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Schönke debale com
da

SANTA CATARINA

,empresários problemas
comunidade '

classificadoencontro pedestres. As duas sinaleiras
da rua Reinoldo Rau serão re

tiradas, pois estudos compro
varam serem prejudiciais ao

fluxo normal de velculos, uma

vez que, �a nora do pique são

registrados entre 350' a ·360' ver

culos/hora, número ��nsideral.
do baixo para comportar uma

sinaleira. As vias preferenciais
serão demarcadas com placas
pröprles.
A rua Expedicionário Antônio

Carlos Ferreira terá mão única,
enquanto que na Marechal Deo

doro, segun'do Schi:inke, o está
cionamento será dificultado no

máximo, além do que, terá lo
cais pré-determinados o. mesmo
ocorrendo CQm as paradas de

como "muito proveitoso" e "his

tór.ico", o prefeito municipal em
'Elxerercio, Sigol� Schünike, par

ticipou esta semana de encon

tro com empresários ligados ao

Conselho Deliberativo da Asso

ciação Comercial e lndustrlal de
Jaraguá do Sul, ouendo foi in

terpelado sobre atividades e

planos da municipalidade, de

batendo-se, . ao . mesmo tempo,
,

problemas da comunidade, lIga'
dos ao trânsito,. construção de
terminal rodoviário, loteamentos,
abastec��mto d'água,' Celesc,
conjunto habitacional, embele
zamento da cidade, ségurança,.
desburecratizaçãô, dos serviços
munlclpals, entre outros.
No tocante ao trânsito, a Pra- .

ônibus, que ,serão· exclusivas

feitura tem os planos de oree- ,dos coletlvos , Na esqulna do
Banco do Br�sil novas stnalel
ras serão im'plantadas, inclusi
ve COIll determtnação de. tem

pos, dependendo do sentido

que o proprietário de veleulos
utilizar. .Nessa esquina das 4

, grandes' ruas, na hora do pl
,

que, são registrados aproxima
damente 1.60'0 velculos ..

Sem precisar tampo para a

sua execução, o prefeito. em
exercício manltestou-se sobre a

construção· de termlnais rodo
viário e urbano. O, p�imeiro de-

. fmnte a àtu�1 estaçãó rodoviâ-'
riá, terá capacidade, Pa�� _re�e
ber com todo,· conforto� ônibus

intermunicipais. e· interestaduais
e dar�lhes vazão, " sem' GI? at�o-

I

namento prontos, 'devendo ini-
ciar nos próximos dias ã col�

. .�açâo de placas de sinaliza
� ção ,e, estacionamento, ·além de
,

dem�rcar, faixas . destinadas a

pelos que ora se verificam. A

pracinha existente no local, em

forma de "Hnglila", onde locali
za-se o relógio, será retirada
para que o terminal possa ser

.construtdo, in'clusive com at1ri
gos' e novas dependências para
as agências de ônibus. O term i-

Por sua vez, o terminal urbano,'
destinado aos coletivos, ocupa
rã área defronte a estação fer

roviária, todo coberto, com re

lógio e outree melhoramentos
para a comodidade 'do.' passa

geiro.
Para o futuro, está nos pta

nos da Prefeitura, a construçãe
de uma segunda' ponte' para

Jaraguá, .na rua 'Rodolfo Hufe
nuesster, dando sarda nos -fun

.

das -da Marisol. Projetada pelo
DER/SC, outra ponte está pre

vista, próxima' ao" viaduto da

SC-3Dl para atingir a rua Jorge
Czerniewiçz, no chamado "cen

torno de Jaraguá"". De acordo,
com o prefeito, nada há.de con

creto sobre a questão' e é jus
tamente essa indefinição que
está trazendo' censeqüênolas de
��gradáv�is, 'tanto à municipali
dade como aos proprietáriçs de

terrenos ónde a 'abertu'ra do

contorno' está projetada, que
obtêm licença para càmstruir

sob a hipcjtese de, futuramel'lte,

o novo terminal rodoviário, pro jetado, de Jaraguâ.·

h
O· n6cleo hàbitacion�1 da Co

R�b, .' em , construção em três

os, <:Io,::Sul, mereceu conslde- .
Abastecimento d'água �ntfou:

rações nO$ i:lebates, assim co-. na pauta. A municipalidade es,.
mo a transferência de serviçds � tá em�nhàdá em amortizar um
Pa
.'-

ra a ,Exatoria Estadual, como empréstimo. em dcjlares, o que

iII:. al:ltati�ação\ para expedição dará a Prefeitura. possibilidade

�e dÇ>cumentos fisêais' e' carim- de
.

assumir a administração.(llo
�gem de notas Jiscais para .Samae, ora; entregue a funda
�ercadorias vendidas para a

.

ção S.esp, u!ßa autarquia fede

�Olla" Franca" 'de. Manaus:" Ä ral. "Não está afastada total

Secr.�jta'�i�, da Faz��dá;7 para
.

rÍl�fn!e a posS,ibiiidade da trans-

'qU;.,esle;;s!,!rviço se concre.tize, ferência .dol Samae. para a 'Ca-

Abordou igualmente a expan
são ;do perrinetro urbano, que'
já está delimitado por áreas e

rumos, já se sabendo até" onde

se�á. estendido.
( ,

E quantQ..a mUdançad,a data

do feriado de 8 de dezembro,
revelou-. nada haver de' concr&

to, tampouco "_movimentação à

respeito, no entanto, lembr,ou
que "o barulho c6ntra à mudan

ça é muita maior do que a fa-'

vor". Anunciou' o .

prefeito. Si
golf Schün;ke, a con,corrência,
onde. 8DG novas palcas de ruas

serão implantâdas, para flomi-'

na-:las, dando de�ta fôrma iden

tificação, o que não OCOrre na

atualidade.
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Vere levanta necessidades da
. expansão do ensino

Por determlnaçãe da Secre

taria da Educação, d 19a Uni

dade de Coordenação Regional,
de Jaraguá do Sul, está fazen

do, um' levantamento global elas

necessidades quanto a oferta

de ensino de 1° e 2° graus,
bem como todos os recursos

tamos dirigindo a órgão� de re

presentatividade comunitária e

as autoridades educacionais ex-

. pediente com a finalidade de:

1) inf.órmar que procedimentos
ldênticos, adctados ne ano an

terior, culminaram com a cria

ção da Escola Básica 'Giardirii

Luiz Lenzi' (1a. a 8a. série), no

bairro de Vila Lenzi, em Ja ra- A Secretaria da Educação de

Santa Catarina, distribuiu o cro-

nograma de execução do ciclo

de palestras sobre -a 'Identlda
de Catarinense', que, no norte

do Estada, abrange os municí
pios de Sãó Francisco e São

Bento do. Sul, além de Guara
to em exerctölo Sigol1. Schün'ke, mirim e Corupa, no Vale do
� sua esposa D. Cacilda e, no

ltapocü, pertencentes à área da
encerramento, compareceu o

coordenação da 19a. UCRE, de
Prefeito licenciado, Victor

. Jaraguá do Sul.
Bauer, acompanhado da. espo- Em Guaramirim,. as palestras
sa, D. Elvira, que é a coorde-

ã t das '1' 'a'd n:"Sa'Ia-o
,

. .
.' _ ser o o as rea IiZ as ... • ,

nador.a murtlc.IPal
do PRON.·AV d C· ;'d d' 'E él'ca L'u I' ,

a omum a e: vang r· -,

em Jar.aguá do Sul. As vQluntá-. C' á Sem'l'
. . .

.

.

.

terana e, em
. orup , no -

nas, de entidades e orgamza- á' S d Co ão de Je-
çoes sociais do municTpio, pro-

n no agra o raç
d hos

I
. sus que se encarrega a -

põem-se a participar das ativi-
'

dades junto ,a clientela caren- Ucre registra 129 inscrições aos supletivos,
� - .

que serao anuats
A 19a. UCRE - Unidade de ção.

Coordenação Regional de' Edu- Os _interessados . ficam, paJs,

cação, registrou a inscrição de alertados para o fato, mesmo

129 candidatos para os Exa- porque tal procedimento se.

ner; vice-presidente voluntãrla, mes Supletivos de 10 e 20 aplica para todo o Estado. Os

Odete de Assis Pereira; 1a. Se- Graus, que acontecerão d,e 16 'Exames Supletivos de Educa

cretárla; Izabel Mir Brandt; 2a. a 19 de julho. Foram 37 inscri- ção Geral terão lugar no pró

Secretária, NHcéla' Salete Jark; tos para o 10 Grau e 10'1 para �Imo mês de .julho, ebedecen-

1�. Tesoureira, / Dilrha, Opper- Inscrições por disciplina.
-

'do o seguinte cronograma: dia

mann e 2a. Tesoureira voluntã- o 2.0 grau, ficando em9 o nú- 16 - Língua Portuguesa (1°

mero de candidatos qUe' se Grau), Geografia (20 'Grau),
,inscrevetam pa'ra 1,° e 2.0 Geografia (1° Grau) e Ungua

graus e atingIndo, a 541 inscri- portuguesa e Literatura Brasi

çõell por discipiina. leira (20 Grau). Dia 17 - Ma

temática (1° Grau), Língua Es

trangeira Moderna (20 Grau),
E.M.C. e O.S.P.B. (1° Grau) e

Matemãtica (2.0 Grau). Dia 18

Ciências Frsicas e Biológicas
(1° Grau), 9iências Frsicas e

BiOlógicas (20 Grau), História

(10 e 20 graus).' Dia 19 -

E.M.O. e 9.S.P.B. (20 Grau). J

guá do Sul, temporariamente
runctorianeo no Colégio' São

Lurs e, do Colégio: Estadual

"Abdon
.

Batista", do mesmo

munlcíplo, que passou, a par-"
tlr de 1981� 18 o�erecer o cur

SC) de 2° Grau nas habilitações:
Básica em Construção·Civil e

Auxiliar de Enfermagem; 2) so

licitar seu pronunciamento, até,
o próximo 'dia 0'6-0'6-81, quan
to às expectativas e· necessida

des de. ofei"\'a de matrículas,
representando efetivamente os

anselos dessa instituição; 3) co
locar-nos à disposiç�o' para,
em sendo de seu interesse, re

ceber pessoalmente quantos
desejem tröcar. idéias sobre o

assunto".
A informação partiu do gabi

nete' àa 19a. UCRE, Profa Iris

nal rodoviário terá' .sels box e,.
existentes ou a captar para sua'

para que funcione de fato, será efetivação.. E para que o pla

igualmente estabelecida mão Inejamento corresponda às ne

única na rua Padre Pedro Fran'-
'

cßssidadrs e aspirações da .00-

'ke, no sentido 'norte da cidade. munidade, revela a UCRE, "Es-

Barg Plazera.

- Pronav faz treinamento,
escolhe diretoria e assessoras

Com 'a partlclpação de 35

voluntárias representantes de

diversas instituições da comu

nldade, foi realizada de 20' a 22

de malo, treinameríto no Bae

pendí, para voluntár-ias do Pro

grama Naclon�1 çlo Voluntaria-
·

do da Legião Brasileira de As

sistência, sob a coordenação
técnicá da Srta. Rosa posocco,

Coordenadora de Execução d�
Divisão. do Serviço Social da

Superintendên1::ia Estadufj.1 da

LBA 'de Florianópolis.e pela'
Sra Mariléa de ,Oli��ra Cesa,
Assistente Social do Centro So

cial de Joinville, que, orientará

e, 'assessorará tecnicamente os

munlcrplos 'da região.

-

O treinamento" com aprovet
tarí:lento de cem por cento, ob

jetivou essencialmente' a' com

preénsão do PRONAV/LBA, a-

· través de debates que permi
tiram a.'visualização da. proble'-

· mática socIal do mynicrpio e a

definição de perspectivas de

ação, onde a tônica central foi

o respeito à pessoa humana

no seu contexto universo

família-comunidade.

Os anfitriões foram o prefel-

DIRETORIA'
Foi 'também, durante o treina:"

mento, escolhida a diretoria do

Núcleo do PRONAV-LBA: presi
dente voluntãria, Carla Schrei-

ria, 'Otília Ersching NicoUni.

Grupo de assessoràmento à Di·
'. retoria Voluntária (Conselhei.
ras): Bemardete Wolft Ciz,Ol'in

,da Bahia, Áurea Schmitz ÀG
c;:ha, Arlete Ra.!}ock, Irene !Krau

se Emmendoei'fer, Marly Bau

mer, Gildete. Piazera, Jussara

Vicente, Terezita Menegotti Ro�
cha e (Wa Demarchi.

.

Edição N.o 3.169
capital Sill Americana do

.Chapéu

Ass�ciações de' Muicípios reáneD1-�D11JS'

pOderem perder a área, sem

I quer a contratação, pela Pre- san, o que abriria chances de

direito a reclamatória e inden i- feitura, de dois funcionários, im- obteJ financiamento!? . da ãrea

zaçAo. .'

_ posição não'. muito bem act;lita feçler.al para implantação do es-

A questão' dos loteamento� pelo Executivo. Procurar-se:.ã goto sanitária, um dos grandes
foi levantadà. Schünke disse umai f6rmula para equacionar o próble'mas do muni.crpio. Quan

que quase todos foram solucio- problema, com interferência to aQ reservatório no Morro do

nados e que nos 45 dias em junto a Secretaria da' Fazenda, Cal'l(ão, a empresa vencedora

que está respondendo pelo Exe- por intermédio de políticos, já da concorrência assinou contra

cutlvo jaraguaense, conseguiu que a descentralização desses to. 'p'ara construr-Io em 150 dias

dar um.bom, andamento nos pro- serviços de Joinville Pllra Jara- éteis, mas, de antemão garari-
'Ietos, procUrando acerta( da guá do Sul, é fator necessário. tiu qu� poderã reallzá�lo em,

melbor maneira poss[vel. AcreS- As constantes interrupções 120'. dias, adiantou o Prefeito.

centou também que se ficasse de energia elétrica foram' venti- pisse Schünke, durante os.
, um mandato todo como prefei- ladas, incfusive a ACIJS refor- 'I. d�l?-at�s, que 6 Dr. Irineu Rubi-

to, classificaria os loteamentos çou solicitação, da Câmara de ni,
.

e,stá esboçando o novo Có

.
em três tipos, para que-tOdOS Vereadores à vice-governadoria, digo de PQsturas de Jaraguá do

,tivessem condições de adquirir no sentido de qua seja impl�n- 'Sul (o atual data de 1948), a-

0. seu terreno; dentro de suas tado em Jaraguá um Escritório datpando-o .. a realidade atual.

�.spOni�H1dades financeiras. Regional da Celesc. O empre-
ISSe ainda que durante todo o sariado m�stra-se preocupado

, s�u tempo de mandato - que com essas.. interrupções, que
POderá ser' prorrogado por mais a ml!lnicipalidade, conforme Si-
60 dias, conforme' admitiu golf Sch'ünke; estã ciente, e,

PrOcurárã atuar politicamente, pr,ecurarã Junto ao governador
sem �rejudicar ninguém. 'uma soluçãQ, que; ao que cons-

,

ta, ocorre principalmente em

nossa região .•.

