
o àllMl1ARIO MAIs .-neo DE
SANTA CATAMNA

Fundado em 10 de .....0 .,11"
.

..

AfIo LXIII.

. "

Campanha 'Dentl�lo e (rlan�a' foi la�.da
,na 1lÍ1(�orregilo

Tendo por finalidade a redução da indtiêrlcia de

cáries dentárias em todos os escolares das redes mu

nicipal e estadual urbana de primeiro grau - crianças
'ent�e 7 e 12 anos - foi lançada terça-feira para os

municípios de Jarag!-'á do Sul e Guaramlrlm, a campa
nha' "Dentição e Criança', iniciativa da Secretaria da

Saúde com o apoio daêecretarla da EducaÇão e que,
na microrregijo,' é coordefida pela 19a. 'Uore e execu

tada pelàs Ohldades Sanlt�rJas' dos municípios ben fi

etades. os únicOs que efetiv mente contam com o

tólogos. ,

A campanha encerra-se .no dla 15 de junho. An'
total, serão beneficiados 5.039 alunos de unidades es

colares urbanas de 1 a. à 6a. séries, sendo 11 da rede

estadual e 5 da munlcípal, Em Guaramirim serão aten

didos 804 alunos, do C.E. Prefeito. Lauro Zimmermann,
E. B. Almirante Tamandaré, EERR Alfredo Zimmer
mann e E. "". Lauro Carneiro de Loyola. De Jaraguá
do Sul, 4.235 alunos serão beneítctadosx dos seguintes
estabelecimentos: E. B. José Duarte Magalhães; C. E

Abdon Batista, E. B. Euclides da Cunha, E. B. Holanda
Marcelino �onçalves, E. B. Roland Dornbusch, IE;".
Heleodoro Borges, E. B. Glardini Lenzt, EERR Julius
Karst�n, G. E. Albane Kanzler, EERR 19 de Äbril, EERR
.Alberto Bauer e EERR Cristina Marcatto. .

A campanha em epíqrafe tem quatro fases. Na pre

parativa, os .odontõloqos das US promoveräó palestras
educativas sobre "Dentição e, Criança", trabalho que
terá contlnutdade pelas professoras; na fase executiva,
os escolares executarão trabalho de colagem e reda
ção sobre, o terna; na seletlva, os melhores trabalhos
serão escolhidos e, finalmente, haverá o encerramento.

Durante o lançamento, além de palestra sobre higiene
bucal e prevenção da cárie, pelos odontólogos Alfredo,
Guenther e Nídia qampos, da Unidade Sanltárla de Ja

raguá,do Sul, foi tratado o aspecto premiação, já que a

campanha, visando despertar a maior participação e en

volvimento dos esoolares, prevê a concessão de peque
nos prêmios como estímulo aos methores trabalhos

;��:r:;�d��;;�n�i�l· em JS
A Assgfiação Comercial mentos dos participantes

.e 'ndu_iif Ide Jaraguá no tocante a oontabilida
do Sul, 'em convênio com, de gerencial, e levar ao

o . Centro de Apoio à Pe.. conhecimento dos interes-
. Quena e Média EmprElla,_

.

sados os esclarecimentos

CEAG/SC, promoy'er5: no� sobre a utilidade da'conta
dias 16, 17 e 18

d�"
nho bi lidade gerenlllat ,!la adm_i-

próximo, o �úrso con- nistraÇão dà i'mP.Jfljsa.
tabilidade gerencla ',:,.g,u e O programa dt curso �e
tem caráter de aperfeiçoa-

'

rá desenvolvi.dol através de
menta e destina-se esped- aulas expositivas, traba�
,ficamente fi' gerentes. fi,-' lhos em grupo, eyercí.cios
nanceiros, contadores, eco- práticos e discussão. A

'. ·:oomistas e p�ssoas cujas ',reserva de vagas, limita
·'atividades rela'cionem-se das' 8' trinta, poderá ser

I::om lá \área contábil. O cur- fe�ta deisde já na Secreta
.

so tem: por finalidade J>Jl ria da Associacão C'*ner
:8lca .atualizar, aperfeiç(lf cial" ou- 'pelos' telefones
e ��SCipUTiär �os conheci- 7,;O��I4.p,u� 72�1044.

Após lima queda na bril de 81.
. 'a�ão: no mês de

toÇo, superior'á'Cr$ Assim, nos quatro pri- •

milhões com relação meiros, meses ,do' ano,'
fevereiro,' a receita foi arrecadado ao teso'u-
mentária da Exato- ro estadual, a quantia
Estadual de':jäfaguá de Cr$ 880,103;106,32 e

Sul sofreu eni�bril o superávit é eil yr$
\ '"el,�,ç�" l?\lSi;' 4�9.251.760,25, compa-
o-se corno a'se- räfivamente 'ao montan-

;,melhor dos Pli- _ .1;8, re�lhidp de ,jane!ro
• quatro m.êSes do a ,abril ti'e 1981 e iden-'

.

"fnglndo' êrh tér-' t1�o �plftr()do '

no' -cOrten- .

tfobais Cr$ .•. ',' :t.E! .exercíc,lo'finahceiro.
2� ;�35.899,31, cà'htr� A quâse totalidade ,€Ies
Cr$ 11.�.522.233;75, por-

"

ses :vaíor:es
'

referem-se
tanto com' um superávit ao Imposto sobr� Cir
de :Cr$ 106.113.665,56, ,culação de Mercadorias

_�fl1t.relação ao mês de'" - ICM.'
'

-'
.

assume a
�

Prefeitura segunda-feira
------------------------------,------Schünke

O vice-prefeito S'igolf ftca $chünk , impossibili
SchOnke recebe, ,do pfi',fei-: tado de cone orrer a qual
to Victor Bauer, segunda- quer cargo eletivo (ante

feira, dia 17, a Chefia do riormente havia declarado
Executivo Municipal de Ja- 'que não mais seria candí

raqua do Sul, à princíQÍo dato), uma vez que a.legls
pelo espaço de um mês, lação eleitoral prescreve

segundo informou-se.·· A a desincompatibilização
transmissão de cargo está até o dla 15 de maio, seis

lnlclalrnente prevista pará meses.
antes das

eleiçi-es,as 9 horas, no gabinete e assumindo o gov o

prefeitural. ..

�unicipal, fica impe ldo

Schünke 'esteve qulnta- de concorrer.'
,

feira a Capital do Esta-
"

do, tratando sobre a lib_f-. Mr� ESCOLHE

ração de verbas, para a DIIft:TO'RIA
continuidade do programa
de governo e pagamento
dos compromissos assumi
dos pelo município. Cöm
.a sua posse segunda-feira,

A Comissão Provi16ria
do" Movimento Trabalhista
Catarinense de Jaraguá do
Sul, órgão do Partido je-

Breve a 'construção da àgência
do Besc dê Massaranduba

Terá lníclo dentro dos I' ra a indicação dos candf
próximos dias a constru- datas que serão apoiados.
ção da agência do Banco ! Na ocasião. foi reafirmado
do Estado de Santa Cata- apoio às candldaturas dó
rina - BESC -, na cida- Esperidião Amin e Victor
de de Massaranduba, na Fontana, para o governo
rua 11 de Novembro, a do Estado, Jorge' Bornhau
principal da cldade, Seguh- sen ao Sen-)ôo, Pedro Ce
do o prefeito Dávio 'Leu,

. 'IIi e Paulo Afonso de Frei-

.

a implantação de mals es- tas Melro à Câmara Feds

.

ta agência bancária em ral e Octacílio Pedro Ra
Massaranduba é o resulta- mos à Assembléia Legis�
do d� ..a�,� J>r�g,�es,�o clº Idt:_va .

municTplo e aa integ'raÇão
.. -: ..�

Em ârrl."if.Ut1IMpal:
entre a administração pú- escqlha 'recaiu na pessoa
ouca e a comunidade. do ex-prefe'to Zeferino
Afora o BESC que será Kuklinski para o cargo de

implantada a agência, Mas: .prefeito, ficando o candi
. saranduba já possui a do' dato a vice a ser escolhi
Banco dO' Brasil e do ,Ban- do oportunàmerite, o. mes

co Itaú. IT o para ,os candi�tos à

v�reança, 'á que muitos
estão mapeados, de todas
ES regiões do município.
Os candidatos a vereador
s e r ã o. eS.colhidos pelas
próprias comunidades; a

través de seus líderes e,

posteriormente, o diretório
referendará o postulante.

