia,l, o imóvel
que éSpacifica".
SIGOLF SCHÜN:KE, Prefeito Municipal de J,a

raguá do Sul, Estado de S€tnta Catarina, no uso
e le'xercício de sU�s atribuições I,egais e nos ter
mos do Art. 6.° do Decreto-Lei N.o :3.365, de 21
de junho de 1941,

DECRETA:
Art. 1.0 - Fica declar,ado de Utilidade, pú

blica,' para fins de desapropriação, por via amigá
velou judicial, b imóvel de· propri,e'd:adle GO Sr.
CLAUDIO VICENTE WINTER, cO,m a área de .,:.
439,12m2, sem ben�e.itoriàs, 'situado à Rua 184 -
Bemalrdo Dornbusch, matriculado no .livro 2, sob
N.o 6.114 dO,Cartório do Be'gistro de: Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul, para fins de.. implan
tação' de um parque infantil.

Art'. 2.° � As despesas decorrentes do pr,e
sente Decreto, oor�e'rão Ipor conta de' dotação
própria' do orçamento Vigiente .

Art. 3.° - Este Dec�e,to, entr,ará ,em vigor na

data de sua publicação, revogadas ,as disposições,
'em contrário."

,

Paláci'O da Pre�eitura Municipal de Jaraguá
da Sul, aos 18 dias do mês de mai'O de, 1981 .

,

'SIGOLF SCHONKE
Preteito Municipal, lem e!)(lercício

O presente Decreto foi l1egistrado e· publica
do'l nesta Dir,e'toria de Expedlilente, Educaç�o e

Assistência Social, aos 18 dias' do mês de maio
de 1981. ,"

ASTRIT K. SCHMAUCH
Diretora

de ida ,e volta de Fn�
furt .- Alemanha Ocí
ta.l, São Paulo-Navegan
O custo 'da passagem
fixado em cr$ 187.894,
sujeito á aneracão, em

'- '

so de '·novo aumento
dólar.
A passagem se desti

ao Padre Mathlas Mari
Stein que serviu a Par
quia ,

Senhor Bom Jlesu
de Guaramirim, dural)t
mais de 26 anos. ;t.

A sua longa permanên
cia entre' os guaramiren
ses deixou profundas m

cas, sendo o r,esponsávEi
pe·la reconstrução I e am

IIp,liaçãö da Matriz, constru
ção da' Casa Paroquial
do Hospital' Municipal,
lém de outras obras, 'qU
realmente marcaram su

passasern por Guaramiri
Padre Mathlas, apesar d
austerö, sempre manife$

,

tou ínteresse por tudo: p
Ia vida ccrnunltárla, pel
assistência aos enfermo
carentes, pela asslstêncl
.aos desamparados, pel
educação do povo, enflm
procurou dar a sua conttl
bUição a tudo que visav
me·lhorar as condições d
vida da

. co,rtrunidade e

geral.

E a 'Pre,feitura Munici
pa.l, como pequena retri
buição ao muito que iiez,
ainda atendendo a. inú
ras ge'stõ'es de várias pes
soas, de todas as cama
das, fonnulou-Ihe convit�
para visJtar o município,
çustieando um ai viagem aé
r,e'a, ida e volta, às expen
sas da municipalidade.
Por outro lado, a passa
'gern para a acompanhan
te, Dona Leocádia, será
paga p,elo prefeito Salim
José Dequ6rch, com re:cur-

...,
" sos ,pa-r1!iculares, em nada;

"

onerando as finanças mu-

• nicipais.
r

'Ponte Alberto BaDer'
a de, Nfreu

Projeto-de-Ilei ,subscritc
p:elos dez vlereadores da
bancada do Partido Demo·
crático Social, deu ,entra
da na sessão de, quinta-,
-feira, 22, denominando de
"Ponte Alberto Bauer", 'a

10caJ'izada sobre o Rio Ita

pocu, ,em Nereu Ramos,'
de concreto armada, em

fase final .de e'Xleclição das'
obras. Outro projeto, su

plementa e ,anula dota'
ções do orçamento vig,en
te ,e, em comúnicaçã6, o

IPESe anuncia os novOS
valores de contribuição
máxima ,e mínima, em vi

gor desde ,1.0 de maio.

- Falecimentos
Dia 06 ele maio
,Roberto José Milker,
COm 61 'anos, nes:�a.,

Dia 08 de maio
Verônica Rosniack Henn

, com 47 anos, nesta. '

Dia 14 d.e màio
Egfdlio B'ertholdi, com 53
anos, em Guaramirim. '

D(ai 16 de maio,

Augusta Krüg:er Ricos'
'ki, com 84 anos, nesta,

, ,

FAÇA UMA
ASSINATURA,
DO "CORREIO
Da povO",

Cr$ 800,00
)

L1gue 72-0091
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