No perrodo de 9 a 11 de [u
nho, Jaraguá do Sul sedia o

XII Encontro de Secretários

Executivos das Associações de

Municrpios do Estada de Santa
. Catarina, que totalizam dezoi

to, [unto ao Clube Atlético Bae

pendí, A pauta dos trabalhos
está praticamente delineada e,

dentre os assuntos a serem

discutidoS, constam orientações
sobre o processo de cornpatt-
'biHzação do Planejamento Glo

bal Integrado, pelo Gaplan, Mo

vimento Econômico - 'à cargo
da Secretaria da Fazenda, e,

competência municipal quanto
á regulamentação do use e

ocupação de terrenos da Ma

rinha, com o Dr. Gilberto O'

.Ávila .Rufino, Consultor Jurídi

co do Instituto dá Planejamen
to Urbano da, Florianópolis.

A Secretaria Executiva da As-

soclação dos Municrpios do

Vale do Itapocú, está ultiman-
.

'do detalhes do .encontro.
,

No dia 21 paasado, contado-:
res e responsáveis pelo movi

mento econômico dos Munic[-
. pios pertencentes a AMVALI es

tiveram reunidos em Jaraguá,
quando abordou-se a substltul

ção de dados do setor agro

pecuário, além de análise 'con

tãbil e de prestação de contas

das prefeituras munici�ais, bem

'como, a situação das prefeitu
ras junto ao Tribunal de Con

tas do Estado, tabela de licita

ção e repasses do Fundo Ro

doviário Nacional.
A Amvali, no final, do .

mês de

julho, reúne-se em Assembléia
Ordinária, em Barra Velha.

'Identidaade Catainense' ém GM e Cora" /

pedagem dos palestrantes, as

sim como em Guaramirim, a

responsabilidade é da Prefeitu

ra Municipal .
É este o cronograma do ci

cio da palestras: Guaramirlm
-

selãa-feira (ontem) - Ã reali

dade geográfica; sábadO, às 0'9

horas --" A realidade Econômi

ca e às 15 horas - A realida

de cultural; domingo, às 9 ho

'ras, A realidade, histórica.

Corupa - sexta-feira (ontem),
às 20' horas - A realidade eco

nÔmida; sábada,' às
.

Ó9 'horas .:_

A realidade cultural e às 15

domingo às 0'9 horas - A rea

lid/de geográfica.

A realização de xames su

tpletlvos;
.

qua, até o e,_no passa�
do ocorria duas vezes ao ano,

passará, no presente 'ano· leti

vo, a , acontecer em apen'as
uma oportunidade, de acordo

com a Resolução' 0'5/81, do

Conselho Estadual de Educa- .

Concorrência para compra' de equipamentos ro·doviá�ios'
A mu",ic�palidade jaraguaen

se está lançando nova concor-'

rência pública para compra de

equipamentos rodoviários, que

ser.ão incorporados a frota' mu�

ni�pal de' veículos é máquinas.
As prop�stas deverão ser en-

tregues/ até, 26 dei junho, para ( \ Curitib�, comunicou o final dos
Schunke adiantou também, a

abertura no dia 29 do mesmo
conolusão da abertura. da Rua ,trabalhos da maipr ponte ' do

mês e são estes os equipamen,. Municrplo, com 129 metros de

tos objeto da conéorrê�cia: _ João Planinscheck esta sema-

na; ligando-a com o Jaraguá-
1 trator de' ,esteira equipado;
com p�so máximo até 12 mil,
quilos; ,1 trator de ßSteiras en�

tre 12.0'0'1 até' 20' mil quilos, no

. 'n;ãx!imo; 1 motoniveladora; 2

pás carregadeiras; 5 .chassis de

caminhões, nOVQS, óleo . diesel;.' .

3 ,caçambas basculantes com

suspensão hidráulica com ca

pacidade de 5 e 7 m�tros Cúai-'

cos; 1 caçàmba! para coíets de'
lixO, com capacidade de 12 m3,

e,' 1 tanque d'água para irrigá-
ção de ruas com capacidádé·
de 7 até 10' mil litros.

- ..

, O prefeito Sig91f SchUf>I'�-e,'
em' ,exercrcjo, .

informou ao

"mais .. an'tigo�', que se' erícon

'lram em estudos na Prefeitura

Municipal, ã; regülarilentaçãó'

dos seryiços das funeráriàs em'

':Jaraguá do, Sul, notadamente

quanto .'
ao plantão junto aos

'hci�pJit(áJs Ida cidade. Cr�érios
serão estabelecidos na regul'a

�entaçãp dos serviços funerã

rias .

Cr$, 5.530.560',0'0',Esquerdo, com sarda para a

'Rua José Emmendoerfer, bem

como, anunciou o término de

_ construção da obra trsica da ,

Ponte de Nereu' Ramos (Alberto,
Bauer), quarta-fei,ra, qu�ndo a

Construtora Marna Uda,. de

reajustado
poster-iormente face aos rndi-,
�s . inflacionários. ,A Engepasa,
de JolnviHe, vem realizando 'os

trabalt.Jos do muro de gravida:
de e de aterro das cabeceiras
dentre outros,' I'let:essários pa
ra. que a ponte dê passagem,
em breve. Sua inaUguração' es�
tá prevista para 'junto com o

'\

Forum e a Rua Walter' Mar

quardt, sem data definida.
extensão, cujo valor do ,contrato
inicial (junhO de 1979) fora de

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dia 02 de junhQ
Sr. Ingo Klitz'ke
$ra. Wanda Nicoluzzi
Sr�. I renel tlamann, em
Jtoupava Seca/Blume- ,

nau

Virgrllo Nicolini, em Ifa
pocuzinho '

Sra. Iren.� Voigt Sphroe--
d�r, em Mafra, '

Dia' 03 � junho
Sr. Luiz Carlos Rubini
Rose'Mary Lao.Qe

. Sr. Allberto Ewald .

Eduarda Moreira" em
Itapocuzlnho
Sra. Ing'eruth Mahn-'
Ike Baratto
Sr. Gilson Gonzag'a dos
Santos
Franeine' KrauseI '

Jorge Martins
Laérció,OI'slka

D_ 04 de junho
Arlete Hamann, em Blu
menau
Sra. Hilda Piazera Karan

'

Sra. Waftraud Harbs
Zem'kíe
Sr. Amandlo Klein
Rosan'e SOlangeWinter

Dfa 05 .,un60
',Sra. Carla Haaike Mayer
: Sr. Inácio Tomaselli
"Dr. Mário Rau

,

-

Maria L!eocardia Sch-
,

'

mitt
'

Sra. Dilva Janke
Sra. lill Hamac'k Ba�_
tsch

'

Sra. Dolores $ch-:
niltz 'Tan'ko

, Cláudia S'prr,cigo
Sra. Edite Oatton:( Petri

..... '.

.

Do prefeito Sigolf, Schün
ke Ie da extensionista so

cial da Acarese, Arfene.
Bom�, 'o redator do CP,
Flávio José, foi convidado

, a ,integrar como voluntário
e representando eete jor
nal, l8i Comissão Municipal
de Saúdle, que já realizou
reunião anteontem à noi
te, no Fórum.

"-*-
Neste dia 30 el'e maio, a

partir das 19h30, a grande
clã dos MarqlJardt estará
reun.ida em Jolnvilfe, -na

"a. CONFAMA -' Confra
ternização da, Famfli.al Mar-'
quardt. É uma 'festa bi-a
nual, estando a comissão

, �

organizadora encabeçada
pelos Srs. Srlvio e Armfnio

Marquardt, de Jelnvtlle,
, que hoje á noi,te .quersm
reviver a bonita festa de

Jaraguá .do �ul e "çurtlr"
a famma. D� fato' um a

contecimento marcante a

lia. CONFAMA.
-*-

O Clube Atlético. 8ae-
pendi já definiu a pr"Jgra
mação para as compot:-'
'ções esportivas de bolão
e tiro ao alvo, d� tradicio
nal festa do Espfrit.:> San
to" realizada anuah�ente.

'

Começa segunda-fe; "a, di'8
1.°, com BIS equipes de
bolão disputand'o na bola

23cm, masculino e femlní:
no; dia 2, as "equi'pes f�
mininas - bola 16; dia 3,
masculina, bolai 16; dias 4
e 5, disputa do r;e<i e rainha
nas bolas 16' e 23, res

pectivamente e, também,
nas mesmas ,datas, rei e

rainha do "tiro ao alvo".
No sábado, dia seis, As 16
horas, saída dos sócios da
sede do clube par·a a bus
ca de suas magestades,
com marcha até o Agrope
cuário, e, às 22h, baif.e, en-

, cerrando as festividades,
com Moacir e' seu Conjun
to, ,de BlUmenau. A partir
de s!39unda-feira, lnforma a '

secretar/ia, estarão abertas
as rese'rvas de mesas. Não
toram expedidos convites.

-*-'
Em. Cur.itiba, às 20h, o

'enlace ,matrimonial na

Igreja Senhor Bom Jesus
de Cabral, d& Carniem
Fi,edler e, João Carlos da
Silva, fi'lhos die Ronaldo
(Wally), Fiedler e Ubaldinó
João (Ana Mari'a L'Ovato)
da Silva. Os el'egantes'

, noivos deste sábado, l1e"

cepcionarão convid�dos
na Sociedade Beneficente
Rio Branco, na capital pa
ranaense. Da ,coluna; par
tem os melhores cumpri
mentos ao' jovem casal e
familial1es.

-*-
Estiveram de' an iversá�

rio, dia 26. a Sra. Felome
na Schmitz 'Gonçalves e a

'

Sl1a. Marli Marlene Gon-
Neste di'a! trin,ta, no Gi- ' çalves Pipper, ela diretora

n'ásio de Espórfês Ärtur da E. B . ,Holando M. Gon

Müller, o concurso "A çalves e esposa do Sr.
Mais, Bela Mulata de J·ara- AI,tair Augusto Pippe!r. Re

guá do Sul", Ipromoçã'o do 'ceberam a famUia na resi

Grupo Folclóriéõ' Bumba' dência de Marli Marl'ene
1 '

'

_..*:.._. Meu Boi e Escouii' d� Sam- '

pal18/ jantar ,em comemo-

,�o pr�ximO'df8"OO de>ju- ba' Estrela' D'Alva: Oito ração a dupla: troca de
nho, serão levadlas- a efei- 'mulatas ,concorrfjm '�o 'u- , idade.
,fo as solenidades de .inau- 'tulo, segundo Manequi-
guração do edlifrcio-sede nha, que organiza o acon-
,da Secretaria da 'Indústria teclmenlo; que inicia-se às
e ,Oomércio Ie Junt,a Co- /2C:>h30.
m.erclar do Estado; às 18h,
em, Florianópoli's. Várias
,empresas enviar.am doa
ções para' ornamentação
permaneinfe d'o novo pré
dio, dentre as quais aWeg.

__;*-

Num e".,ntro claSSif,icado co!1l&. "histórico",
quebrando o "gelo" ,entre
o podler público municipal
e a ,cIassElI empresari,a!I, o
pliefeito em exerorcio Si
golf Sch!ün'�e, pal'estrou e

respondeú perguntas du
ranfe hora e meia, segun
(I'a-feira, no Auditório da
Associação Comercial, ..so
bl'1e planos de trabalho en;t

. 'e�ecução e a executar. O
"encontm' foi considerado
.muitQ

,
\

Professora Carla Schrei- ,A I§r�ja, OaJtóiica aoo-
ner, diretora da FERJ, foi lhe em seu $el'O, neste sä-

)tJeita Presldlenfê 'törtllí't'á-· t)äCfõ, .ö
- 6asahlento de:

ria' do Núcl,eo de Jaraguá Paulo Urbanski 'e Mar:ia de
do Sul do Programa Na- Fátjma Es,seler, GBbef'lto
clonet do

.

Voluntar.iado-! G!ermano- e Rozimara Lo

L�gião Br.asileira deAssts-. renoettl, hlercmo Dutra. e

tência,' que teve trslna-; Rosemar T. Kunti�e,. Ha
mento semana passada,' roldo Tod,t e.lvanlr Fossile,
no -Baependl, com a parti- Luiz Mader ,e Anita Moe'l

clpacão de trinta e cinco" ler; .João' Baumgar:tner e

voluntárias, representantes" Mari,a Sallete Deola, Er

de, várias' instituições da ' nande Pedro dos Passes
comunjdade. À, :oficiall1za- Ie Tereslnha Marcelino e,

ção día Ooo,rdle'nação Mo- José GUldo N'oriles Ie Mar

níclpal do PronavJLBA e nalane Vargas. Ao's' jovens
Diretoria do.Núcleo die Vo- casais, felicidades mll,

luntariado, terá a presença -*-
'da prlmelra dama do Esta-
do; O. Déa Bornhausen e: No Grêmio Esportivo Ju
da superíntendente esta-' ventus, /neste sébado, Bai
dual da LBA, D'. Wilma 1'91 de Inverno com o Oon-
Ramos Fonseca. junto 5a. Mensagem, de

_:..*- -Jolnvllle. Começa às 22h
,e 'é' públlco. ,

'-*-A Companhia die Habita
'ção de Santa Catarina -

.

COHAB:/SC, 'promêtend'o
:entr.egar até janeiro do
próximo ano, as 150 casas

do, Núcf!E�'()' Habi,tacional
"Cidade Universitária", de.
Jaraguá do Sul, localizado
em Três Rios do Sul.

'

-:-*-
O 'Beira Rio Clube de

Campo - atravé.s
,

do de
partamento- social, confia
do ,ab amigo Carlos A2)&
vedio, programando para
20 de junho, a "Noite do
Vinho e do Queijo", acon
t,e'oimento dançante, que
terá 'além de um conjunto
melódico que será contra
tedo, a�sfile, ,(Je 161as, con
forme os planos dia dil1e'
toria. Bre:vemente estarão
abertBlS as l'Ieservas de
mesas para associad'o's e

acompanhantes.
-*-

Do simpático clube da
r:ua Ang:elo Schiocihet, ain
da a informação do infcio,
,esta semana, das obras
da nova 'sede social, por
outra, apro\lei�ando, as' de
pendências ''CIa' proletada
cancha der bocha, pela
ConSitrutolíÇIJ AJAS, ,dros a

, migos Silvestl1e, Alexand're
e Aristides.

-*-
O Parecer n.o 408/81, de

07 de maio, do Conse,lho

Fede�al de !=ducação, c'on-,
ced'eu o reconhecimento
dO curso die Estud'os So
ci'ais, Licenciatura d� 1.0
Grau i6i Licenciatura Plena
em Educação Moral EI cr
vica, mantido 'pela Fundla
ção ,Educacional Ragional
Jaraguaense.