(orupá Mhda. I .Açl� Democlátlci Feminina

'NDICAÇAO' DE
CANDIDATOS

O Diretório Municipal
do PDS de Massaranduba
reuniu seus membros dia
7 passado, na Câmara Mu':'
nicipal de Vereadores, pa-

Em ato ocorri,do seYta- considerado o "padrinh9"
feira, dia 7, na Câmara do encontro. Deu destaque
Municipal, foi fundada em também" 0- deputado, .às
Corupá, a Ação Democrá- obras cárreadas pela aO
tica Feminina - ADF, do ministração J () r ge Bor
Partido Democrático SQ- nhausen/Henrique Córdo
eial, constituindo-se no p'R- va à Corupá.
meiro município da micro"...
região a contar com a ala
feminina a fortalecer'o par
tido de sustelitação aOl go
verno. O acontecimento
contou com a, preseritl8 do

deputado' Octacílio Pedro
, Ramos, que tem o apoio
do Diretório do PDS de
Gorupá à sua reelei"-o, e

fo: organizado graças aos

esforços da Sra. Elli Leu
,nert Schultz e colaborado-
ras.

SegUiu-se a leitura da
nominata dt» s membros
que compõem a agora
constituída Diretoria Exs
cutiva Municipal da Açäo
,Democrática Feminina, -

ÀDF, de Corupá, que está
assim formada: Presiden
te - Elli Lennert Schultz,
Vice - Delourdes Blullk,
Coordenadora Geral"

, Edeltraucf Weber Oechsler,
Secretária Geral - Vane-

O Comendador Alvim te Steil Carvalho, 1.a Se-
Seidel, preSidente do Di-' cretária ,-- América Maria
retório Municipal do PDS, de Oliveira, Tesour.iira Ge-

: .. expliCOU na oportunidade, ral.- Margrit WiTtff Si
em' breves palavras, a fi- queira, Delegadas - Celi
nalidade da ADF e a sua ta do Nascimento Pa.terno,
importância dentro do par- Carin Jark Stern, Cecília
'tido, complementadas pelo Bosse Pett e Zezina Gali-'

df:jputa
'

Octacílip, que foi ze de Lima. k

MA OL VAI HOMENAGEAR COLABORADORES
D.�NGO

Neste domingo, a ,partir d-as-8-h3-0-,-n-o Salão Nobre
da Agêhôill do �esi de Jaraguá do, Sul. a Marisol S.A.
- Industria do vestuá1' irá premiar tra�al�os. vence
dores do COOC4rso d'e

. ,CQ, como tambem .val home
nagear antigos cólaboradores.' Inicialmente, com a pre
senç_a da.' d,iretoria,. ge.rêRci�s e funcionários, serão pre
rt:Ii,�dos os grupos vehcßdores do I Qoncurso 'nternd de
CCO JCírctild de'COhlrote d�alléfadê) é' em �eguida,
como forma dE;) reconheC'imento pe�lo esf0rço e dedica
ção à empresa, serão entregues mencões honrosas e

'''''gratificaçoe,s àqueles nttncio,nários,com '10 e 20 anos de
firma, completados ate 1.° de. maio e, além destas ou

tras atividades estão também' a�enéladas.

PORTE PAGO
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capital Sul Americana dõ
, �pêu

mocrático Social, reallzou
quarta-feira à noife, f> Ma'"
rabá, assembléia 9 e r a I,
quando foi eleita e empos
sada a nova diretoria. Cer
ca de 35, membros partici
param. Na prestdênctà foi
reoonduetdo Lauro Vagini
(candidato à vereador), .na
vice está Mauri Ferraza,
secretário -'Hans Egon
Burow, .tesouretro - Ed
son Menslin, 1.° vogal -
Le.qpádiO' Osmar Hodrl
guls, 2.° vogal-- Rui Dor
val LesSJIann, represen
tante junto ao' Diretório
Municipal do PDS - Mil
ton Gruetzmacher a dele-

gados - Ivo Baehr. e San
dra Lessmann.:

dARAGUA QD S'UL ,.... SANTA ÇAT�INA. -

Municipalidade vai
I

colaborar para
aumento do
contingente el\ltoral

Guaramiril deve ganbar Baoco do

Brasi'l DD prólltW-o 'mês
J:

Ecllçio Nl 3.187

que já permite tráfego de
�culos. O custo final dá
''Rohte deverá girar em tor-

.

no de 35 mähões.
Dentro de trinta dias de- ,

verá ser implantada a ilu
minação.

Tendo por finalidade a

elevação do' número de
eleitores do município, em
razão das eleições majori
tárias de 15 de novembro,
o Executivo MUflicipal en

viou à Câmara de Verea
dores um 'projeto-de-Iei
que o autoriza a pagar des

,�as ço",! a, qu:aJificaç,ão
It!iterar, objetivando com

isso, minimizar os custos
dos novos'eleitores na ob
tenção do documento, ou"
mesmo para transferência
'de títulos 'e secções elei-
torais. Assim, a 17a. Zona
eleitoral,

.

conjuntamente
çom' a municipalidade po

derltideflagrar uma ampla
campanha de arregimenta
ção de novos eleitores,
aumentando ontingente
do município, je beiran-
do aos 28 mil.

J:!..s vereadores
.

aprova

r� também em pr�liP.'
ra äiscussão, projeto-d§-IIf'
que dá autorização à mu

nicipalidade para doar área
'e terras qp Sindicato dos
rabalhaddfes nas Indús-,

trias da Alimentação de
Jaragua do Sul, parS' cons
trução de sua sede pró
pria. A área tem 533,75 "2
e está localizada na rua

José Emmendoerfer..
O Diretório Mun�ciRal do

PDS, � indioou o vereador
HeinI BWtel para líder e

Alidó Pavanellö para vice

líder da bancadà na Câma
ra de Vereadores de acor

do com ofício do presiden
te e também ver�or
Enno Janssen.

O município de' Guara
mirim não rnats terá um

Posto Avançado de Crédi-'
to Rural, mas sim, uma

.

sgência do Banco do Bra
sil, conforme informação
prestada pelo gerente da
agência de -Jaraquá do Sul, '

,Carlos Marques, adlantan
do .que .ela deverá ser ins

, talada até o dia 27 de [u
nho, no mais tardar.
O prefeito Salim José

�uêch, ao destacar a

importância; disse que a

aqêncla do Banco do Bra
sil é uma conquista do seu

povo; pelo trabalho que
vêm desenvolvendo, tanto
nos setores oomercíaê e

lndustrtal, como na agri
cultura, que é' a base. eco
nômica do município. A ,

agência erá instalada no

. prédio e p)-opriedade de
Alexandre Maluta, na rua

28 de AgostO'.

ATERRO DA PONTE DO
AGRICULTOR '

VERBA· PARA O'
'HOSPITAL

�.
I

A Secretaria da Saúde
liberou uma nova parcela'
de Cr$ 500 rnll para o Hos
pital Municipal Santo An
tônio. Este auxílio faz par
te de gestões feitas pelo.
prefeito Salim José De
quêch junto ao ,Governo
co Estado, tendo em vis
'ta a grave' crise que o no

socOrnio atravessa, com

falta de recursos para a

tender.a grande demanda,
além das diárias, que são
pagas pelo INAMPS, que
absolutamente não cobrem
'as despesas.