-.*-
A Associação Atlética

Banco do' Br.asil t.ambérn
anunciando a sua fiesta ju
nina, que será no dia 13
de junho. Ela .inicia às 15
horas, com desfile aleg.ó
rico de São J,oão pelas
ruas da cidade, stEiguindo
casamento cai'pira, danç·a

,
da quadrilha, bingo, entr.e
outros atrativos próprios
destas ocasiões,

'

culmi
nando oom um baUe. O
acontecimento' é. abelmo
ao público, que está con
vidado, a participar das
folias juninas.

AUR� MOLLER GRUBBA
Tabeliã DesignadB e, Oficial do 'RegiStro de

. Protesloe '-' ,

• • _"�' •
.('<

1"_
( .
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-. EDITAL -
,

Pelo presente editaI de' citação pedimos aos
senhores abaixo re;acionado8 que cempareçam

'

em nosso cartório para trátarem de assuntos de
seus Interesses:

'

Será em Joaçaba, no

dia seis de junho" o Con
curso Miss Sanfa Catarina,
'de 1981, com re'presentan
tes das principais cidades
do �stado, menos, claro,

, J,araguá do_Sul, que há 10

anos, mais ou menos, não
mals participa do �ncur
SQ. mostr:ando o charme' e
a 'elegância da mulher ja
r:aguaense, infelizmente.'A
coordenação nacionál do
certame 'está com o co

nhecido animador SIlvio
Santos, do Sistema Brasi�

, I'eiro d� Televi'são, a'qual
, está, Vil;lcu.tada a" TV Cul- "

.tura, de Florian6pÖlis,
cujos sinais são captados Adafzlra Plazera:éIe Azev.cro
aqui. (i'

;;�",. -,.','
_� .. O_f_lc_'a_I_M_a_l_o_r_.............. _

Amelio Vicentim, Rua 287, n.o 228, nesta.
Cesar João Wonsjewski, Rua Jeronimo Tomaselli,
s/n., Schroeder-SC. 'Eno Seil, Rua JoinviUe" 1207.
,Apto. 02, ne�a. Emprelte.J,ra de Mão de Obra
Maçan�iro, ,Rua O�I. ,Procópio Gomes ,de Olivei,
ra, nesita. 'Max Spuma Ind. e Oom. de Espumas
Ud'a.,� Rod. SC-301, n.o 2031, nesta. Nelson Soa
res, RUa! JoinviUe, 612, nesta.' NO'fb.erto Guilow,'
'Rua Rio da Luz, nesta. Paulino Pedlrotti,- Rua
I

Cei. Procópio Gomes de Oliveira, 498, nesta.
Paulo Mendes, Rua ,Oel. Proo. Gomes de Olivei
ra. 611, pesta.

,

As ginastas jaragu8len
ses, da equipe do profes
sor Durval Borba Neto, ob
tiveräm 'semana passad'a,

'

em l..:ag'9$, nos IX JOgOS
E.scolal'1es Catarinens!3s, o

vice-campeonato,
.

na mo

dalidade olrmpica. Um be
lo desempenho :este' das

garotas. Cumprimentos pe
la conquista!

-*-
O estimado ,casal amigo

Alberto (Bertha 'Kuchen
becke'r) Maiochi, compl,eta
hoje, dia 30 d'e maio, 45
anos 'de vida matrimonial.
Na manhã chuvosa de 30
de maio de 1936, em Blu

melriau, compa'relclam ao

!altär, e hoje, cercados pe
los filtios e netos, com&
moram a importante data,
com u'ma re�erpção à' fa:"
miliar:es, na resl'dêncià do
casal. O "Correio do Po
vo" qU'e tem no Sr. Alber
to Ei na D. Bemha I,eitores
de longa data, cum'primen
ta-.os ' pel,a passagem dos
,nove I'usltros der união con."

jugal:·I'
'

Na quinta-fe,ira, o cas,al
Pedro (Olga) B:encz rec,�

beu em sua residência, em
Piçarras, para jantar, ca

sais de. amigos, dlentl161 el'eS
o dir. Francisc,o (EHana) ,

Rodrigues, Sr. Miguel (In
ge Colin) Zattar, Dr. Ondir .

(Sônia) MamlOo e o dire
tor da PlásUc:os, Tupini
quim, Hermes Rüch.

'

-*-,
A Vol:kswag:en do Brasil

e a Menegotti �efculos
S.A. lan�am na próxima
s�mana lO Gol-Fur9ão, o

leva-e-;traz versátil da VW.
Um furgão robusto" espa
çoso, .cOmo,mê:lhor preço
,inicial e menor custo' de
manutenção. ,Gol-Furgãc
n,a versão do motor 1,3,
1'.6 e a álcool. Vá :testar
a versatilid'adre do novo

lançamento �a Mene:gotti,
Vefculos Ltda, alr na Ma
nschal Deodoro' -' Jara
guá do Sul.

-*-

As integrantes da Casa
da Amizade es!tiver.am l'Ieu

'nidas em jantar terça-fei
ra, no Itaj-ara, quando fra
tou ...se dàs cam;panhas pa-
,ra completár enxovais de
bebês, que serão doados
à famflias carentes, denrtl1e
outros trabalhQs.

Aliversarianles' Nas c iIeilos
"

',< Dia 12 de maio
Fazem anoS h�j&-30., Nádia, filha de ,lWlsonSra. Edil Schmöcke!, em (Udia) Otto
Curitiba Dfa 15 de maio
Sra: Helena Bardini Bor- Luolane, fi'lha die lotlri-
tolini val (Edelmira) Bier
Sra. Llllane Müller Sch- Dia' 16 de maJo
mitt" Ademir. fllho-de 'Adolfo

"
Dr. Arnaldo Sch4Jlz (den- (lima). Nie,m.a, ler ..

'tista) -'
.. ...

Dia 18 dei outio ,

, Hel'9fla Mar-istela Franz- Dayanne, filha de M,ár.io

�ifberto 'K��ne',:' " (Alice) P,ereil:a
'

Dia 19 de, maio '

MEirflia Pereira, Glalcon, ,.filho de José
Dia 31 de mala

.

S�lIy Neitzel
(lvcne) da. Cruz

Sli8l. Linda Bornhausen Adri)ana, f,ilha, de -João
v (Olária) Perei'ra '

Fred�rico Witt, em Curi- Evand:ro, filhQ d,e L.auro

���;�'temke '

(Fritc�en) MafJs�e .

Robson, filho de Adal-
Sr. Adernar Krügel berto (Ma;r.ia) prccoli
Sr. Inácio Vieira Maicon, fUho de Pedro
.waldemar Rov,e (Jandira) Pereira
Sra. RHa de Cássia Zon- , Dia 20 de maio
ta Ximenes Paulo, ,filho de :Paulo

Dia 1..0 de ju"b� (Inélila)
,

da Silva,
Ivone Thenac'ker Os ,gêmeos Scof e Sco-
Sr. Gerhard Henn pe, filhos de Altair (Nil-
Leonita Rosa Lawi"; em' za) Le'$S'a

, Ner.éu Ramos Schella, .filha, de Docflio
Sra. Irma Gaedke, em (Salete) Fiernandes
Rio Cerro Jean, filho de Leocir

�ane Simone MoreUi (Salate) Gambin
-

:d Jucilene, filha de Otávio
(Otnia) da Silva
Atexandire, fiJbo de Iri
neu (Lorena) Krutzscl:l

'

Dai!ane, filh·a de, Agos
(Vilma) Zimmermann'

Dia 21 de maio
'

Varildo, f.Ílho de Máriõ
(Anita) Ehlert

,

Alverita; filha de Louri
val (Renate) DaUmann
0$ gêmeos Gilmàr e Gil
berto, filhos, de Renaldo
(Marli) Krüger

Dia 22 de maio' (

As g�m.eas, Micheie e

,Sch'eUa, filhas de Luiz

(Bernardete) Sborz'
Çri�léia, filha de Luiz
'(Odele) Lennert
Erenfrid, filho de' Eren
,frid (Sofia) Busch

Dia 23 de maio
Vivian, filh,a d;e Leopoldp
(Clarice) Anacleto
Ana, filha de Marcos
'('Ll!Jise) Marcelino

Dia 24 de maro ,

Erfaine, filha de Nivalâo
(Ivone) Estevão
IIvani, filha de' E!zido
(Ingrit) Köpp ,

Cátia, filha de Lárcio
("ena) Fodi

Dia 25 de maio
Vandelrley, filho_de: Ber..
nardin jTer:ezinha) Lo

pes
Jacques, filho de Ave!i
no (lisa) Cernal

-*- ,

Chegou a hora certa
para você fazer à compra

certa. '

MALHAS JARITA liquidam
sua ' coleçlio de· verIJa ,com
descontos ínacredltáveis pa
ra você aproveitar mesmo e

/ ainda brindes especiais para
você. ' •

. �'\

E NÄO � SÔ'
Vá conhecer a nova e des
lumbrante coléção

-

Inverno
Jarita. Novos modelos, no"

vos de,senhos, nova concep
ção de beleza e bom gosto. "

Preços de lançamento e ain
da brindes para você. Brinde
o,�eu bOl'Jl ,gQsfo' com muita
economia aprov�itarido ago
rá as' ofe,rtas Jarita.
Rodovia' SC-301 - km 5, Te-,
lefol1E! 72�1,26,6.

'

,

'vi 't�," "

'

, .. ' ',' ,j
De aniversário esteve '�O Grêmio Recreativo

domingo, dia 24, a Srta. Cultural Marcatto comu

Fedra, filha dos" amigos candó a elejçã� é' po�
tvo .,CEtcJlii\l KOOElI{,. �Jl� .�."P:: 'd,�,,�I'I' ijiIJf .

inel�J'1e, troca, ,id,ad',. ��m':<' '1t�!�' bl�n\o" !lnd.P'
bémi\�I'� 0���,4yntl9.r· N,a, ' Äf�sl,p�Rc�la, ��n�.�
agienda cI'a" coluna; dla: 05, PC?ffo. � o �rêm.lo Fiec
o "nlver" do amigo Bolon- ttvo Janta, Igualmente �
Schrauth. Felicidades!' geu Ie leriipossou d,iretoria
,-*- com o amigo Ivo dos An

,

"

: jos apanhando o bastã
O pequeno Rafael feste- ,

'd
.

I A colun d.
,

.

Pd' presr �ncla .
_
a

JOu com seus pais e ro.. .' bos excele
(M" ) L

. - ,seJa a am, n
1!lar:n opes, Irma.os �' 9eSt�9 em prol da cultu

aQillg�mryos,. o seu pnmei "d 'd orto 'J'airaguae
ro anlversärlo, na tarde die e" o esp

,

22' de.' maio, em sua resí- sa.

dência.
"

.Juízo Eleitoral da' 17a� 'Zona
.

'J ),' 1,4, '.
I

"

AVISO
O doutor HAMIl-TON P.LlNIO ALVE�, Juiz ,E

"e'ito'ral' >C!I1a 17.8 Zona JARAGUA, DO' SUL, com, a
colabon8JÇã� da Ptefeitura M.4I'\ic�pal, ,COmuJl,lç,
aos intel'1essados, que será realizada umli!- cart;lpa
nha para qualificação de novos eleito'res rieste

Município nos meses' de junhoà ju�ho próximo. ,

A carnpanh'a terá infcio J\P di'a .. 1.° ele junho
pr6ximo vindol,J.fO.· de segunda a sexta-feira, no

horário normal das 9 às 1211 e dias 14,às t8h e, ,à
noite, das 18h30mln às 21 h :e, aos sábados, das
8h30min às 11 h30min. .

,

As fotografias serão, "p;agIBS pela ,Pfefe'itura
Municipal. Os-interessados deverão comRarecer,
munidos dos seguintes ,documerytos: Para, Tftulo
novo - crertidão de nascimento ou casamento,
carteira IdentidlaClfe ou certificado reservista.

Tr.ansferêncila! - Trtulo anterior.
.Jaraguá do Sul, 26 de maio de 1981.

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz EI'eltoral' da 17.8 Zona

COLUNA ROTÁRIA
o Rotary Club <;Ie Jaraguá do Sul, em mais outro en

contro de serviço, tratou sobre atividades de interesse dá

comunidade. Presentes, como visitantes, Herbert J. Schlind

wein do 'R;C.' de Brusque e Sabino P,atroclnio, do RC de

Sobral-Ceará. A Informação rotária esteve a cargo do 'com�

panheiró Mario, enquanto o companheiro Mário teceu co

mentá�ios sobre viagem à região Sul do Brasil.

Para os Rotary ClllIbs do Brasil e' do Mundo, () aconte

cimento mais Importante inicia-se dia 31 de maio, Indo até

03 de .junho, � a 72a, C0rl�ençlio Intem'acionai do Rotary
Club; nó Parque Anhembr, em Slio Paulo, que reunirá rota

rianos de todas as partes do mundo, quando também será

eleito o novo presidente de Rotary International. Do R.C,

de Jaraguá do Sul até o Inrcio desta semana, 9ßtavam con

firmadas as participações dos companheiros, Fidélis Wolf e

Durval MarcaHo, ambos acompanhados das esposas. Face

a assuntos de natureza participar, ° companheiro-presidente
lido Vargas nlio tO!'l18,rá parte desta Importante convenção
mundial de Rotary.

Construtora AJAS Ltda.
I

Const.. IA& CivIl Cálculos a.-h.IO$ e"lI'IY""O , , , r-IV,...�

O�
\.. Rua Walter Marquardlt, 496 - Fone 72-1022

'

IReloloaria Avenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com jóias e as mals flnas sugestões
da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal

Vargas.

Em qualquer época,
em qualquer estaçIo, os
preeentes da Lanznaster '

caem no gosto e no re-
"

quinte de cada um. Vo- '

Clsabe,
"

.. ".'
r

L 11"1 I'. S t .. r '�
Av. Mal. Deodoro,3M _,

Jaraguá do Sul • ,SC

,

Calee e vlsta-M malhor
neste verlo com a

, Cinderela
'Quatro lojas para me

'Ihor servir a distinta cli
entela, duas na Getllllo
Vargas, uma n,SI Ma�&
chal Deodoro, em,Jar-à
guá do Sul e ,olitra na
rua 28 de,Agosto,' 2.1n

, (Guaramlrlni). ". '

CINDERELA
"

a mell..or opçIo pará as

compras de verlo.

, ,

•••1••••
Decor!lções pa�8: q�Sfl!l:l�nt9s,- pe

corações para Igrejas _,Oecbrações
parâ 'cILíbes:- ArralnJbs para festas -
Plámäs öinainentâl's' e Bu�uês em Gle-
raI.

'.,-;. ,
, ,

' -

FLORICULTURA IMPERIAL
Ria Relnoldo Ra,u, 128 - .1"9116 do
SuiSe.

,� .'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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((ICORREIO DO POVO - J�raguá do �uí .. SC SEMANA DE 30/05 A 05 DE JUNHO DE 1981

Federação das .Indústrías do ProcllllS, de CaSalelll:'
Estado de Santa Catarina Áurea Müller. Grubba, Oficiei do Registro Civil do

Comunicado às Elpresas �':n�sg��r�n�C�=�� de Jaraguá do Sul, Estado de

. Faz saber que compareceram em cartório, exlbln-

Industrl·al·s, do os documentos exigidos pela leI,- a firn de se habl�
IItarem para casar:

A FEDERAÇÃO DAS INDÚSliRIÁS DO ESTA- Edital11 ;995 de 20.05.1981

DO DE SANTA CATARINA, comunica às empre- Cópia recebida db oartó-
sas industriais do Estado .de �anta Catarina que rio de Verê-lParaná

possuam trabalhadores que per:tençam à .cateqo- José.Rodrlgues e

rlas profissionais nio organlzadals em Sindicatos L'eOcádla Mlcuansld
que o Tribunal Regional do Trabalho da 9a. Re<- Ele, brasil'eiro, solteiro,

.

giãQ" com sede em Curl,tlba, E'stad'o do Paraná, mandrilhador, natural de
por ocordão proferido no processo TRT-PR-RDC- Indai,Sil, neste Estado, do-
016/80, publicado no Diário da Justiça. do Esta- mlclllado e residente nes-

do do Paraná de 6 de maio de 1981, HOMOLO- ta 'cidade, filho de Julio
GOU o Acordo firmado entre esta FIESC e a Fie- Rodrigues e de Luzia Ro,:,
deração dos Trabalhadores nas Indústrias do Es- Cfrlgues. Ela, brasileira,
tado de Santa Catarina, que a, seguir transcreve- solteira, do lar, natural de
mOS:

'

Verê-Paraná, domiciliada e
.

"ACORDAM os Jufzes do Tribunal Regional do resídente em Verê-paranä,
Trabalho dia 9a. Região, por unanlrnldade de vo- filha de Emilio Micual'lskl
tos, EM HOMOLOGAR O ACORDO- a que chega- e de Ol'iva Portelo.
ram as partes,' c�:)nsiderando prejudicada a Cláu- Edital 11.996 df31 20.05.1981
sula I, 'e cujas demais cláusulas são as seguin- Abrio Soares e
tes: ,,' Teresinha HoIl.r
Cláusula II - A FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS Ele, brasileiro, solte'iro,
DO ES:ADO DE SANTA CATARINA, em nome da €>perário, natural de Barra
categona econOmlca que representa, conoede Velha, heste Estado, domi-

. feajustamento salarial a toda a categoria profis- ci "lado e residente na Rua
sional abl'1angida p:e:la FEDERAÇÃO DOS TRA- 25 de Julho, nesta cidade,
BALHADORES NA INDÚSTRIA DO ESTADO DE filho de Hercflio Soares a-

SANTA CATARINA, na �ase do semestr.e e cor- de 'Elisia da Silva Soares.
respondente (1'0 INPC que for fixado para o mês ,Ela, brasileira, sOlteira, in-
de dezembro de 1980, a ,incid;ir sobre os salários dustriá.rla, natural d'e Jara-
,vig�rantes em.1.0 de dezembro dá 1980, dando guá do Sul, domiciliada e

assim cumprimento. às disposições insertas na re:sidente n,e Rua 25 d� Ju-
Lei n.O 6.708, de 30 de outubro de 1979. rho, nesta cldad:e, .filha de

Cláusul� III -- Além do reajustamento s'alarial é . Francisco Holler e de ,Ana

co�c�dldo um aumento de salário a tJtulo de pro- Fuzi Holler.
dutlvldade, nas seguintes tiases: Até 3 salários Edital '11.997 de 20.05.1981

,mfnl'!l0s - _7i%; De ,mais de 3 salári'os até 10 Cópia recebida do cartó-
salános mfmmos - 4,5,%; De mais de 10 salá- rio de Rio dos Cedros.
rios mfnimos 2,5%.

.

.

E t d
'

. , neste· s a o.

C!áus�'a IV :- Convencionam as partes a fixa- J� Odilo Pasquati e
ça? de saláno normativo no percentual de 15% Iracema Slraub

ac�ma do salário mfn{mo vigente, a pártir do ter- Ele, brasileiro, solteiro,
celro �ê� de trabalho na mesma empreSà, com natural deste Estado, do-
exceçao dos menores aprendizes. miciliado e residente em

C!áusula V - �s empregados admi,tidos para fun- Cedro Alto, neSite Estado,
çao d� outro dispensado sem justa causa, será filho de Hercilio Pasquali'
garantido àquel.e· salário ,igual ;ao do :empregado- e de Ema Pasquali. E.la,
de menor s,aláno na função sem considerar' as brasileira, solteira, n�tural
vantagens passad� (PrejulgaClo 56). de Jaraguá do Sul, domi-
Cláusula VI - Nao

.

poderá o lempr.�ado' mais ciliada e residente �m Ga-

no�o na .empresa receber salárIo superior ao do ribaldi-,
. nestEt distri,to, filha

mais antigo na mesma função (Pr.ej. 56). de And:reas Straub a de

Clá�suJ.a ylf - Os. lempregad'os admitidos depois Matilde SteiÍ1dl Sfraub.
da (f�ta base far!o Jös a.um reajustamento pro- Edital 11 ..998 de 21.05.1981
porclonal a�s meses. trabalhados na mesma em- Osmar Batista e

'

: presa a r�ao de 1/,6 (um sexto) por mês traba- Teresa Oliveiral
Ihado (mais d'ei 15 dias) .do percentual de reajus- Ele, brasileiro, solteiro,

'.
te salarial estabelecidO na Cláusula II. padeiro, natural de Co��-

.

Cláusula VIII - :Fica reconhecido o direito à pá, neste Estada, domlcl-
gestante, desde a data da: apresentação do ates- Iiado e residente nar Rl'a
tado médico que comprova ,a giestação até 60 Henrique Marquardt, n'esta
(sessenta) dias após o término legal do afasta- cidade, filho die Lind�marmentb.

.

Batista e de Fraia Batista.
\Cláusul,a IX -:- As empresas fornecerão aos seus'

.

Ela brasileira, solteira, co-

empreg!ad�s 'envelopes de pagamento ou do- me�ciária, natural de Jara-
.

�um�nto Similar, contendo, pelo menos, o nome gt:lá do Sul, d,omiciliada e
a firma, as importâncias pagas:e os descontos residente na Rua Domin-
efetuados. - " .

d d
C' gos da Nova, nesta ci a e,
láusula X - Nas empresas ond:e o uso de uni- fUha ·.de Salvador Olive;lra

f�rme e calçado é·.obrigat6rio ou necessário se-. Ie' de loni 'Ktlpp Oliveira ..

r�o. eles f�rn:eci?'os gr:atuitamÉmte lenquanto.'!p;er- Edii,tal 11.999 de 21.05.1981
slstlr a obngatonedade ou neoessidade' Ildefonso Heiser e
.�Iáusula XI - As horas extras habitu'áis serão Ecfiite Hac'kbartl1
Incluídas no cálculo do 13.° salário, férias Ie re- .Ele, br,asileiro, solteiro,
pouso remunerado. . natural <t'e Luis Alves, nes-
Cláu�ula/XII � Ser�o anotadas corretamente nas te Estado, domiciliado e

cartelr�s prafllsslonais dos empregados:as funções r,esidente em Ribeirão Mo�
e salános respectivos. . Iha nes� distrito, filho die
�Iáusula )(111 - As· empresas

_

descontarão 3%
. Feltpe H�iser e de �aria '.

. �rês por cento) dos salários :reajustados' no mês Hels'er. Ela, brasJle!lra,

Fe deze�brQ die 1980, r$Corfiendo 'aos cofres dF solteira, iJ1dustriári,a, natu-
ederaçao dos Trabalhadol'1es �o prazo de 30 ral de Corupá, neste Esta-
(trinta) d�as� d'esde qu� não haja oposição do em_ do, domiciliada e resic!ente .

pre�ado .até 10 (dez) dias an,fes do pagam:ento n,a Rua Franoisco Todt,
reaJustado.

' '.

n'elste: oidade, filha de RI-
Cláusula �IV. - Fica 'estabelecida uma multa car:do Hackbart e de HUda

�onforme Junsprudência uniforme do, TST, equiva� Hackbarth. ,
'.

ent� a 10% (eI:ez pOr cento) do salário de refe- Edital 12.000 �d'e 25.05.1981

rêncl�, em ben:effcio do tràbalhador,
.

por 'empre- Jaclkson Luiz Drews e

gado e por infração Ipelo descumprimento' pelo Marlstela Aparecida CO.e-

_empregador die obrigação ,de fazer. lho r
Cláusula.XV -:- Esta CONVENÇÃO COLETIVA vi- Ele, bras i1'eiro, solreiro,
gorará por um àno, ,a ps'riir de 1.0 de dezembro' �ndustrial, natural de Jara-

de.1980, sendo facultado às partes, na forma do guá do Sul, domici iado. e-

artJg� 615 da CLT, e no prazo de sessenta dlias residente na Rua Francls-
antenore!s a um ter:mo final (1.0 de dezembro de co Todt, nesta cld:ad�, fi-
1981), promove,r extra-judicial ou judicialmente lhe de -Rudlberto D/�ws e

....
sua revisão ou prorrogação";

,

d'e Gisela Schütze Drews.

_ Ela, brasileira, soiteira,
'costureira, natural de Ja-.
ragl:lá do Stil; qomicillada
e resiçfente �'. R� I rrnão

Leandro, nesta ciQade, fi
lha de Elpidi� Cop,lbo e

. dE( Bemardete Klein Coe-

lho ; ;;?l
. ,.' 1

•.
� .� .......,

Edital 12;091 de 26.05.1981
AUdo Wdh&ft e Maria Na-

CI tâlla 'VoltOPnI- ., . .

Ele, brasileiro, ,solteiro,
-cervente, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente' em Três Rios do \..,__---�-----_--- .)
o

NOVENA PODEROSA AO MENINO
.

JESUS DE PRAGA
.

Oh! Jesus que dissestes: peça e receberás; procure e

aCharás; bata e a porta s� abrirá. Por intermédio de Maria
V
... .

oasa Sagrada Mãe, eu, humildemente, vos rogo' que minha
prece' seja atendida. (menclon!H& o pedido). Ohl- Jesus
que dissestes: tudo que pedires ao Pai em meu nome Ele
atenderá. Por In�erm�lo, de Maria Vossa Sagrada Mie eu

humlldem�nte rogo liIo vó� Nome, que minha oração �eja
Ouvida (menciona-se o pedido). Ohl Jesus que dissestes: o
'C:êq e a. terra pass�rlo, l)'Ial. a' minha palaVra nlo passa'"
or Intermédio de Maria Vossa Sagrada Mie, -eu confio que'
Inha oràçAo sejá ouvida. (menclona.;ee o' pedido). Rezar

três Ave-MariaS e um!! Salve Rainha. Em casos urgentes:
essa novena �eye�á �'e!" f�lta em' :nove horas e mandada'
PUblicar, por se .ter alêançapo' uma graça. . M,r:.C.

G,erhräd aruch e de Arnan- vilie, neste Estado, 'domi:' Zuleide Jesuino
da Bruch. Ela, brasi'leirl;i,' ciliado re r.esidente na Rua Ele" brasileiro, solteiro,'

solterra, teiefonista, nliltu-' ,Da. Maltildel,' nesta cidade, industriário, naltural de Ja

ral de Mafra, 'neste Estado, filho de . To'shio Issago e raguá do Sul, domi'ciJi,Sldo

filha de Herberth Maas e ShigekQ Issago. Ela, bra- e residente 16m Vila Lenzi,
de Ediith Maas. sileira, solteira, do lar,na- neste distrito, filho de Aiex

Edita112.006 de 27.05.1981 tural dei Eng!e.nheiro, Bel- Draegrer Ie de Irmgard Beil-

Olavio Corria e tão-Paraná, pomiciliada e fuss Draeger. Ela, brasi-

Edite Dalcir Stein ' resldene na Rua Da. Matil-. leira, do lar, natural de

Ele; brasileiro, 'solteiro, de, nesta cidade, .filha d� C_orup,á, neSte �ta�o, dO
natural de Corupá, neste Franoisco Gonçal� \91 de. ,

mlelllada: e· resIdente. em

Estado, domiciliado a re- Rosa Braoeles�
-

Vna Bau. aeste distrito,

sldenfe em Vila Lenzl, EditaI12.003 de �6.Ó5.1981 filha <te'Antonlo Lu� Je-.

neste distrito, filho de João Arno Draeger e' suino e die! Linda Jesumo.

Corrêa Neto e de Lucinda
Garcia Corrêa. Ela, brasl
leIra, solteira. operária, na
tural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e resldenfe em
São João, neste dlstritó,
flfha Cle ,Arno Stein e de
Alvina Martins Stein.
Edltal12.oo7 d� 27.05.1981
José RedIvo •

./

JuraiCi Kammer
Ele, brasileiro, solteiro,

pintor, naturalde Braço
do' .

Norte, neste Estádo,
domiciliadiO e residente na

Rua Joinville, nesta cida
de, '. filho de Sebastião Re
diva e die Ivone Della Glus
tina, Redivo. Ela, brasilei

ra, solteira, operária. natu
ral de Lufs Alves, neste

'Estado, :domiclliada e re

sidente na RU,a Joinville,
nesta cidade, filha de EII-
zeu Joã,o 'Kammer e de
-Ida Kammer.

Norfe, neste distrito, filho
de Helmuth WithB:t � oe

J;:ívira Reicheri Wi\hôft.
Ela, brasileira, soltetra, do
lar, natural de Jaraguá cio
Sul, domiciliada e restden
te em Nereu Ramos, neste
distrito, filha de Alberto
Voltolln: e de Miranda Za
nel'a Voltolini.

-
.