.

ESCOLA RECUPERADA

Guararnlrim asslnou con- ödepartamentc de obras
vênio com o Departamen-· I' da municipalidade guara
to de; Estradas de R9da- mirense concluiu os trabe
gern, no valor de Cr$ 5 lhos de recuperação e am

milhões, que serão liberá-.. pliação da J:scola �,�Eld.a
, dos .. liiàrçelas��., ::rds'�h;--lnä't1Wffi'ãdã
zer frente aos trabalhos em' 19-nf,' da localidade de.
de aterro das cabeceiras Corticeira.' Foram gastos'-,
da Ponte do Agricultor, Cr$ 480 mil.

,Obra de Silvejra Júnior é tema
i

.

da Maratona' Cultura-lj82 ,

estudantes um tey.to mUi
to bom e de fáci I entendi�
mento". De acordo com o

regulamento do concurso,
a redação deverá ser da
tilografada ou manuscrita
e conter um mínimo de 35Ó
e máximo de 1 �OOO pala
vras. A seleção dos traba
lhos se. desenvolverá em

duas etapas: a primeira à
nível de escO'la, devendo
o aluno entregar ao seu,

prOfessor de Ií,ngua' portu-
.

guesa até o dia 31 de maio
e,' posteriormente, ó me

lhor trlbalho de cada es

tabelecimento irá concor-
.

rer à níve'l de Estado.

"Memórias .. Utrf M�ni
no Pobre", é a hillt.ór.ia de
uma' comunidade ae �gri�

. cultores do Sul brasileiro.
O lançamento da Mara- Ê ediç'ão da Li'f.sria· Lu

tona Cultural ocorreu na narde"i e está circulando
semana passada, oportu- em sua terceira edição:
nidade em que o escritor Nesta obra de 184 páginas,
homenageado, que é cola- o ocupante da cadeira ....de
borador, regular 'do '�Cor- _M'jmero dois da Academia'
reio do Povo", disse que ,-.atarinense de' Letras con

"quando éscrevi o livro ta toda a tràjetória de 'uma
O Inspetor Regional de não tiqba 8i'1menor inten- comunidade rural, com

'Tributos de Joinville, Ney ção df'.sransformá-Io em SU8$ misérias� O' trabalho,
Vianna de Albuquerque, es- objeto �'.4mse PIIi es- .

o cansaço, as angústias,
tá alertando os contribuit!ilf tudantês". Frisou t_ém frustrações, alegrias e es·

tes de que o cidadão ab'" SHveira Júnior que a temá- peranças. A história se de
xo identificado vem se a- tica do liv. refere-se a senrola tendo como' cená

presentando como Fiscal hi.stória de' um menino po- rio a região que abriga o.s

da Fazenda ou Fisca1 de bl'e e que pode tocar mui-
.

municípios ae Massaran-
Tributos Estaduais com O· to fundq naquelas pessoas duba, Guaramirim, Jeraguá
,propósitO' de

. obter crédi- .

que c o m o ele, tam- do Sul e Joinville.
to, constitUindo-se' tal fa:' I bém passaram dificuldades Como se trata de acon-

to' em crime de falsa iden� quando crianças. '''P o d e tecimentos ligadoS à nQS-

tidade e usurpaçãO' de' fun- ser que S% das pessoas sa região, deveriam q,�..ção públic�., " que o lerem não entendam colas incentivar. ä'1W8 ��
,

Seli, no:,�e Jaime ou 'nada' pórqt.J 'nanea vive;,' nóS a pJ*1icipar d �a-
Jair,9 ßon. s e a espo- ram a vida .de um meninö ratona Cultural, em

sa tem o nome de Marile-' pobre". .. <,' " rnuitQ 'Eirá con",'
fl� X'iilvier 'Gonçalves. Sobre a impOl':tântia �es- o- cönheeimento "'1.

. .a�uer� ato pratiéado ta realizaçªo da FCC, 6�' de um passado n

por' este elemento.�devei"á, superl'nten!;léti,te \f'iêtar Má'
.

di'stante, real, vividos pe-
ser denunciado à pol,íeis eiü· Konder' afirmou' que lo próprio Sliveira Júnior,
ou a Inspetoria, em Join- 'este vem ser mais um que passou muitos anos

,viIIe . meio prático e atraente de de sua vida nessas. eomu

se colocar nas mãos de nidades.

"Memórias de um Meni
no Pobre",' romance do
escritor Norberro Cândido,
Silveira Júnior, foi a obra
escolhida p\fa ser anali
sada por tactos' Os alunos
da, re�städual de ensi
no, atl�s 'da "Maratbna
Cultural/82" (a escola par
ticipa), reaf2ada pela Fun-

"dação l.Çatãrinense de Cul
tura .. O livrQ deverá ser

interpretado por alunos do
2.° grau e o primei;@) colo
cado receberá a quantia de
25 mil e a edição de sua

redação no jornal 'Boi-de
Mamão", editado pe·la FCe.
Ao segundo e terceiro lu

gares s e r ã o conferidos
'prêmiOS em dinbeiro de 20'
e 15 mil cruzeiros, respec
tivamente.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'�Anívers��ilm ti8i�: \('5' . Dia 17. de 'ähril' '.:1� r ': .";t: � r '. �
.

.' ,:"; .... '., f .:i ".} ,';; .:' T"M,fago. ",Redrigó,,, ;fHl1ó' dê' 'Ménsi

f','. Srta. MÔh.lea',:AHfila,'dó 'Dr.:>Die�rich .

-, ·:�(Albertilna) , Klittke': ".'''':' ,';:,r�-
(Renata) Hufermessles. "t,' • Dia;..u...de ;abril .. '.C'.' "\C "'

.• ç � T

Sr. Eurides Silveira Oh I C .

tl fllh d J
'

I!' Sr'. D:- • .k -:t'i;'JI'ip.li"I ....'I·lt.. '
.. ,·, ... ".

ar ene ns iane, I a e. ose

nUUI . .;.... ,.�I\.' ": J ;.�
.:»

�
••

(Maria) 'Us-s-E'ri1ér:-:- I ,.;'
1 .sr�'·Rüdi p.:()rt,ah;: .. t: ... ,..' ""'. Dia 22 de abril,;:, •

..
I .'

� Prof.' :Oatnr.··S�t;tr-êtrler;:di'r,eto,a'� ":"' ; Fernando; filflo'" de 'Arino (Elisête).� da Fel1�': ':� .' r �/:!J'.:10 I.... .�. , Válle. I i' "

N.élson .J:ngelmallJl "
r .... i��-.tí� •• Dià 3�dê� àbri� .:��. �i'lI

Domingos �elli�"" .' ; r;.;·:.. ): -: .. -:�
-_ .. :jgsi8ne Maria, ftlha de .Äntô�j,()

•

Sandy Simone •.Eggert., '," .: ' ((lvef'ie')'1<aste(,ler: '.

;"
.

f ."t""\ " \�-\ l f .,.� ..... t(\..J •

Dt 02 dlé .
n

Aniversariam .domingo . ':. ',..'.: "

.

a
"

J'.. '!lalo ',':
.. , ., - " '-"

Sr.. Gesa �odQI!.Q, Fi:sch.er, ". And�e Julla.no, fJI�� de. Paulo. tRos-
t $r: . MiJ1tllío, AldrO\lalJ�i ;man) T,:erm�.

Wêrner Horst Júnibr .,
Ola 03 de maio " . t··· � ( ,

Sr. Vâ.I'mor R.ibe:(rp':_,� _ -. ,. ,_

'

C��los, E�uardo, filho de Nélson 1"'
s.r. Harri' K.Dnell '. . . � ,(Juracl) Satlen ." 'i • �<," • ,

,.' f' ."
'.

'. . '''.Dia 04 de.maio ".'" .... , 1,.,.",

Dia 17 de' maio " ......<'" ,..
• :'Gílson Fábio, tHho" e Bernardo

Sr. Aleixo Tomelin (Zenaide) Fadi., � l' i W�.· "C>'

'Sra. LoiIIy.Henzler;' elir:l' S .. -·Paulo 'Joice Lilian, filha. -de Yalmor (lsol-
.

Sr. Nery José Buchm@nn"', .
( '. de' Lehme·rt. :.i, ... t',/.;: ,:-

.
.,.... , ,

SI', AlI'mand(i),�!Nageb��4"':� uH) '.... i·PI i �
.. MallCos� Paulo fnho' 1Ie· Nélson

Srta. Carmelita Ponticel,Jj .... "';', ,': ','_ (Wafld'âJ Catt�ni. ,,1 I,' } .. ,.:'>

Ralf .Roberto;�··filA()· Ide 'Lauto .(Sík. ,:r' "Ade.l'mo, filho 'áe' DHmo (Onilde)
via) Pietsch. ... Kül kamp.

'

::,' ,., ':� •

Edson José� J?eixer ", -. hl;-o'tl ,Dia' 05 de mai ".

Sr. Wigándo Behling .,', ",(. ';J6àn' Maicon, 'frlho d'e João '(Eva-
Oláudia Qlska '

-
'

. nilda). Ropelato.·
-

Marli Rove. Anderson, filho de Valquíria (Edla)
Dia 18 de maio II ',r, "':. I'" .•Steinert:) "

Sra. Edwirges Voigt
.

n.:" "., . Oia,OC; de maio
.

Sra. Cordi, esposa, ,áo Sr. ,Y"d·s9n;:. ,.,José Roberto, filh'o de José (Eren-
.' B,�ggenstoss. '. _

.

.

traut) _Murara.' .

'

Alzeno Mannrich, em Atalanta-SC. '/Marinês Clarice filha- de Hilariô
Gerspn IzídJo- _P�!.�.E:lr,. em Guara- (Denir) Weiss.'

.

mirim. . Flávio, filho de Jáfr {lvany) Mus-
Sr. Irineu Stahelin sinato.·
Carlos F. Mehler .J,� ,'. Cinthia Raquel,' filha de Osmar
Vabi Ramthum (Laura) Zacko.
Adolfo . Steifl§räber ,-Net.oy, em'·· .' : Dia- n:r. dé m'ajo

.

Joimfilie.Ji. , •• .:,:, .... ',., ••,: .', •

"Giovanni, filho de Hildo (Tarcila)
Dia 19- de"maie _, Guesser.
Sr. Aivaro Tomaselli ,! '. , 'Cd5tüme, filha de Udo.�Ana) Gu�k·
Sr. Harry Carolino Fruet " né'êht. .

Sr. Erwino Fodi '

. Dia 08 de maio
Sr. 'Reno ·SchWartz· . L, ,-- Letícia, filha de Jael (Maria) Ma-
Márcio José -Scnwartz... "... chado.

Dia 28 de mäió' ..
'.

Dia 09 de maio
Simara, filha de Walter (Waléria) "Jean CariOs, filho de Sérgio (Mô-
Mahnke. ' nica) de Negreiro.' ;_

. Sr. Artur Gesser, -em Corúpá Raquel, filha de Jucelino (Maria)
Sr. Orlando Andr-eatta' ,.' Panstien.
Sra. Edite AmOrim,'em �JQinville . ',. OleytÖn, Hlho de Francisco (Niso-
Rosily Maria' Gesser·" em' léte) Neumann.

'
'

Concórd'ia;-
.

., ,., ... ,;�. " .:' '. ,.' ...
;

, ". Dia' 10 äe maio '.._ I '

Iracema RetSi'-ertt· Oer�p�:
.

'!. : ,i f.' � .Cinthi-a Cáss.ia, filhá de' Francisco
Sra: Hilda .�neip'el, em Schroeder

.
. (Hilda') Will-e. ,,' ,

Sr. Colombo Machado SaUes, ·ex., ;. Wi'lhe'lm Andréas, �filho de Valdir
Governador O& ..SO.,·.·. .

(Roselí) Dallmann. -.
Sr. Sebastião Krause ".

Iara Carla, filha de Bláulio (Arací)
Ad01ar Wischral�;" . Gaedke.'·

.

Raql:lel Cristina ·Gcmçalves. Dia 11 de 'maio
'Landinara ·EngeJmann;, em Rafael Cezar, f.ilho de Paulo (Ma:
Joinville.

.
ria) Fernandes.

Dia 21 de mlÔq '. "
/

Sra. Tereza Buerger /' \
'"

Maria Roselh-Teixelr:a, em .\,� ""l.o. ,. ,'.' .;". .

,. ,

Joinville. �.i P ':.. ,:: .,' ,', ..F"A L,.E,€ I M E N T Q' S.
Sr. Hilbêrt'Rowe.. ...1 ••:'" '-�--------'--""""i!I!'---
Sra. Ana Maes

'

:'
'0:)05 'de' •

\
,

Sr'. Osmar Bor-telini.... " ';'. ,,'.. _.
Ia maio

"
.

Sr. Norberto Wackerhagen Amélia Cechel'eiro, 52 ánós, 'nlista.
I Sra.; �Naima Ehlel:k:em� �jlrib�a!p) .. ;1,; 1ir..... :O, .. de ,ilIláio·· I

Sr. Emil Siewert, em Rio Cerro II. Wanda Kasprdwifz Gazda, 80 anos.,
Márcio Hornburg." ':

.

·i .! FIesta.

---"-.- .. �. �'" �,Dia.09 de maio
Aos aniversariantes da semana, os

.

Antônio Zjmmermann, 42 anos,

cumprimentos deste semanário: . ·'neSta.
'. Albina Kogus· Piazer-a, 67 'anos,

-)***(- Barra do, Rio Cerro.
.

O cásãí pãstõ�� Her�ann �(Marià')"
. Dia·10 de maio" ".

•• , 'Húlda iM,artina' Araldi� 75 -anos,
.,

vvaidner, viaja na.tarde d�s;te-doroi.f)--, '

.. �"

go em companKfa do nosso diretor "-nesta.' ." ..

I E.•V. Scht'nöGkel e� O';lßrunbilde,. qos. ,Dia 11, de,maio -

.. •

(lJl:lais -serãOlh6ape.d�s na Capital"dp .,

'A S h··.... ·K·" .
1

�stado. AproveitarãE> p.ara . aprecia.r .' �gusta c rOllller ' opp� 75 anosf
-

e rever as belezas da I.iha-Cap. O RIO Cerro H. '.'
: Pastor Waidne!'":>,e eji"'esÇl, nevem re-, ,r:'aulo Oscar Mat�la�, 89 anos, Ridll
. - .' "A.... . I.,..

I'
II

I
. CerrO r.

"

.

' prQar}�mda,.:e�te:..I;lil�,,�ara ,·a.� ama:" "\/ , .,., .
. '.,'

nha, onde .res�dßI;l1 .. "1 I �,,�<,.L ::: ,_W:1 !' .. :' II •

_)*,,*,(_
.-

� , .... :-':� ." ...
r

j ,I ,

- 1, _ ,

.''', B�lneárid C'ambóriif' v�i sediar de 1'6
-:-". : �."