Eàlta112;002 de 26.05.1931
H_ Adâm e Matilde Borg�
mann

Ele, brasileiro, soltelro..
tornelro, natl:lral di� Jara
gu,á. do Sul, domic!l:ado e

resldente na Rua Jolnvllfe,
nesta cidade, filho de Er
win Adam Pi de Hlida Frie
demarm Adiam. Ela, brast
lelra, solteira, do lar, natu
ral df31 Guaramirim, neste

Estado, domici'l'iada e re

sidente na Rua JOinville,
nesta cidade, filha de Ar
tur Borgmann e Edit Mar�

ques Bommann.
EditaI12.005 de 26.05.1931

Cópia recebida do cartó
rio de Guaramirim, neste

Estado.
Wilson Bruch e
Anelo,," Maas
Ele, brasileiro, solteiro, Edital 12.002de 26.05.1981

programador de computa- luis Noborou Issaao. e

dor, natural de Jaraguá do· Luzia Aparecida Gon�

Sul, domiciliado e réslden- çalves
J

te na Rua GuilhermeWeeg Ele, brasilreiro, solteiro,
n'esta cidade,. filho de, ban.cári'o, natural de Jain-

Juízo de Direito da Comarca de Jaragu' � Sul

CàIt6rIo dos Feft08 da Fazenda e RêSfcllos

EDITA� DE PRAÇ�

Venda 'em 1.a·pr:aça: 01:8115 d� junho p.V., às 10

horas. Venda i9lm 2.8 !praça: 'Dia 20 de julho p.V.,
às 15 horas, por qualquer ipreço. Autós de Exe

cução Fiscal N. 6,.516. Exequente. FAZENDA
ESTADUAl. Execuhida: IMAHE -IND. DE PLAS
TICOS lTDA. Local: Edifrcio dô Fórum da Co
maraa die Jar:aguá do Sul. Bens a se'rem, pracea
dos: 1.°) UM.TERRENO URBANO, situado' nO la
do par da Rua João Tosinl, na cidaêfe de Coru- .

pá, n'esta Comarca,- dlstant& '15m, Cla segunda
passagem de nf\(�1 da Estrada de �erro,

-

entl"e

Córupá e Nereu-Ramos, cdm as seguintes 'con

frontações: fazendo frente, com a rua João To
sini com 73m, travessão dos fundos com a Rodo
via 8.C-301 (Jaraguá do Sul-Corupá), também com

. 13m, ,extremando pelo lado direito com 320,55m,
com um caminho particuí.ar e, pelo lad'o esquer
do com igual m�ragem com . terras de Andreas
Den'k, contendo a área de 23. 400m2, registrado
nesta Comarca sob o n. 40.582, fls. 170,' do Ii- .

vro 3-U :a, 42.545, fls., 222 do livro 3-V, avàliado
em Cr$ 11 .700.000,00; 2.°) UMA CASA, construf
da de madeira, medindo 8x8m, edUicada sobre o

terreno d'es'orito pelo item 1.0, avaliada em Cr$
64.000,00; 3.0) UM GALPÃO INDUSTRIAL, de

construção ""i'sta, alvenaria ieJ madeira, medindo
1 Ox1 em; ectific�dO sobre o terreno descrito . pelo
item 1.°, 'avaliado em Cr$ 100.000,00. Total: Cr$
11 .864.000,00. F.ica ainda i'ntimado por leste edi� .

tal o Representante legal da executada Imahe -

Indústr:ia de Plásticos Uda.,· Sr.. MANFREDO'
FUCK, caso Slfa iatimação não s�ja possfvel pe
lo, Senhor Oficial de Justiça. Dado e p8JSSado
nesta cidad!e e 'Comarca de Jaraguá do Sul, aos
13 de mai� de 1981. Eu, Bruno Winter, Escrivão,
o subscreVI.

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direito.

,Ótica do' Trabalhador··
'(optik der Arbeiter)

óCULOS A PREÇOS REDUZIDOS

"-

seu óculos

próprio 'e
yal;e a. pena faz�r. o' orçan:teÍlt� d�,
de gr:au' conosco. Temos laboratório

profissionais com ml,lita' experiênci,.
'

"

Rua Waldemlro Muuréchen', 38 - Def.ronte

Hospital São José, Jaragué do Sl:II-SC •. '

,

• 'Ir •

,

E para que Ctiegu8 aQ._ conHecimento (Je t�)itDS,
mandei passar o presente Eé:Jltal, que será publicado
pela IlI!lPrensa e em, cart6r,Io, onde será, ISflxado du

rante :15 .éllu•.

Correio Inforlalivo
Cartaz Cinematográfico� Hoje às 20h'9 do

mingo às 14, no Cine JairaglIá, '''Dá-lhe duro Tri;;'

nlty", censura H",lie; 'cOloddo. Domingo, às ,1'61;130

e às -20h15; segunda· e terça-feira, '20 horas,
"Operação Jaguar", cOlorido, ce'nsura 14 anos.

E nos dias 03 e 04/6 _;_ "Johnny RingO o Mata

dor", censurado até 14 anos e colorido.
A Semana na Hfstirià - Dia 30 - Dia da

Recorci'a:çãó e Dia: da Bandeirante. Dia 31 - Dia

Internacional ela Aieromoça e Ascensão do Se

nhor. Diil 03.6 - 'Dia InternaolonaI do Adminis
trador de Pessoal. Dia 5 - Dia Mundial dó Meio

Ambiente.'
..

" .

cOmunidade Cat6l1ca - 1) A 'festa 'de São'

Sebastião· está Ipr€>{Jramada para os dias 10, 11 e

12 de julho. As diversas comissões 'fiaram forma

das, com
-

s�us respectivos coordenadore's, tendo
na coordenação geral, José Oarlos Neves e Dou

glas Stange. 2) P·àra 20 e 21 de junho, está .pro
gramáda a festa de São Luiz G'onzaga, çuja aata

do padroeiro é 21 .' .Na·oporiunidade será entroni

zada a imag'em de São Luiz, Nossa Senhora Apa-.
reclda e um quadro'da Santa Cel,a, eSculpido em

granito, que será ·afrxa�o. junto ao altar.- 3) A co

munidade Sã.o Francisco, da Rua Joinvire, já le

vantou a estrutura em conpreto do p_Bvilhão de
festas med;indo 12x96cm; dando condições tam

bém para sala d's catequese. 4)Está'conclurdo' o
trabalho de caixaria para ;a segunda" laje dó Edi-'

ffdio Cristo Rei. Na próxima semana será. fundida

a laje. A rend'a da próxima festa será para f,�er
o 'acabamento do andar térreo, para !pOder ser
alugado e comeÇár dar: algum.a renda,. 9"0 primei
ro

.

pavimento dará condições pare ser instalado

o centro catequética, isto· para' 1982.
•

- t;

Seicho-N�le -- Muitas pessoas' perguntam:
A Seicho-Noz.le é uma religião? Em 1930 o pro
fessor Nasahafu Taniguchi lançou 'ao mundo uma

revista de' nome Seicho-No-Ie (Lar do Pr'ogr�ir
Infinito), inicialmente fora escrito com o oBjetivo
de, aprimorar e disciplinar moral Ie m�ntalmente
os leitores. Entretanto, observou-se' enfre' os tei"

tores' ;áicontecim!entos verdadeiramente mi'lagro-'
, ., "

sos. Doentes que se·curavam, .pessoas que se

harmonizavam, pessoas que 'e�tavant com' dJficul
dades econômicas e 'qu� resolviam os �etls. pro
bl'elTias ... 'Diante desses acontecimentos, o go
verno japonês solicitou·' que a ·Seichó-No-I� fosse

denominada religião. Porém, quando a Seicho

No-Ie se refere a religiäo, está dizendo num sen

tido bem amplo �:a palavra. Seicho""No-Ie trans

cende o seotarismo religioso, vivificando todas

as religiões. auas ondas mentais. positivas lhe

trarão 'sua p�, seu amor, sua ordem. o que,

juntando-se a mente univer�I, será: mais amor,

paz 'e ordem no un.iverso ..Seich�NO-lé, Jarag,:,á
do Sul. Local de Reuniões: Mal. FlorUmo Peixoto,
59 (fundos), 2a. feira, às 20h ..

concurso - ,Até 10 die junho, das 9.às '11;30
.

e das 13h30 às .18 hOJas, ,poáe,r.ão .ser,fàitas as

inscrições ao, concurso -seletivo para ingresso nos
cu.rsos de rormação die Esc�iVão de POlrcia, Agen
té de .Polrcia, Agente: Fiscal e Comi'ssário de Po- .

Hcia, junto a DP da Comarca de Jaraguá dO Sul.

@KOHL8A�··
...._---- ...._- ....--��........_._�-
I li �
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, Oornarca d'&'Jaraguá do Sul'
Jui�o ,de Direito da Comarca de Jarag�á �IO Sul

EDITAL DE LEiLAO
- ,

-
'

,_

O Doutor Hamilton �linio Alves, Juiz de Direito'
.da CqlTlarc� de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
_C?tar.in,�, n� 'förma 'da Lel� etc •.•

r:

_ '�A? S!,BE� (em resumo,
.'

art, 687 do CPC) o

� s�gumJe,:, Ve�cfa em. 1.° leilão ,:I�)j.a 1'9,08'.81, às
1(? _�on�s., Ve,nda em 2.° lellão: Dia 04.09.81} às
10 horas, por quem mais der e maiór lance o(e
e}:;er � .Local; Edif�cio do Fórum desta Comarca.

I xecução N.O? 742� Exeqúente TEO SI'EGBERT
"MEY�R ...Ex'�cutado L1NO J; STOINSKI. Bens ,a '

serem leiloados: 1) Um televiso'r, marca Phili'ps,'
modelo preto e branco, de 23 polegadas, usa
do, avaliado em Cr$ 6. OOO,OO� 2) Um jogo esta:"

, fado composto de 6 peças, torrado em tecido
est_@ colonial, sendo duas poltronas, um sofá e' 3
banquetas, tudo usado, avaliado em Cr$ 24.000,00.
3) Um jogo de quarto, d'ormitório 'Para casal em
madelre laminada em cereja, com cama e bides
conjugados; guarda roupa de 4 portas, o que es
tá com reserva de domlnlo- em favor de 'Prosdô
êin'lo-S:A,', tudo usado, avaliado em Cr$ 15.000.
4) l::Ima 'geladeira marca Oonsul, -cor vermelha

,

tipo doméstlca.: usada, avalfada 'em Cr$ 8.000;00:
5) Um dormitório infantil de 4 peças, roupeiro,
penteadeJra, estante e cema, de madeira, laquea
do na cor vermelho e branco usado .ava.Ji.ado 'em
e-s 8.000,00. Nos autos nãd consta qualquer
ônus ou recurso pendente. Dado e passado nes
ta cidade de '

J,araguá do Sul, .aos 08 dias do
�

"

mes de maio do ano de mil novecentos e oiten-
ta ,e um. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão o subs-

.
'

crevl. 1

, ,

HAMILTON-PUNIO ALVES
�uiz- de Direito

,

.' "
Comarca de Jaraguá do Sill

JUIZO de Direito dia C�marca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE PRAÇA

O Doutor Hamilton Plinio Alves, JUjz ·de Direit�
da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de SaJnta
Catarina, na forma da' Lei, ,etc.; .

,

,�AZ SABER (em !esumo, art. 687 do CPC) o
segumte: Venda em 1.8 praça: dia 10.06.81, às
10 horas. Venda em 2a. praça: Dia 30.06.81, às
1 G horas, por qu�m mals der e maior lanoe ofe
recer. Local: Edifrcio do Fórum desta Comarca.
EXECUÇÃO N.O 7.510. Exequente: JOAQUIM SE
TEMBRINO DE SOU�. �ecutacW MAURI CEZAR
RADUENZ. ,Bem a ser praceadQ: 1,) Um terreno'
urbano, localizado nesta, cidade, a

. rua n.O 228
(sem denom,ina�ão)J. c�m '_a áfea total de 714,75
m2, de forma retangular, fazendo 'frente com 15.
metros, na referida rua, travessão dos fundos com
15m, C0m terras de João Chiodini, confrontando
;pelo lado �fiir.eito cam 47,30m, com o Loteamen
to de Hercrlio Spezia e pelo lado esquerdo com
48m, oom terras de Vastáci,a Spezia, dis1ante 15
metros. da esquina com a Rua n.o 08 - João
Januán� Ay.roso" matriculado sob n.O 1.. 746, ficha
0-1 �0 ,LIvro 2 do R,egistro Geral dlesta Comarca,avaliado em Cr$ .330.000,00. Nos autos não cons
ta· qualquer ônus ou recurso pendente. Dado e

p�ssado nesta cidade de Jafàguá do Sul àos
vinte. e ,sete, dias do ll1ês de abril do ano d:� mil
nove.c:ntos e oitenta e um. Eu, Adolpho Mahfud,Escr-JV80, o subscr:evi. '

HAMILTON PLINIO ALVES
Juiz de Direito

\ ' I
.

Comarca de· Jaraguá do· Sul
Juizo de DireHo da Comarca de Jaràguá do Sul

EDITAL DE LEILAO

O pautar Hamilton PUnio Alves, Juiz de Direito
da C�marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa
Catarma, na forma da Lei, .etc... I

�AZ:§�R{em,res�mo, art. 687 do CPC) o
seguinte: Venda' em'1.0 leilão: Dia 15.06.81, às
10 horas. Venda ,em 2.° leilão: Dia eO.06.81, às
10 horas, por quem. mais, der e melhor lanoe ófe
recer. Local: Edifrcio do Fórum desta 'Comarca.
EXECUÇÃO N.O 7.818. Exequente NELCIR JOS�
TRISOTTO. Executado JOS� DAVID CORDEIRO.

.

Bem a ser leiloado: 1) um televisor, marca Phi
I�ps, modelo colorido 18 polegadas, tJsado, ava-
liado ,em Cr$ 25. 000,00. Nos. ,autos não consta
,qualquer ônu� ou recurso Ipendente. Dado e'-pas
sad� nesta Cidade de Jaraguá do Sul, aos 27 de
abrlf do ano de mil novecentos e oitenta e um.
E,u, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PLINIO ALVES·
.

Juiz de Direito

Funilaria Jaragai Leda.
Calhas para todas as finalidades. Faça-nos

uma vlsl_. Estamos em condtgaes de atendê-Ios
eficientemente.. �

-Rua Felipe .Schmidt, 279 - Fone 72-0448 -
Jaraguá:dó Sul-SC.

.. ."" .,' ., .'
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CONFIRA A HISTÓRIA ...

Barão de Ita,pocu

_____ _. HÁ 30 ANOS
A Câmara Municipal publicava .Ijls atas de

suas reuniões, que eram dadas ao públteç com
muito atrazo. Em fins de maio de 1951 era pu
blicada '-8 �ta da reunião de .13 de março, que
reunia os seguintes vereadores: Artur Oscar
Meister, Kurt HiJlbrecht, Herbert Schneider, Ota
vlano Tissi, Frederico Curt 'Alberto Vasel.. AdOlfo
Emmendoerfer, AI:\iim Seidel e Mário NicoUni. .Na
quele dia o mar estava p'ra peixe. e não, existe,
na vida de um brasileiro um lugarzinh.o' para o:
futebol, .príncípalmente para .o futebol lnteresta- ,

dual, Alvim Seidel" atualmente o Come:mdador Sei
del, tinha seu lugar FI,a Câmara' como Vereador.
'representando o hoje vizinho munlcfplo- de Co ru
pá; na época distrito. Entusiasmado com um re

cente 'embate futebolístico, apresentou aos seus
'

pares ctíclc, sugerindo constesse em ata .urn voto.
de congratulações ·e júbilo p'e:la vitória alcançada
pelo América Futebol Clube, frente ao Fluminen-
'se do Rio ce Janeiro; unanimemente aprovado.
- Armando Taranto, irmão de Alberto Taran

te, hole é destacado elemento junto à Estatísti
ca. Na época era Age.Qte em Jaraguá e fazia pu
blicar importante aviso sobre o "Registro Indus
trtal", ,inforl:nando' que- estava prestes a findar-se

.

Q prato para apresentação das mformacões refe-'
.

rentes ao Registro Industrial de' 1950, devendo os
,

, interessados -

,providenciarem a devotução dos

questionários à' Agência deEstatística, 'na Prefei-
tura local, sob pena de multa de até Cr$ ",.