-

i'" 'a 22- deste mês, a 29a. ConvençãoNesta estação, vista-$e b�m . -Nacional de Lions Clube do Brasil,
j. e confortavelmente� C omll r'e . I. que deverá reunir milhares de parti-

I, caiçado{"-'e f

có-n çãe�' ·"n�' ·cipsntes··no Centro dê -ConVeti�ões
da Citur. O evento terá a presençà

f Clnd.r81à. onde'VOGê '�enQontra: .

do ;cliretor internacional da Associa�
I': as:')m�rhdtêtt öPqges;····II "'::":'

I

çã'q;l1lterracional de LiQ'ns Clube,' CI:.
, ,

.'. " ..• ,
...
It 'lO " ....,l;· '. . 8ii�e1, Arriela Molinà-; � instalação

ClNDEREIA \i •

'ser� r/ó -dia 19J om a J!)r�u�enC}a d�'
.. 'I' . '.' ,,:.',

'_
tnúl'heras alÍtoriäades; on.de também

Veste bem. A moda éàr'tá';'� .,

�'�epres-entante5 dp's Lions 0lube d�"f �;t :'.
' .. :. ,(.-

�

'1 \'

.Járagüá do Sul irão I marcar ,presen-
, çà, éom ,toda ct:tttza.

, .

R!i'yi<l�ncie �.,,�tm.�ritQS ,d.e
. �f_to. (!@FI.'

nho, eP1Qr �. ,a...dadê.! P�Et�ri��@ndo flQ-
res. ' ".'"; \ ,- .1'

'. 1.1

. �-GIt'CULTURA- I"�� "

I

�L. j' NQvo;<�!'ídçfé90: Rú� RêinaJda"'R,ª_U. �6
.' FpJ)E} ·1?-t801 '�-r- JAIi!AG!JA DO' -ß\.H..-ªq c{

, .

Sem dúvida��"'B�»X�_!1H�' !p'0r:'��9b'.: " Em,'·t't!nem'i>r
-

a �a®> daít '\ �ece�ctoi§QmprimentP&:p
mente ���t.� fie�I.:ê.��s�t:tn:.ta!laJ�_�. f�!!:'.. ;_.7,�nferrR a�HlCJ:L. a.ff de .

maio(. ·}�tItJí�f� Q.c�r,(iQJt �q�� ,��
ta Ant,lar da Co�!.'m�8fJ,�.�vfY.!��np� ,)\,

- o 8IcafoEl.. roH,�io�als .a� ATr��:�,.!'yJJª.ntj�ft;; � �.r!il'; ,iÊlli' .

Luter��a,.�):\Tß�u� .g,�\ �uh,'�n!cl�da, . Enf�rrt\&9illc�o, dófE�tado Ira: !fSta�atl,\9ue 'i\\tmm.�.,.Etj�a.
ontem à. f.l�ft�, .��"1 'i���t�_, fe���yo ,�. lJ{�911z�rJ1�stii,saCi o, a p. Ir d 21 "Pl'<;IPr:,up�H��, ·��P5\�ª,.)do, n
churrascaä'a 00 natlQ <{a, Ç.�ll1unldade. "H.��": �.III

- retor .'\�C'''''''' ..'\�\.' �� "�

N' t'" <V,j'!. d-�\)·>::,�G\l'.!.Íth'X'-J" J'·Jt'f·\""·� na.,.' '" ..41·1h· I!i;.
•

J... ,\''::_(;�. "')'�**í'
.. ,

.:
'\J.

es e slloa O,. aS_ p�< ..... r;�s,.. .::Is ßSti::;;tl1 4.! 'PI!, • p ��'1.)\�" �.t.,�" ", ••� ,,-\........ r: ",",I"'�

vidades s7fPãó'':'téiilicti;Waà::pdiri'!clllJr'- ,�Hna;Q_no
-

·liItêtoiQ �ivó�.r -
.

q',��n�i�ol.: '�oll(tl���'�
.

rasco, o famd�o \1n�lhO :.�ar'd'd, '>rô'gos iS;
,

u$.:.::'�rpgeF�p 'seu CóH)unto .tflRá �iÓ '{�eff,�;Iji��ri$,� \eceh�1J
e demais atta'ÇÕel:l"é"àm�'Rl\ä',Ha've' b_rfiiJSlcal e

d�06fu;@�
p�i..� feira � fulll�"'n1fG\1w:r{\S�ariacultos ât"& e\ � ':h�as,"')eM' '�.tem . ,� rã<i�1:r cáÃditfat ,,� ff.f!J'" � de oeifd, ''á 'i�pr:';sa:'da 'cldad"ê

e portu9!ie�:;-· �.I!�m��'ó�:.?��'t���!O r '. ,: í\� sm! ·�ae con�o re"j!�t}_ �o�tft}iY: 3 do oferec�P'.lgm j�ot�r3mi ,çr/
me to :de' t�ä�S"',äs, ,��P?��__ê���a�. � �

6, '�9fUandlYe�:�r�je sp�, slf., .a.r�çãoj\rq��.�.;����,�db;Wr$�·Gr O" slcal-"'{)onftl'lenfaF,'der>·t\lo clMt��c:hf'e�� nlcaçoes�r tränscorntro a �de
Ce o II' ani:ma'râ�arfésta;'que-terí\'per ��Iilb.Ci�."se&iar\!lfttuiJiJ��T

A aregl:q,'-rap�ii'adá-tià\ impr�f.!
objetivö a' ob1:�nç:ãö('·dÊ{\'rf3Gú r.sós' pa- ���r��",�o1i!fna"" "ffl;""�lb.öu rrh1ífO lO"'g�s�lJ\''ê�'
ra a reforrna"dá' l!fréja�"POrtant?j apr f�s:> ein J�:!. .,

� .f brançä dàr'dátà. I".
' , , •

está uma ótiil\8 dê; .öpãrtunidade pM- . -)**,*(- -)***(-
.
ra um 'bate-papó" 69nf!l'ös amígös :e-'

.,.
Santa Catarina tem, desde o

.
rever a-rrlizades;'�'alem, claro,: (je co-'

i.' •.... :
.

.

um novo governador. Com a

labor�����. ��'C!f1linidade .....•. ,

·n;·��;��p:t:':."rE & INFORMAÇÕES compatibilização (êta pa.layrinha
J.�;'lJ":" , -1* "'(-, .•.

. .�.� .r,''_ ",�. ..

. Jorge Bornhausen, que Ira e'on
O Dr. Vitória Altair Lazzäris fqi��,..�i.· ...��",�. ,)'·q:v�; l. .

"

_ ao Senado Federal, assumiu o

único advogado de Jaraguá ·do �i.lf.r :" e' ��!!d9�I:n!?",; dl8 1<.6J'éP�der.ao, se� govemador Henrique Hélion
•

a participar da 9a. Conferência ·N�;:!! f�Ml? 1,,!�Cn?p�� .para -a. R�lrne.lra �a (te: Cór8ova� ele que irá diri
cional da Ordem dos Ad.vOgad.o'�.

'"

:�.,:,:; k; �
.. :�.'!.f.I.Ó.�. �?f.H'Q�n!O �e:'í�jßi.��J:�:�?-'� ,;�9.��ttn.qs cl<;? :>E.,st�do at.Ef" o fj

�rasil, reali.zada em Florian.opdliSt"1�u ',_ �a t; ..�(.tn.�IO, ,n������, �e.." ·�i'n'�t)d.ato:l';;. '. .

...

concluída na última sexta-feira. 'FoI .. spor.t�l�r:tW:..t"1uJler,._'P��o..t11�I-Pf4h�, 'f. �::" ;.;�?'��·�����)i***(:",-:,
de um proveito extraordi,riário, se- gralma.çao ßbrve.rStii' o.'nH�:tJiltll4!adj��tl\l.::�": ""�.'.\;l,��.,;!,. iAiclif1[if1.''''·agradêgundo causídico. •. , <. pa estra so o ema<.ti I�"'!.. da .. ,,�. ,mâne!J 'fit "á+, o'd I et�

......;)***(_ ser proferida pelo Padtt··NfVaJGO.,�t- ", o:ßt{n -'m,�níó'u;':il?iHr,ä�'s��.g
.

O depu!ado Ifederal Pedro Paulo' ves de souza�)***(_;;; '. Ss:o ,._aniv��sà�i.9,. �,e '��9�Q��/
Hmg� Caim, manteve. contatosA C?n1 . ., ". ....

do se��a1�,ira. Istd' 'lief!').; .d,
os presidentes da Caixa Econorrllca. FOI concorndlssJm?, por�anto su_ trar ._;o"':cçir::rntio dos .Ieitores' '8'.,
Federal, Gil Macieira. e di PDS Na- c�sso abs*t�, o cafe-desflle promo

.

-pafir ÔQjn),O; m�iS antigo s�
cional, Senador José Sarnly, refjin- ,vida quart,a-felra à tarde pela �p;ae, s�'�Sãnta G;atat.inà:.J Obrigado'
dicando instalação de agênc'ias da de Jarag�a do Sul no Clube Atle_:tlc�

�":«<f
,'-; ....... _)***{.:_ .

.

..

CEF p�l!a Corupá, Massaranduba e . Baependl, out�o. g�ande t.ento la�ra
..
." : > ��lnsi.â;la.çãQ' dé uma Junta cl

Barra Velha, m.A.unicíPioS OS quais re-
.
d? pel.� p�esldente

.

Cacdda
. Mene�,j;"'.:ç."iJJf.a��?.:'13.' .:J...�:!:da�.i�nt() em 'J. a.rãpresenta.na Çamara Federal. � des- tt.' Soh�nke. e suas companhelras ��\�.' ����i.l:qt!.�' .�. imperiOsa, ,tem tudo

n�cess�rlo. aponta: as vantagens que
.

diretoria,
_

***
_

".
.

·

•.;1·�:':-:��,C'br�v€l,: ,�_que,' ségundo in_
tals agencias trar�o. ;.) (

'.. : > 9J��s, a C�j-��p;�, "uma, JCJ.
-)* *(- Varias casamentos �stao m"E!rca�' ,,"dsso·. muniÇfpiô 'será votada

O desportista Lourival Rothember' dos para a tarde deste sábado, juli'" ,;fieste' prime'Jro ,:::geEestre, o .

ger foi reeleito, juntamente com os to as Comunid,ades Católicas,· ,Na
, �posSiJjintar,'" 'apÓs' sanCionada

demais companheiros de diretor[� Matriz, às 16h - Arquimedes felippii _. na sua Conseqüe'1te.'4nstalaçãQ;:'
preSidente do IBeira Rio Clube 'de é Odete Pereira, Amarildo q�,,�.iJya- S'''" �",'<

"
.

'-)***(-' :

Campo, conforme esta coluna tinha Soeli .Terezinha Loth. Às 17.1\t;;� AI·,: '''.I'''Q.ÓjhPlfetOtJ ,'aops q�lllltä-feir"
.anteriormel1te antecipado. O clube tamir MoriIes e Isolete Vicêntfrl', JÓã.9

'

13; eÔ'm;.Ós n'ossós' c'urn'priment'
que preside tem, hoje, 684 associa- Catulino Forte e 'Iselde Rosa' P.essäti,�;

,

Sra ..So-láÍ1ge .Duarte iBunn, funç
dos e é um dos mais modernos do José'Stephani. e Reni'l9á SóhW-itikyi'," : r'lria:;;<Ja� 1.9â.·LJcre e esposa do a

Estado. Amarildo Vercino e Ivone �ZUtrra}if;.· ·,,:rãlCJj�Y.EXatór' Estadllal de Jàr
-)***(-:

.

Valdir Pereira e Anita Külkamp, João 'dOSuíi"e%turõ'diretor sochll do
Com a aprovação da Assembléia Batista Ribeiro e Maria Goretti Um- Clube Centro.. Na mesma da'

Legislativa e conseqüente sanção do lauf,' Osmar de Espíndola eBernade: ·c.ou 'idade'a [>fa. Zílá Rodrigú,
decreto-lei pelo governador J()rge ...•..te Zapella, Rudo!fo Otto e �ndàr. te, adVogada em ftaperu[la,
Bornhausen.,_fQfarn,criados esta se-' "';qö�zinger e, João Kosloski .etEdwr·� ô8'f{io;' grande amiga d'este lorn
mana dois poV<is. tnlJ!lt�.ípJQS no Es- .' des Aréndt. Às 18 horas � Attalb�\" ,•.

'

�.':' ,.�
....
-)***(.;_ ..•. ,

tado: Correfa. Pinto E1 ÖGtatrljo ,.QQ�-... to Darci GQe1z e Roseli Ziehlstlof.ff�:' . Fàl>ciônoórridís'símo . '0' J�nçàm
ta, que desmembral'.atn:se .de.·-Lbges;,:R �,� Rl;I.i

.'

Carlos MeneglleHi e AtJênild'é
.

�:quarfa-feira, do Monza, 'o pri'
, , O govern€'Jlqt. ir��qra nQmear ;pr�:''''" ,_., G"ö�fz ...�à ?O hóra� - Mau-Í"Ício Eber-' . cahô 'rnUl6rai brasilêfrô:�ft E

feitos provi's'qtiM, àfé: que. aSS�ín(3'iJ1,r- ;.::·Jlärdf é �osa:r!e
.

Marce�ino. Na Barr� doerfer eomérQ;ó de V(:'lículos
os e,leitos eip 1� ?eJ _r{Ö"'��t9:- i'SfrO/ �}ßö ..�iO �E;lt��� 1Gh30 ..::.... Arcin.? �on,� . Mui�a gen!� fO'i ve... de pert? o

.

no
.
fmal de Janeiro do pro�rmo ,�.n.9·.. ;:-;çalyes d,e Jes[)s e. Inelere �astE;lr e' 'que tev� seu lançamento' a nívß

Assim, de 197, Santa Catarina 'p'lss'á"" < à.s '1,ah,�....- .. E!ias .ColosSl_{;é �liv.BoiJçlé.: "cional' ná'qmnta:..fei·rà. :... .'-_-�'
a ter 199 municípios. ) Klugê·. 'Na .C.�pela de Santa LuzIa... ';'j.;

,

,

.

- .....l** ...(� .

') .!,�.
-)***(- 17h __:_ Pedro J.osê da L1Jz e Marla Pdr1;af,ia 'ãssjnada nó (nfcío' do mês,

Reabre neste sábado, com o som das Graças da Luz 'e; às, 19h30 -' bril, ;:peio" presi"e . c:Io Instituto Bra

do Stuklf. � boatedo C.�. Baependi. Aristides Luiz Maffezzolli e' Adel.nà .d��_'Désenv!JI:vimefliO Elor.estaJ ("�����.r
com cinco horas d�múito som e agi- Martinelli. mll1a"qu�,� F��j:l ilm$.ldOlilsta sQmentEl'.
; - I' -

-;I'd C $
. _)***(....:........ ser, p�rn:t��ld�)I.�S �W(j!dade�.d� Federa.

taçao. ngre�sos .serao ventllos!- r de pesl:iuls.a,s',if�,.a�laçã() 11)fI1.QUe, a �I;I!,
200 e Cr$ 00, IStO para assoc�dos O mundo lojista catarinens" está sibilidade· Com IssQ' 'lt'.6l:ilact· Estádd .êl'lJ;
e com a carteira de sócio do clube: desde qUinta-feira e até amanhã val- a caça será permitida e f:tÓt um ,.1>erioQ-)***(.;_ tadá para a cidade de Rio do Sui, três meses, será o Rio Grande: do &.n.

Do vereador-presidente da Câma- onde está sendo realizada a XV Con- D� acor�? com o doc,tI�ento, so�
I _.

.

"" poderao partIcIpar da caça no estado gau
ra (�e Ve.r.eadpr§s_ 9_e .. ÇOrt.!.P.fI.. !;rne&- vençao ,Estadual do .comercIo LOjls- 'elÉimentos inscritos em' clUbés de cäÇ1l
to Felipe Btunk, recebemos convite 'ta e o XIV Seminário Estadual do tiro ou asociações'desse gênero com Li

para participação na sessão solenl�, SPC. _VáriQs lojistas jaraguaenses ça. de Caça ,Amadorísta. Em Santa Catari

da Câmara, quinta-feira, às 19 horas, .