,

2(l).000,00, aos infratores, consoante Lei nO 4.736.
de 23 de setembro de 1943. '

.

- Aprova-se projeto de leli, em primeira dis
cussão. que autorizava o Pre�eito Munioi'Pal rece
ber em doação"g'ratuftâ (sic) terras do sr. Faustino
Rubini 'para logr,adöurôs ,públicos em terras, que
p�etendia Idtel8lr. Uma planta- discriminava 'as

áreas que acabararit" n'a atual Rua -Reinaldo Rau.

Apenas' que muito mais larga' Com- canteiros en

tre, duas pistas rolantes. Até hOj'e não se explicou
o estreitamento daquela importante via pública de -

.

nossa cidade.

.

HÄ 25 ANOS
_ Re'la Lei Municipal nO. 13, de, 14 de maio

de 1956, assinada pelo pre'feito Waldema_r Grubba',
pelo Diretor do Dep. de Expediente - João Ma
thias Verbinen e· Escriturário l-5, Adernar M. da
Silva, era concedido. a_lngo. L.ünkie iSE!nção dos

impostos de ,lnd:Ústrias e Profi$Sões" '.91 Licença,
parI! a -fábric:a de! botões .de Mad(epérola qlJe
possue n'este Municfpio,. is.enção' por 5 anos e a

indústria deveria instalar-se no prazo improrro
gável die 6 meses. Era uma espépre de- il1centi
vo fiscal para a industrialização do municrpio" ho

je o -teroeiro parque fabril diversifjcado do Es,ta-

do' de Santa Catarina.
.

...,.- Assinado pelo colaborador WOR (Walçlyr
O. Rubini) a coluna de esportes, do I "CorJ'1eio do
Povo,ltrazia ,a notícia da vitória alcançada 'Pelo
Clube Atlético Baependí no "prélio amistoso MI

tarde de domingo nesta ci.dade, quando o cam

peão, ou melhor. o tri-campeão 'da L.J.D., sem

muito esforço, conseguiu suplantar o Floresta
F.C., de Blumenau; pela elá�ica, contagem de

'6x2, quando o juiz Nilo Gomes de, Oliveira., ainda
anulou três tentos" dando a entender que a' vitó
ria por, seis' gols já era suficiente. A equipe jars..
guaense 'eira formada dos seguintes: Ga.ulke,
Eduardo' e Otacflio, Taranto, Zico (Americano) e

Schwerdtner; Jorg'e, Americano � (Nutzij, Janôt,
Hami,lton (Zico) e Turíbio. Era o esquadrão de aço
da época.

- Em compensação, no esporte que não é
sem'pr'e vitória, o AcaraLjogando em Rio Negrinho
contra o Ipiranga, era fragorpsamente, batido pelo
,esc?re, de 5xO.\ O . qua,dro, do Aca�al: Antoninho
(Chiquinho), Atanázlo 'e Levlnos; Chico Voigt, Bas
tião (Lourenço) 'e Euclides (Mário); Arturzinho,
Lourenço (Donini), Tião, Faohini e Lino Voigt.

______ HÁ 10 ANOS
- 'O Prefeito Hans Gerhard Mayier, o Vice

Prefeito Eugênio Vic,tor Schmockei, viajavam para
Brasflia, pa�a tratar de assuntos administrativos.
Lá foram recebidos pelo Deputado Fedleral Pedro

. Calin 'ei pelo Senador Antonio 'Carlos Konder Heis
e, incorporados foram ao Ministro da Educação,
qel. Jarbas Passarinho; onde expuseram a pr€o
_cupação do .seu govêrno, com relação ao lensino
profissionalizante. Circunstanciado memorial me

rece'u despacho do Ministr� Passarinho, 'pina dlen
tro de curto prazo instalar dependência para pre
paração intensiva de mão de obra, para atender
o parque fabril,- então com 267 indústrias instaia-:
dias. O Ministro mostrou-se particularmente im

pre:ssionado, quando lhe foi mostrado o. semaná
rio "Correio do Povo", contendo o d'es�nvo"iimen-

.

to do MOBRAL, com um amplo, quadro de -levan
tamento d'e anllf�abet,os que não chegou � atin
gir a 4% da pO'pulaç�o. O SESI e o SENAI são os

frutos desse trabalho, que dão assistência e mão
de ,obra qualificada à milhares d'e operários, wm

dos melhores de Santa Catarina.

."
,

ESTA, COLUNA C PATROCINADA POR

,ID�OIJnal RIDDi�al Jarauuá 11.
COarAL - Concentrados

para Alimentos

VEICULOS USAD'OS REVISAI)OS
Bellna II LDO - verde primavera mel ....•... 1979
Corcelll GT - bege trlpolll ••••••••••••••••• 1978
ccreel GT - branco e preto •••.•.•... � . . . .. 1916
Opala Comodoro - bl1U'lco • � '. • • • • • • • • • • • • •• 1979
Chevéfte Hatch - dourado palha ••••• � •.••. �. 1980
Chevette L _ bege •• � •••••••• ,•••••••••••• I· 1978
PaSsat LS - branco •••••• r••••• � •••••.••••• '.. 1979
Wl1SOO· L - br.anoo • '.r••••• � •••••••••.•••••• 1978
Brasrlla _ bege .•••••••••••.•.•••• ,. • • • • • • • . .. 1979-
BrasRla - áfnBreia' � ••• � ••••••••••••••••.. ;..1979

�

J�ep 08 eil. - azul, ••••
'

•••••• ,•••••••..•... ; 1�75

Prefeitura Municipail de Jaraguá do Sul
Estado de Santa Catarina

Avi so
Edital de Tomada de Preços N .. 03181

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO
SUL, Estado de Santa Catarina, 'leva. aó. conhe91�
mento dos interessados que se acha aDerio Editai
de Tomada de Pl'ieços N.o 03/81, para a coristru-'
ção em alvenaria de 01 (uma) sala de aula e de

pendências da Escola Estadual da localidade de

Barra <lo Ribeirão Grande.

As propostas deverão ser apresentadas na

Secretaria da Pr�feitura Municipal, Praça Ângel'ó .

Piazera, 247, até às 17 horas do dia 12 de junho
de 1981.

-
'

O Edital completo com as exigênc,ias para a

'participação na licitação será fornecide sem des

pesas aos inter,assados, pela Secretaria .da Pre
feitura Municipal, onde podem ser obtiçtos am,..

pl'os esclarecim,entos sobre o assunto das 13 às
17h nos dias ateis.

I. _- •

Pre1ieitura Municipal de Jaraguá do Sul, aos

22 dias do mês de maio de 1981.

SIGOLF SCHONKE
Pr:efeito Municipal, em exercrcio

Estado de Santa Catarina
. Prefeitura Municipal de Jaraguá dO Sul

O E C R E ,T O N° 658/81

. Anula ie: Suplementa Dotações 'Orça
mentárias do SAMAE.
.sIGOLF SCHONKE, Prefeito Mun'ici

pai de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Caltarina,'
no ,USG e eX9<rcício de suas atribuições;

.

'DECRETA:
"Art. 1 ° - Ficam anuladas itotal ou

parcialmente, as seguintes dotações, do orçamen
to vigente do SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL
DE AGUA E ESGOTO - SAMAE .:_
0210 - ADMINISTiRAÇAO GERAL

'

13070212.01 - MANUTENÇÃO DOS SERVICOS
ADMINISTRATIVOS
4120.00 - Equipan1entos ·91 Material
Permanente .

'
..

' Cr$ 100.000,00'
447 - ABASTECIMENTO DE AGUA -

13764472.03 - OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO
S'ISTEMA DE 'AGUA
4120.00 - Equipamentos e

Material Permanente .. -.. Cr$ 150.000,00
TOTAL . . .. .... .... Cr$ 2Sc>.000,00'

, Art. 2° - Com recursos advindos da anulação
de que trata o Artigo 1° deste Decreto, ficam su

plementadas as seguintes dotaçõs orçamentári,as
���. '.

447 - ABASTECIMENTO DE AGUA' ,

13764472.03,- OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO 00-
,SISTEMA DE AGUA
3120.00 - MAT'ERIAL DE
CONSUMO Cr$ 250.000,00
TOTAL .... .. Cr$ 250.000,00'

Art. 3° - Este Decreto entrará em' vigor na'

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

I>At.:ACIO
-

DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

JARAGU.A DO SUL, aos 25 dias do mês de maío-·
de 1981.

SIGOLF SCHONKE
Prefeito Municip�l,

em exercfcio
-..." ,., "':. /' ..., .

".

•

I O presente Decreto foi registrado e publi-ca- '

do nesta Diretoria de< Exp.ediente, Eduoação e As
si'stência Soci�l, aos 25 dias do mês ,de -maie de: -

.

': 198t. '
' '. � ,.' "' :'-<

•

ASTRll' K. SCHMAUCH
Diretdra

Dica a08

. poupadores
Quando me propus

prestar esclarecimentd
ao público leltor sobro
a sistémática de remu
neração das caderneta
de poupança, tinha 'ell't
mente uma. causa e um
certeza. A causa era

'parcialidade dos folhe
tos e cartazes espalhil
dos pelas agê_"cias- ca�
tadoras, bem _como
propaqanda veiculad
piela ráéHo e W; que 'S

'costumam mostrar a

vantaqens desse tipo d
tnveettmentc A cert,9Z
estàva relaçionada à
dificuldade� de acess

às normas regulamenta
doras do'Sistema. Flnan
ceiro de Habitação, fa
to este agravado pela

· constantes alteraçõe
das, r,egras.

,Mesm-o agora, ,e

meio à campanha, h

crescentes rumores so

bre novas modificaçõe
que ,entrãriam em vigor.
já no próximo trimestre,
ou seja; dia 1° de julho.
VãO 'a seguir algumas

. dícas aos depositant
em .cad,eme'�as, de/pou
pança, que acred'ito' neo
cessárias face à sone

gaçãd , d.e informaçõe
do SFH e.da unilaterali
dade das campanhas
publicitárias: .

1a. DICA: Caderneta
(J:e 'Poupança só é real-

· 'men'te vantajosa para aSí

contas que não tenham
sofridOS saques. Portan·
to, evJte sempre que.;
posslv.el, qualquer saque,
pois isto tor'nará est�
conta isenta die, uma sé
rie' de vantagens por,
pelo rnénos.. 6 mes,e's.
28. ,D_lCA: Nã9 tenh{!J

apenas' uma_ cadernet
mas, no mínimo, três. S&!
for necessária uma r,eti

rada, el'81 deverá se'r fei
ta numa única cadieme
t.a" até deixá.,.la com um

saldo minima., A partir
daí comece a se: l!tilizar
de cada uma das outras.
E lenlb(oe-se: ao. deposi
tar, recorra e-xc.;,lusiva
mente às _ . cad·emetas
que não tiverem sido

obj,eto de saque nos úl
timos 6 meses.
3s. DICA: ,Se estiver

em dúvida após efetuar
r'ß1tiradas .6< se o valor a

�er aplicado for inferior
a 500 UPCs, abra uma

nova conta, pois o perlo
do de carência se'rá de

apenas 90 dias, possibi
litando o recebimento
do� jUJ:os ie da correção
monetária já no final do
trimestre. P,e'la nova re

gálamentaçãö, o deposi-
';fante ,que abrir novas
'contas até o dia 15 do
2° mês do trimestr:e, (fe
veJ'1€!i(o, maio, agosto e

_novembro) gozará de' to
das as vantagens Ip�evis· .

tas na leg-islação.
.

No dia 15 desses me�

.ses ao final dos respec
tivos trimestres é mais
conv.enilente ä'e'ixar o di
nheiro em conta corren-

· te, fa�endo saldo médio,
pois não haverá ,qual
quer, J�emuneração l'1ef.e-

,

rente a 'e'sse perfodo,
'

4a. DICA: Deposite
sempre até o 5° dia útil
de oada mês, para fazer.

jus aos juros e correção
monetária sobre a mé
dia dos menores saldos
de cada, mês. do último
trimestJ'1e ou no anterior,
se'u depósito não lhe
trará

'

_ rendimentos. A
,única �xceçãJi vale para
os depósitos efetuadoS
'rios 5 'primeiros dias
út9lis .do prime'iro. ,mês
.do., trimestr:e -' imed.iata
mente, posterior ao 'tri
mesre em que foi feito,0t
saque. (Luiz, A. Macha-
do) • Plana

'. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Cuide, da sua saúde
Faça tratamentos com medicamentos

naturais.

E A FONTE DA SAODE PERFEITA é NA
-... • I

.

F.r_Acl. Ho...eopAtlca,

'''.r..u'_''
,

de Jaime Baechtold COl'1rêa. na Praça da Pre_
feitura Municipal, atendendo das 7h30min às 12h
e das 13h30min às 19h. Aos sábados, das 7h30
min às 12h30min., '

Viação Canarinho
TRANSPOßTe URBANO, 'i

INTERURBANO, EXCUR86ES.

A "Canarinho", preocupa-se com a sua lo
comoçAo, colocando à dlsposlçAo modemrssl-'
mos Onibus, com pessoal especlallzadó, possi
bilitando uma ·vlagem tranqQlJa, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO - o

transporte carinhoso.
'

,;JARAGU� D� SU� SANTA CATARINA

,

,

A .egurança da .ua compra ou da .ua van

'de, uma garantia .egura de Investimento.
Se voei quer comprar ou vender um Im6-'

"I, procure a EMpREENDIMENTOS IMOBILlA
RIOS MARCATTO,LTDA.'

'

Empreendilenlos Imobiliários
MarcaDo Lida.

Av. Mal. Deod�ro, 1.179 - fone: 72"()166
JARAGUA DO SUL - sc

•
TUBOS I! ARTEFATOS DE CONCRETO

.
,15M GeRAL

, RIJa Jolnvllle, 1016 - Fone: 72-1101
JARAGOA DO' SUL

'

-:-, Santa Catarina

Terraplenage,m Vargas
- de 'lido DomIngos Vargas -

SERVIÇOS COM RETRÓESCAVADEIRAS
,

I_ ,

E -TRATORES DE ESTEIRAS
,
-E.-

ITubos Santa )Helena

CARRSAJlIM 'HC

I: ) HQ,rhD,urg,�;�lndústria '

Carr.ôçarias" :"�Blindadas
f. '

eARR()ÇARIAS
BUNDADAS E 'E,

b!'TAS'� CASA�..ftLDOQUI!S -

=���IAS�

de
Ltda.

Av:' Mal. Deodoro,',1.411 TelMone: 12-0144
, JARAGtJA DO S L - S.C. '

oostrltora SerIa ' Ltela.
CONSTR�O ÓM� BNGBNtrARM'1! o.:

" CO_'CIO DI! MATERIAJ:�' i'"

DI! CONSTRUOAO.

Rua Joio -pIcOi", 94 - E"dlf. Carlos Spézla
."

.

TelefOne: 72-0214

STA. CATARINA
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Nenhurnna efapa dõs-Jogos
Classificatõrios' em JaraguáGínástíea. vice..campeã BQS Jogos E.scolares

C�m uma delegação d, 41

integrantes, entre atletas, pro

fessores, di�igen�' e cozlntiel
ro 8-19a 'Unidade de, Coordena

ção Regional'- UCRE, partici
pou em Lages dos IX Jogos
Escolares Catarlnenses, nas

modalidades de handebol mas

culino e feminino e" ginástica
olimpica maseullna e feminina,
obtendo o vice-campeonato, Iles

ta ÍlI�lma modalidade, a melhor '

colocação dbtida.·
No handebol femininõ, inte

grou a Chave "A", ao lado das

UCREs de CriciÍlma; Caçador e

Florianópolis. O feminino, em

sua chave, foi campeão na fase

classificatória, com três "nóries

25x12 'Lages, 29x6 Joaçaba e

15x10 ,FJodanÓpolils. Na seg4n
da fase, perdeu para �oinvme
por diferença -de três gols -

18x15 e venceu, Florianópolis
pOl' '13x8, jogo, este apenas pa

ra cumprir tabeia. O mascuílno
não passou da ;primeira. fase,

perdendo rodas as partidas: -i.

8x29 Florianópolis, 14x22 Cri-

sobre o cavalo e geral indivi
dual, ' enquanto a modaJldada
más�ulina não consegul.u chia

sifica�ão.
')

No geral PO! equipe. na gi
nástica ollmpica femtnlna: 10 -

5a., UGRE (Joinvil�); 2" - 19a.

UCRE (Jaraguá do Sul) e 30) -

êa, .U�RE (Mafra). Na ginástica

cléma e 12x24, Caçl!dor. masculina, Blumenau foi a cam-

Coube a ginástica olfmplca pei;, no handebol masculino -

feminina, levantar a segunda . ,Florianópolis campeã e. no han-

,colocaçllo .doe JECs, onde a a- debol femininp, o ,titulo ficou

Iluna-atleta M8I'ia a_lIzabeth com Joinvllle.

Kleine obteve o t�rcelro lugar
noe exerctcíos de solo, salto

, Weg,enfrenta Tupy e Cônsul pelo 'Sesíano'

A segunda etapa do' Cam-

peonato �stadual, de,Ciclismo,
.nas suas três categorias, foi
realizada _dqmil1go, dia 24 em

Jolnville ,com um percurso fa

tal de �O quilômetros, entre Pl
rabeiraba e São Bento do Sul,

prova válida também ps 9. sét:-

ma etapa do ranking deste
I

,

ano. A larga�a deu-se em Pira

beiraba, subindo a Serra Dona

Francisca, com chegada no to

po da serra 'para a prova, de

montanha, passando posterior�
mente nas proximidades da São

Bento do Sul, com chegada em

, Campo Alegre,' para a prova

de resistência, tinalizando o

percurso.

� équlpe de' ciclismo da Weg
participou, desta nova etapa,
onde na provà de montanha,
Sflvio Ewa:ld obteve a 48. co

locação e Roberto César Nico

luzzi, a sétima, na categoria
novatos. Na prova de montanha

e resistência, WaJter Simas Se

}'erino ficou com o' 7° 'lugar,
categoria aspirantes. Os de

mais não cfuzaram. a linha de

chegada. A pr_óxima etapa será

no dia 07 de junho,em Tuba

rl1o.

Túpy,e C6nsul

'o sorteio de chaves e ta

,belas doe jogos, no Con
g�esso Técnico, sob a co

ordenação' do assessor

de esportes, CL Srgmar
Benno Lucht.

A Weg tem dois importantes
compromissos, válidos pelo eli

minatórias regional de. futebol
de campo e de salão, contra

as representantes de Joinville.
I

'

Neste sábado, às 15:15 horas,
no Estádio Max Wilhelm, weg
x Tupy e, te�ça'-feira, dia 02,
às 20 horas, na Associação Re

creativa Weg - Weg' x Côn

sul, no futebol de salão. Weg
,

.

I

e Cônsul' voltam a se, def,ron-

tar na sexta-feira, dia OS, em

Joinville e� no sábado, enfrenta

a Tupy, 'no 'Estádi'o Albano Sch

midt, no Boa Vista, pelo retur

no.

Baependi estréia com vitória e enfrenta o Seleto
o va Torneio Norte Ca- do o placar, o Estrela, de

tarinense, que �eúnel a- N'el'1eu Ramos foi derrotado

gremiaçõ:es ,filiadas as Li- pel,a Tupy, pelo escore de

gas Joinvilense e J,arar- 3x2. Em Massarat:lduba, no

guaense
.

die Futebol, teve Oentro
_

Desportivo Munici

infcio no. último final-de- !pal "Eriéh Rode", o Clube

semàna, com 'três parti�' Atlético Ba;ependi estrelou
das. No s,áb�do, à tarde, com vitória, 2xO, conse

no Estádio Albano Schmidt guidia sobre 'O Cruzeiro 10-

êm Joinville, a Tigr,e d'er- cal. O Sel:eto, de Guara

rotou a Cônsul por 3xO e, mirim folgou na primeira
no mesmo es;tádio, no do- rodada, face a desistênqia
mingo, lapós estar em ,van- na semana passad,a, do

tagem no ma�oador, abrin Grêmio' Esportivo 25 de

Lions: encontro' esportivo em. Jaraguá '

Os campeonatos adulto, ju
venil e infantil, ,da Liga Jara

guâense de Futebol de Salão,

disputados simultâne�mer.te em

quatro ginásios de esporte,
têm continuidade, ainda' no

primeiro turno de classificação.
No adulto, dia 19, Rio, Molha-

, 1x2 AABB, Urbanp 2x1 Cyrus e

Jarita 5xO Mirtes; dia 22; Ar

weg 3xO Marisol, Rio Molha 1x1

Breithaupt e Urbano 7x2 Em

mendoerfer. Ontem jogaram
Cyrus x AABB, Arweg x Mar

catto e Rio Molha x Mirtes.,

Na categoria juve'nil," sábadp
à tarde; na AABB - R!o ,Mo

lha 1x2 Jarita, Urbano 0.<0

Agosto, de Joinville," que
teve Ia debandada geral de
seus atletas à 'Outf'as agr.e
miações.

Neste dia 31, a segun
da rodad'a, determina pa
r� 'Joinvillre, o clássico Ti

gre X Tupy; em Nereu Ra
mos - E�rela X Cruzeiro
e, no Estádio'MaxWilhetm,
Baepen(:Iij x,Sel'eto. A Côn
sul folgla nesta, rodada;

contras, be:m como a com

posição. da mesa, estarão
a cargo da Liga Jaraguaen
se de Futébol de Salão.

, Canastra (Mascu'lina e Fe

minftiia) -: Os jogos se

rão I'1salizados 'em um dos
'salões dö Clube Atlético
'Bae:pendlr. Bolão" (bolás 1.6 '

e 2 cm - Masc. ,e Fem.)�
As disputas serão l'1ealiza
das nà pista de bolão do
Baependi, com i'nrcio pl'ie,.
visto para às 09:00 horas.

Cerca, de 250 participan
tes, lentre 1'6Ões Ie domado-

,

ras, tomam parte no dia
de hoje, do 2<> Encontro,

Esportivo dos lions Clu
be do Distrito L-tO, em Ja

'l"agUá do Sul. Os 71 clubes
do Distrito 10ram dividj- éinco

.

modalidadeS se

das 'em oito regiõ'e& e, dis- rão' disputadas: r Futebol

putadas as eliminatórias, ,de Salão - ,Os jogos se

pana as com'petições es-' rão r�alizados no Ginásio

portivas que se iniciam às de Esportes da Associa-

09:00 horas dest� sábaçlo, ção Atlética Banco do

realizada ontem à noite, Brasil, com infcio às 09

na �ede da Governadorra, horas .

.;
A direção, dos en-

,No salonlsmo, O' futsal e o'momento·

I

Marcatto, Cyrus 2x1 M:rte3','
AABB 1xO Marisol e Emm(:jn

doerfer 1xO Breithaupt. Pela

ca�egDria ,infantil, na Arweg,
domingo pela manhã: AABB

2x3 Rio, Molha,- Mirtes Ox4 � r

weg, MarcaHo 1x2 Cyrus e Ur

bano OxO Jarita.

"Próxima. ROdadas

Na sexta-feira porvindoura
dia '5, no "Arthur Müller", jo
gam pela categoria adolto:' ',ur
bano x Marisol, Cyrus x Brei�

thaupt e �BB x Emmendoer
fer, Hoje à tarde (30/6), no Gi

násio de Esportes Artur MÜl
ler - transferit:los 'da AABB

em virtude da solicitação, do

Lions para realização de com-',

"etições' esporti�as - os ,jQgos
da "juvenil" silo os, 'seguintes:
13:15 horas - Urbano x Weg,
14:15 horas - Emm-endoerfêr x,

,Mi'rtes; 15:15 hQras - Brei
-,

thaupt x Mai'isol; 16:15 horas
- MBB x Marcatto e às 17:15
horas - Cyrus x Jarita.' Na

Arweg, domingo, categoria in

fanti'l, jogam às 08:00 horas -
oMarc'afto x Rio' Moll'la;

-

09100

horas - Mirtes 'x Breithau'pf;
10:00 horas - Jarita x Cyrus e '

às 11 :00 horas - Urbano x Ar

weg.

Emmendö'erfer çom. Veiculos Ltda.:

CHEQtJE ESPE.CIAL
, CHEV.ROL�Er·

Você' compra uma unidade da maior linha dei Veículos nacionais e re

�ebe, de_presenté, um cheque de crS 45 mil ,ou de Cr$ 70 mil.

I Av. Mal. Deodoro, 557- Fones 72-0060 ......,72-0655 e 72-0969
, i 'JARAGUÁrDO',SUl-'SANTA CATARJNA

-J:�

Balanceamer,to de rodas' para
as marcas de carro.

.,'�..
_--"

'

'o coordenador de dies- oeto atleti'smo e natação,
portQ$ d� Secret,arià de nos jÓgOS diE!! Jaraguá do,
Cultura, Esporte e Turis- sur, ano passado.
mo, Joaquim Mi.,.' Villa- Os 10.18 SI dataS dos

rinho Júnior, lnformou que
' classificat6rios, são os se

já estão prontas as tabe- guintes: en,tre 26 'c:' 28 de

las para os Jogos Classi- junho, em _Jolnvllle-, �
ficatórios, que vão apon- primeira etapa d� etasst

tar 'as equlpes que, en,tre ficàção para atlet!�mo .e
os dias 16 a 25 de outu- natação e

,

classlflcatórla
bro, estarão participando de judô;, entre 3 e 8 de

dos Jogos AberWs de S. agasta; em CriciúmBi, bas

Catárina, em lages. Há 15 quetebol masculino e bo

equipes inscritas para dts- oha: entre ,12 e 16 de Soo

putar 'as 10 vagsa no bas- gosto, em Blumenau, ha�
quetebol masculino; 43 dieboi masculino $ fernlm

para as 9 vagas de bocha; no: entre 19 e 23, em Cam-

17 para as 10 vagas do, pos Novos. futebol de s�.
boIão masculino; em fute- Ião 191 xadrez; :entre os dOIS

bol de salão" 57 equipes dlas 25 a 29, também de

estão ,Inscri,tas pal'1Bi dispu- agosto, vôlei feminino ,�
tar as 9 vagas; 'em hande-: masculino, bolão mascuh

boi masculino, 24 equlpes no;ei tênis de mesa,mas

vão' disputar as 9 vagas; culino em Caçador. Final-"
no feminino, 17 equipes men\1i9l, entre os dias 3. e
confirmaram interesSe em 6 de setembro, em Florta

disputar as 9' vagas; em nópolis, a segunêfa etapa

judô, 10 equipes estão ins do atletismo e natação.
critas pera disputar 9 va- Nas d\emai,s modalida

g'as; em' tênis de mesa des n-ão haverá classifica

masoulino, há 1'7 equip'es . tória 'porque o nú�ero d�,
'para disputar 9 vagas; em inscritos não atingiu SI

vôlei tanto no. mlasculino quer 'o limite d� 16 equi..

como no feminino, 26 equi pes. E 'como, sei' denota,

pes vão ,tentar as 10 va- mesmo' tendo sediado, e

gas iexistentes e em xa- bem, os XXI JASC, em ..

drez, 16 ,equipes estão 1980, Jarag4á do Sul fol

pleiteando as 9 vagas. pret-eric;io quanto ao sedla-

As demais que vão dom- menta de etapa dos Jo

pl,etar ° total de 16 fina- gas Classiflcatórios, a �ar
listas 'aos JASC, já estão de ,toda e admirável moo

classificadas. São os pri- fl'iarestrutura ,e:sportiva que

me�ros colocados (seis) possui, desde. outubro do

,em cada modalid'ade, ex- ano passado.
'

Estado d'e Santa Catarina
.

Prefeitur�, Municipal de Jaraguá do sut

A'viso
.Edital de Tomada de Preçós N. 02181

,

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA.o?
, SUL, Estado de Santa Catarina, leva ao contw:Cl- ,

menta dos interessados que se acha aberto' Ed,!t�.
'die Tomada de Preços N.o 02/81, para a a�UI�I
ção ,de placas d'e r:egulamentação e adverte�C1a
com postes de ,3,00m, para implant�ç�o d:a SIß,ar

Hzação vertical na cidade IS placas mdlcattvas de

ruas.
"

,

,

,

As propostas 'c;ievêrão ser apresentadas na

Secretaria da Pl'iefeitura Municipal, Praça AJtgelo '

Piazera, 247, .até às 17 horas do dia 'OS de junho
de 1981.

O Edital completo com as eX:l�ências I?ara a
'

participação na Ucitação será fornecido sem des

p�sas aos interessados, palia Secretaria. da Pl'1e

feitura Municipal, onde podem ser obtidos am

plos esclarecimentos sobre o assunto das 13 às

17h nos dias úteis.
Pre1ie:itura Municipal de Jsraguá do 'Sul, aO's

22 dias do mês de maio de 1981 .

SIGOlF SCHONKE
Pl1efieito Munícipal, em exercrcio

" ,

..