'� estão ··articipandol. ., _.

.

ésse docr:Jménto ,nãó é váli�, bem. i
co

com instalação da Gàleria' do's ex-'
.

_)***(_
., porte de-arma I e outros" regl�tros. ..

•.• I • . , .'.

•

• As espdiJi!.es que poderao ser aba
PreSidentes. FOI uma hom�nagem, Varias casal� "pertencent�s .ao Llo�s no Rio,G�n�'do Sul"em 24 municípios, S

<]!le se prestou aos, 'ex-presldentes' .

Clube. Jaragua do Sul-Centro esta.o a p.'erdiz, po.mba-de.banho, pombão,.ma.r:.� Casa. .'. desde ontel11 �xcursionando par,a Foz C�?, ll'Iarr'!p8., ·cal'!a.leir!,!, marre�a--plad
�' __)**�(_ .,-; 'do" Jguaçl:l,' 'com visita tamb�m âs ,marree.a"J)àMa e caturrlta, no perrodo de

Quem está: satisfeitíssir'na é a di- obr�s da Itaipu Binacional e arredo- de, maIo -àl 2i�de. setembro.
retora: da Ferj, Profa: ,Carl·g Schr�ine'r res,

pelo sucesso que d curso de ecqpo-' :...._)**.*(- '

mia recém-implárrtado· vem' obten'8o, O casal Rola'ndo <>(tJilva') Jah.-e: I

tendo recebido inclusive tn�meros recepcionou quarta-feirá, 'com um

elogios ·da pró.pria direção da Furj, almoço, o platinado colunista social
a cuja Fundação o curso pertence. E Geisa Pamplona, que no mesmo ·dia

i
por falar na

\

Carfa, ela está de ani- esteve apresentando. o café-desHle
versário neste{'sábadó e pot i'sso re- da' APAE, no Baependi .. Também Jú�
cebe as homenagens da coluna. lia Oésar, sextÜ""ani�ta da' Faouldade
Três senhoras integrantes do Nú- de Medicina de Uberlândia, qUe é'

, .........l)*'* *f--'-' I" fi I ho do casal, passou a' semana fOn1
cleo de Voluntárias de' Jaraguá do os pais. Ele se forma médico ÀÖ fi"
Sul do Pronav/LBA, participaram em' nal· do �no.'
-Florianópolis, dê 4 a 6 de maio,. dó

' • , -)***(-
Curso de Gerontólogià Social, inil'ltS� A Sra. Vera Marquardt Haake re-

: trado pelo gerOr1tólo'go Märcélo ·Säl- cebeu em sua residência, quarta-fei·· t

gado, uma das mäieres áütoridades ra à tarde, as integrantes do' Café"
bra�ilej.r.as .no.: ��un:to.�.O .....tr.ahalho - . das Primas. ' . �.

�fCLWÄ' 'F.'''''DELLÄGlUSTtNA
das voluntárias com os idosos co-

. -l***(- ,
," �'I �\. O;' 't,"'i.� \.

,. �"'... ,"
,l" JI,�1 i;y\ l{ E,-:-,,tProfas.sore.}

meça nos próximós diaê't dãT a· pâi'tl-; .

I

f
•

d Dom Gregório ,Warmeling, Bispo '

.

cipação n.�se, curso, que
_

OI e e�; ,Diocesano' de Joinvflle� em comemo- i
( Rua;WaHer .Janssen, 96 .,.-; Fo·

"

trema imPßi't�I.),��:,;*(�·' 'jl :.'
."

ração �Q seu jubileu de prata de sa-
-

�.:-lleS::if"p'�râ recado: 72-1282- e

" ,', gração episcopal. celebra a missa 72-1e57.
Vá. a Me"-.i Veículos e, verifi- �das 19 haras deste sábado na Matriz . , . •

• .,..,...... .
. J,araguá do Sul - S,C.. > ,)

que as Y-nta�. que vaci ,t�m na' São Sebastião e a das 8h30 de' do- -'

compra••·�';éplonovo�np.lS$a�(); I min�o n�IB�rra do Rio Oerro;'
_ ,

�--_.�--------------�----�--�

,

.

ESCRITóRIO' ÇONTABI_L., .

...." GARCIA -

* t!'scritas iscais
* Contabilidade

'" * R�gistros de Firma� .

-'. *_ Seguros.·I (\I\
. .....

,
' .

• ' ... " .......

.. Av;,Mall .[)eodoro; .1 GS6...",.,Forle:
.' 72-0095 - Ja,raguá do SukSc..·

elfnica Dr.. Oslin\ ..IYl.Uoa_ de
-

' .. '
.

� - , ." � .

Do"nç@S" ÇJ;r�14'.•l�r,��� '.,

�
.�'�...

"

"1o:a. �.JJi.. �"fl.)tt�s .....

. ,'I.- �...=.nrrA�·i"�y"�IJ. -:1;\11
, ,b'� �itill.,�) . .�p,' rr •. I' ")'"

.

t· ....... �� .' �"J,"_.J. '

... I\.� :: �
. d· .' l '''i('" :., J .'

Rua G�lffi�rriIe wée9é -�. EalffcléR�lfMárqu'atdt, 10

andar"":"" Fone 72·1524", Horário: das 81Í30' às 12' ttoras, de fsegúnda$ às 's�liItas�feiras .:! �,', f " ,
•

•

Lauarjs, I

.i .tI

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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éORR�IO DO POVO -- 'Jaraguã' do Su1-SC

Proclam'as d'e'" Casameg'lo "guá do Sul, domiciliada e residente �a Rua Rio Bran
co" nesta cidade, filha de Erich Ehlert e de Edite

, ',Áurea Müller Grubba, Ofiqial do Registro Ci- Proehnow Ehlert.
vil do 1.Cil Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Edital n.? 12.569 de 10-05-1982
'Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que ALCIDES LEO,Ni E MARIA DE FATIMÂ FLOB
compareceram em cartório, exlbíndaós documen-

: Ele', brasileiro, solteiro, lavrador, natural de Ja-
tos exigid.os pela lei, a _fim de se habilitarem pára 'raguá do Sul, d'omiciHacto,' e residente em Santa Luc
casar:. zla, neste ,distrito, filho de Francisco Leoni e de Gui-
Edital n,o 12.558 de 05-O5�1982 ' . Iherrnina G.iovanella:· '.

MÁRIO lUCIANO ERSCHING E ZENIl-A STRINGÀRI ' Elà, brasileira, solteira, do lar, natural de dara
·

Ele, brasileiro, solteiro, rádio técnico, natural de Jara- guá do Sul, domiciliada e restdente 'em Santa Luzia,
raglblá .do Sul, do�iciliad� e residente na R Leopoldo filha dá Luíz Flor e de Alvira Blzonl Flor.
Malhelro, nesta eldade, fIlho de Lourenço'E;:;6ching'e Edital n.? 12.570 de 10-05-1982
de Clara Bankhardt Erschil'lg.

.

'>, .:. NE�SON PAVA�ELLO E SOLOAR SARITA BORGES
Ela, 'bra�i'I!3ira, solteira,' costureira, natural de . Ele, brasileiro, soíteíro, operário, natural de Ja-

Massa�anduba, neste Estádo, domlctltada e restden-
'

..aguá do Sul, dom'iciliado e residente em Rodovia
te na Rua Carlos May, nesta cidade, filha de Emílio SC 301, neste dlstrito, filho de Francisco Pavanello
stringari e de Olementlna Strinqarl, €i de Tereza Walz Pavanelto. ,

Edital n.? 12.559 de 05-05-1982 Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de COI"U-
CE,LSO PEREIRA E .y,ERONICA LIPI'N$'KI . pá, neste Estado, domiciliada e residente em Jara-

,

'Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural de. Luís quá-Esquerde, neste distrito, filha de Abel Borges e

Alves, Reste E'stado, .domiciliado e residente em
de Ana Borges.