"Informalivo
'Moleqpe' lravesso','

O departaménto social O treinador Ivani,j- lom.,ar'
do Juventus programou di convoca, todla a garota
para a noite deste sába- da ,ai cornpare'çer n& E-stá

do, dia 30, a, partir das dia João MarGatto. A pro-
22:00 hora$. banei 'públi- pósito" neste perfodo" de

,C'O, com o Conjun,o 5a pJ'1eparaçãQ, 'o plantel 'j�
Mensagem, de,:Joinvme. venil ,realizoJ:J já set� ami '

Todos são conwidados a tosas, ,com $eis vitórias e

participar desse "Baile de' uma única d1errota: JU
,Inverno"., ventu,s 4x1Corinthians; 3><

E na tarde deste sába- Aventureiro (JoinvU:e); &x1
do, infeio às 15:30 horas, Flor$.ta; 4x2 Corrnt.!,.ians;
-a equipe, juvenil fará no·· 5x2 Caninha I;C.; 2x4 Fer
vo amistoso, desta, feita, raso e 5x1 Juvenista6', (Co
ante ao Arseinal E9p,O'rte légio São lurs).
Clube, de Nova BrasrJia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Notíciás

o enconlro do Padre'
Elelar -Scheid COI)

o Paslor Eaberto
Schwanz

Quando esta carta chegar às sua�
mias, o Sr. já estari sabendo muito mais

da

manteve-se em contato com o jogador
Falcão para conhecer detahes do aconteci

do, ,e este por sua vez recorreu a mim,'

por telefone, pedindo que o secundasse na

obtenção das notrcias, pois Facão estava

treinando quando ocorreu o atentado con-,

tra a vida do Sumo Pontrflce. Fiquei até

três horas da madrugada slntonlzando

com as rádios' italianas e com a Rádio do
,I

Vaticano. Aliás, com a onda de violência,
terrorlsrno e atentados que invade a Itália,
sobretudo Roma,' Da. Azise, mãe do jo
gador, confidenciou-me ontem que teme

muito pela segurança do ·filho com quem

Interrompi esta correspondêncla on

tem à tarde, para continuá-Ia esta manhã

(15.05.81). É que me desloquei, para a

praça São, Pédro, o�e se realizou ontem

à noite uma emocionante vigIlis de oração
pela fecuperação da saúde do Papa. Lá

estava ainda armado o estrado e nele va

zia a cadeira, de onde o Papa não chegou
a falar quarta-feira'. Muita gente compare

ceu, mais do que na préprla 4a. feira últi

ma, para a aUdiênc,ia; papal. Tudo trans-

.correu em.cllrna de silêncio e oração,

guamecida que est�va a praça de um for-:
tlssimo contingente policial.

Mudando de assunto, comunico-lhe
I '

que estive novamente com o meu grande
amigo Pastor Schwanz, em Nauheim, e ,ele
lhe envia a foto que val anexa a esta: car

ta. Ele está muito bem, como também to-

da sua familia. A oportunidade de reen

contro se deu pelo fato de eu ter ido à

Alemanha na semana Santa. Trabalhei um

pouco em par6quia, recordàndo meus bons

tempos de Jaraguá, e visitei alguns pa

rentes. A -viagem de Ida a fiz de carro,

aproveitando a carona de um casal de,

primos que estel'e.comigo aqui. em Roma

durante 10 dias. Foi uma viagem muito

bonita. Sempre so�hara, e desta vez acon

teceu, com a oportunldaçle de' percorrer

de carro os. Alpes d� surÇa em dia de

$01. Como é bela esta Suiça: as monta

nhas com os cumes nevados, . os riachos,

os belos lag08, os longos túneis, as lindas

residências. Cruzamos também a Alsácia-

-Lorena na França, ao longo das monta

nhas vogueses . Outra reglAo muito boni

ta. Regressei a Roma' por avião.

De resto, por aqui tudo bem. Estamos

nos encaminhando lentamente para o final

do ano letivo, com o alegre aceno das fé-

rias que se avizinham. Ainda não conse

gur determhyar a data da minha ida ao

Brasil, talvez na primeira quinzena -de ju
lho, talvez na segunda. Tudo ainda por

ver. Deverei da'r uma rápida chegadinha
em Jaraguá, onde, S$ Deus quiser nos en

contraremos quando não na pr6pria Flo

rianópolis.
Para não me 'alongar mais, vou finali

zando,' mesmo porque devo preparar-me
para uma viagenzinha até Pagliare, onde

T,srminou domingo, a

primeira fase de classifi-
.

cação do Campeonato,
Campeonato Varzeano Ve
reador Ivo Beehr,

-

com a
,

Associação ' Recr.eativa
Gneipel, de Schroeder,
sendo a campeã geral das"
"três chaves. No Grupo A,

'

classificaram-se Gneipel,'
Santo Antônio, Crudas A e

Vila Nova; ,no Grupo B -

Aliança, Sert . jo, Mathe-
,

di e Juventu � Grupo C
,..._; Posto Moser, Canto do
Rio,. Rio Cerro e Flumi
nense.
Estas do�e equip,es clas-

.Varzeano'
COnheCIaS

, classifica
dos

sificadas foram novamen

,te I subdivididas em três
chaves, permanecendO n,a

"A" -.Aliança, Sertanejö,
Rio Qe.rro e Juventude;
ria "a" - Fluminense, Vi
la Nova, Cmdas e Santo
Antônio e, lia "C" - Gnei

pel, Cantlo do Rio, Posto
Moser e Mathedli. De· ca
da 'chave, dUalS ,eqU'ip'es se
classificam à etapa se

guinte, que terá duas cha
ves de três equitpes. Os
jogos dessa fase interme
diária do campeonato co

meiçam no dia 7 dei junho.

'I'. -,:, Esta�o dp.- Santa Catarina
�

...

Pl'e1eitur.MunictpàJ, dei Jsraguá do Sul
•

•

I
•

r r

Concorrência',Pública '��' Q4/81
A PREFEITURA MUNICIPAL D,E JARAGU:A DO, SUL, através o seu Preteíto
Municipal, em exerclclo, comunlca.e- torna público que e�contra-se·abelta.
a partir dessa data, a Concorrência Pública N.O 04/81, para aquisição des

seguintes equipamentos rodovlérlos: ,

1 .:....: 1 (um) Trator de Esteiras equipado, novo, com peso máximo de �té
12.000 quilos.

2 - 1 (um) Trator de Esteiras equipado, novo, com peso mínimo entre

12.001 quilos e máximo de até 20.000 quilos.
3 - 1 (uma)' Motoniveladora equipada, nova.
4 - 2 (duas) Pás Carregadeiras equlpadas, novas.

5 - 5 (cinco) Chassis de caminhões novos, óleo: diesel, devidamente

equipados.
6 - 3 (três) Caçambas Basculantes com suspensão hidráulica, com capa-

cidade de 5m3 e 7m3. _

7 - 1 (uma) Caçamba Basculante especial para Coleta de lixo, com ca

pacidade de ·12m3.
8 - 1 (um) Tanque d'âgua e$pecial para irrigação de ruas com a . çapacl

dade de 7.000 até 10.000 litros, acopledo com motor e bomba pata
sucção e injeção.

A do�umentação exigida e as propostas deverão se� apresentadas na Se

cr�tana Geral da Prefeitura Municipal; até às 17 horas do dia 25.06.81,
cuja abertura se fará, em ato público,' às 9 horas do dra 29.06.81, 'no
mesmo local.
O Edital �ompleto com as, exigências para � participação na ,licitação, se

rá fornecido sem despesas aos Interessados pela Secretaria Geral, onde
podem ser obtidos -ampíos esclarecimentos sobre o assunto das 13h30min
às 17 horas nos dias úteis.

"

Pref;itura MuniCipal de Jaraguá do Sul, 27 de maio de 1981.
SIGOLF SCHONKE - Prefeito Municipal, em exercrclo.

....-----

Na Câmara de vereaco- há tempos reclamar
res, projeto-de-I'ei do Exe- ção por part� .' do
outlvo, que fixa a loçaliza-. municipal e que vlsa
cão da Are,a Industrial do Isso, concentrar a atn,
Municfpio de

. Jaraguá do
.

de Industrlal dentro dJj
Sull compreendendo, a fai- 'j:)ãço ffsico;..territo
xa de terra na zona perl- preocupasão básiQ8J
férica do perímetro urba- proj'elto, em vias de

.

no, tendo confrontações transformado em lei.
com �s .terr,a� da Red� O ve'reador Eugê
Ferrovlárla Federal, o Lo- ,Gascho, teve aprovada

,t�t8me�to. Cente.nário, o dioação ao Executivo,
no Itapocu e o ,rIO Itapo- ra que sejam !providienc
cuzlnho, na divisa com dos reparos em pontil�
Guaramiriin. Segundo o localizado na localid:
projeto, a partir da vigên- de 84, imediações da
ela da lei, nenhuma casa pela da Santfssima Trin
residencial poderá ser de, Outros dois proie
construída e somente po- -de:'lei, dispoem sobr
derã ser ocupada. por, in- denominação oe vias
dústrias não poluentes. btícas, na Ba ...ra

Oerro e na zona

do munlclplo . ,

Por- solicitação da A
resc, Cl) vereador Arno

in�ituições re:ligio�s, ou Schulz foi indicado, p
sejam, a Capela Sa9 Fran- Câmara, para repre
cisco de Assis 'e a igreja -la junto a Comissão
do �o�to de, Pregação da nicipal de Saúde, que
Paróqula Apostolo Paulo, nlu-se quinta-feira à no

podendo serem ampliadas. no Fórum; para tratar'
Na exposição de motivos, bre suas atividades
diz o prefeito, a medid,�· deMunicrpio·.

A lei assegurará >O direi
to de permanêncla des
irríóvilis e benfeitorias, das

Dia 31demaio venha dar
'Ima força para
anatureza.

, '

Venha dar uma força
para a naturem.

Na Semana Mundial do Meio
Ambiente, vamos juntos festejara
natureza '

Aqui, na siia cidade; será
realizado um alegre Passeio de
Bicicleta, comemorando o prazer
de viver.

Oaro, esse passeiQ
tam�m pretende .

demonstrar que, todos
nós, coiUiriuamos
alertas para
defender a natureza
contra quaisquer
foimas de agressão.

Dia 31 de maio
venha dar uma força
para a natureza.

Traga a família e os

amigos para as ruas,
com suas bicicletas
beItl enfeitadas.

Vão ser sorteadas
bicicletas e entregues
troféus.

Entre nessa festa.
A natureza bem '

que está merecendo
�!l prova de amor.

PASSElODE
BICICLETA

SemanaMundial doMeio Ambiénte
31 demaio/9 boras

. ,

húonnaçães na Prefeitura de sua cidade.
Iniciativa

-
'

•••
'LX.....
_ema-

"

SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO
e PREFEI:rURA MUNICIPAL

A bicicleta é a
.

liberdade que falta
Ao

emvoce.
p A bicicleta é o meio de
transporte que mais se entende
com a natureza. Nã consome
combustível e não polui o ar com
fumaça e barulho. Além disso a

. bicicleta faz bem aocorpo e a�
bolso. '

.

Pedalar é um exercício
'recomendado pelos médicos.

Já os economistas,
provavelmente recomendariam à
bicicleta como um excelente jeito
de fazer poupança

, Firialmente, entre outros
benefícios, a 'bicicleta faz muito

.

bem ao espírito. Ela coloca você
em contato direto com a natureza

� com uma doce sensação de
liberdade e vida.

.

Em papel CQ01 o timbre da CONGRJ;- pelos notici'ários que chegam ao Brasil.'
GATIO SACERDOTUM A SACRO CORDE

. Ontein à 'nolte, uma Rádio de P. Alegre

JESU, da Via Casale S. Pio V, uma car

ta' datada de 14 dE; maio dé 1981 e assi

nada pelo Pe. Elemar, ex-Vigário de Ja

raguá dó Sul. São notíclas quentes que
vem da Europa para o nosso diretor, e, que
pelo seu conteúdo podem ser conhecidas

por todos quantos -estímam o admirável

Sacerdote que é Pe. Elemar. Assistiu ele

os lamentáveis atentados centra o Santo
Padre.

Eis, pois, o seu conteúdo:

"Carissimo Amigo Schmqckel, com to

do o. prazer volto a lhe escrever daqui da

convulsionada "Cidade Eterna". Foi ontem

à tarde, que. aconteceu o cruel e sacrllego mora, e que, segundo muitos, é tido como

atentado contra o Papa. Casualmente eu o maior ídolo de Roma, depois do Papa.
estive presente na praça São Pedro. Toda

a quarte-tetra frequento um 'curso' especial
de Teologia e Direito Canônico promovi
do pelo Vatica-no. ,Sar da sala de aula
às 5h20mißi, .alcançando a praça três mi

nutos depois, quando o crime acabara de

.eer perpetrado. Não cheguei mais a ver o

Papa no Jeep branco: assisti isto sim, à·
prisão do criminoso. Havia: muita gente na

praça São Pedro, sobretudo turistas es

trangelros� Houve Instantes de desorienta
ção geral naquela gente em razão do igno
minioso e inesper.ado ato praticado por a..

quele terrorista. Piedade e afeto pela pes
soa 'do Papa; Incjignação e ira centre o

agressor, que por pouco 'não foi lincha
do. Não se sabia, de início,

'<

se o Papa
caíra morto, ou se ainda estava com vi
da, o que felizmente veio a se confirmar
momemos depois, pois, foi' transportado
com urgência para a Pollclfnlca Gemelll,
onde foi operado, enquanto os fiéis per
maneciam r�olhldos e� oração diante ida
Basfllca de São Pedro. Graças. a Deus;
o Papa parece fora. de perigo, depois da
intervenção cirúrgica que durou quase seis
horas. Mesmo assim, consternada Roma
ainda- vive horas �e -apreensão p�ofunda
misturada a u�a grande esper�nça, condi�
vldldas aliás .com tod9 C1 mundo, por .ca
t6licos enio cat6licos. IncrrveJ mas real
o que se praticou contra este homem d�
paz,· do amor, da verdade e da vida. Do
mingo passado, à hora do 'Angelus, ele fa
lara ,com veemência ém faVor da vida con
tra a livre prática do abC1rto. E como se

estava a uma semana do plebIscito com o

referendum do aborto, dé Inicio, facilmente

deu�se ao crime uma conotaçAo polftica
estntamente Italiana, face às sevéres pa-

III!.Vras·
do Papa no domingo passado. Esta

hrpótese fof todavl,aI logo afasfada� quan
do o criminoso foi identificado pelo nome

de Mehemed Ali Agca, um extremista islâ-
mico que desde há dois anos planejara
matar. o Papa, ,fugindo da cárcere depois
de condenado em ",irtude do· assassillio de
um jornalista' turco praticado pelo mesmo

terrorista profiSSIonal. E todas as dúvidas
desapareceram com o encontro daquele
bilhete com estes dizeres: .!'Mato o Papo
para protestar contra o 'Imperialismo da U.
Soviética e dos Estados Unidos e contra
os genocídios que sem vem praticando em estou convidado para uma festa de cas'l-

Sa'lvador e -Afeganistão". As investigações, mento.

sobre a personalidade desta enIgmática fI- Desejo que o Sr. \ estejà b�m, em.

gura, e sua inteira identificaçAo, ainda és- melo às suas múltiplas ocuB�ões� Reco-

tio em andamento nos sucessivos interi"o- mendÊHne à Da. Brunllde e ioda' a fam(-
gat6rios a que estê sendo submetido; com- lia. Que Deus, na sua generosidade de Pai, .

porta'ndo-se de maneira cínica e friamente nos abençoe largamente.
çSlmo. Aceite o bom Amigo um forte abraço

de quem o estima e admira ..

Cordialmente,
asso P. Elemsr Scheid scj".
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