Aguas CI.aras, -neste distrito; ·f.ilho de' Antonlo Peret- Edjtal n.? 1.2.571 de 10-05-1982
I:'a' e de E'lsira Gertrudes Pereira': . MIARIO, ADALBI;:RTO MOHR E SANDRA SUELI DOS

Ela, brasileira, solteira, operário, nascida em Massa- SA'NTQS
randuba, neste Estado, domiciliada é resiâente em' Ele, brasileiro, solteiro, lndustríal, ·natural de .

· filha da Figueira, neste d:istrito, filha dê PedroLlplns- Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Pro-

ki EI de Helena Lipinski.
.

cóplo Gomes, nesta cidade, filho de Waldemar Mohr
Edital n.a 1�;t560 de 06-05-Ül82 e de Vali BehliFlg Mohr. ,

Cópia Recebida do Oartórlo de Gwal:'amirim, neste Ela, brasileira, solteira, doIar, natural de Jara-
Estado.

.

.

guá do Sul, domiciliada e residente na Rua Emilio
RENATO' ALF.'REDO FISCHER E MARILU HELENA Stein, nesta cidade, filha de Manoel João dos Santos
DE OLIVEIRA , , e de Dovirge Mafra dos Santos. '

Ele, brasileiro, solteiro, empregador, natural de E'dital Íl·o 12.572 de 11-05-1982

Guararnirlm, neste Es�tado, dornlclllado e residente LAURO SPIESS E,GERDA GRAEBNER
na Rua AIil,tonio Zlrnmermann, em Guaramirim, neste EJe, brasileiro, solteiro, ,operário, natural de Ja-
Estado, filho de Ramaldus Oscar Fischer e de Holdí- raquá do Sul, domiciliado e residente em Rio Cêrro
na Neumann Fischer.' ,

. II, néste distrito, filho de Arnoldo Spless e de Ce'
Elá, 'brasüelra, solteira, caixa, natural de Blume- cílla Mueller Spiess.

-

nau, rieste Estado, dornlclllada e residente lila Rua Ela, brasileira, solteira, operária, maturai de Po'

Henrique Marqaardt, nesta cidade, filha de Emiliano merode, neste Estado, domiciliada' e residente em·

da Silveira Filho e de 1I0na de Ojivelra.
.

.

Barra do Rio Oêrro, neste distrito, filha de Leopoldo
Edital n.°.1.2,561 de 06-05:'1982' Graebner e de Paula Krause Graebner.
FRANCISCO SCHEUER É. CLARA TIRO·NI Edital n.? 12.573 .de 11-05-1982

Ele, brasileiro,' solteiro" corrierclante.. natural de' AlLTON' SERGIO M'ORA E TtEREZINHA FRANZENER

Jaraguá do Sul, domiciliado eresrdente na Rua João Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar admlntsfratlvo,
Carlos Stein,' nesta cidade, filho de Alberto! Scheuer natural, de Rio do Sul" neste Estado, domlclltado e

e de Adelaide Demarchi Scheuer. '

residente na Marechal Deodoro, nesta cidade, filho
Ela, brasileira, soltelra, operártá, natural de Luís 'de Hilario Mora e de Eier .Benta Mora.

.. Alves, neste Estado, dornlcíllada e residente na Rua Ela, brasileira, solteira, digitadora, natural, de
.João Januário Ayrosö, riesta cidade, filha de EmíliO Ja�aguá do Sul. domiciliada e residente na Rua São
Tirolli e de Florentina Tironi: José, nesta cidade, filha de Quiliano Franzêner e, de
Edital B.o 12.562,de' 06-OS-1982, Alvina l'VIarangor:li Franzener.
MARINO VER,DI LENZI E MARIA PEREIRA Edital nO 12.574 de 11-05-�982
,

,

" 'Ele,: bras,ilei,ro, ',dj�ordado, comerdante, natural CÉLIO LUIZ DE FREITAS E REALINA DALLAGNOLO
de Jaraguá do Sul. domiciliado e residente 'na Rua Ele, brasileiro, solteiro, operári'(), natural de Glla-
Joinville, nesta cidade, 'filho de Verdi Fran'cisco Len. ramirim, neste Estado, domiciliado e' residente na

zj e ·de Gui'lhermina Per-e'ira:l.enzi: ' Rua Rudolfo Hufenuessler, mesta cidade, filho 'de
Ela, . brasilei.ra, solteira,· do ,lar, natUral de Rio Heitor de Freitas é" de Eleonora Andrzejewski de

· "dB�StJl, neste,'EstaiCfo.. dami'çiI4ada e res-jden�e 'na! Rua �r:eitas", ,.�,�- ''<v _'h"',"h . ,., "''''' 'iv', ,"., "" '

Joinvllle, nesta 'cidade, filha de Manoel 1D0mililgos Pe- Ela, b1ásileira, solteira, operária, natural de Ja-
reira e de Ver'gilina Fagundes.

-

ragwá do Sul, domiciliada e residente na. Ilha da Fi-

Edital n.o 12.563 de 07-05-1982 gueira, neste distrito; filha de Jorge Dallagnolo e de

SÁVIO BARtJFf'1 E NAIR LÚCIA: RENGEL Marta Pessi Dallagnolh.
I

Ela, br'asilei-ro, solteiro, pedreiro, 'nattJrat de Luís Edital n.o 12.575 de ,11-05-1982

Alves, neste Estado, domiciliado e residente em Vila ALBINO'WEISS CARMIN IKRUEGER
,

Nova,. neste distrito, filho de Irineu João Baruffi e de ,Ele, brasiléiro, solteiro, selivente, natural de Ja'.
Cláudia Pereira Baruff'. raguá do Sul, domiciliado e residente em Rio da l;uz

.

Elà, brasileira, solteka, operári.a, natural de Luís fi, neste distrito, filho de Bruno Weiss e de Anéli'a

Alves, neste Estaao, domi.ciliadá e residente na Rua Blank Weiss.
.

João Januário Ayroso, nesta cidade, filha de Fabiano Ela, brasileira, solteira, servente, natural de-Ja-
Remgei e de Ferminia Rengel. raguá do Sul, domiciliada e, residente em Rio da Luz
Edital n.o 12.564 de 07-05-1982 III, neste distrito, filha de Artur Krueger e de Laura
ARQUIMEDES FELlPPI.E ODETE PEREIRA clungton Krueger.

Ele, bra�ileiro, soltei.l!o, operário, natural de Ja- Edital n.o 12;576 de' 11-05-1982
raguá do Sul, domiciJiado e residente na Rua 25 de· MER,CIUo' HERCULANO ANDRE E iLIETE APARE- ,

Julho, nesta- ci'dade, Hlho de Tercilio Felippi e de CIDA MARANGONI
Ana �elippi. .

.

Ele, brasileiro, solteilio, tecelão, natural de Itu-
Ela, brasileira, "solteira, operária, natural de Ja" poranga, neste Estado, domiciliado é residente em

raguá do Sul. domiciliada e residente na Rua tr.mão· Ribeirão Molha, neste distrito, filho, de Abílio Herem-
Leandro, nesta cidade, f·ilha de Zosino Antonio Pe- 'Iano André e de Ondina, Machado André.
reira e de Helena Ferrai Pereira.

'

Ela, prasileira, solteira, operária, natural de Ja�
Eôital' n.o. 12.565 de 07...05-1982 raguá do Sul, domiciliada e residente em Ribeirão
JORGE' FRANCISCO SATLER E ZENAIDIS CECILIA Molha, neste distrito, filha de Martim Marangoni e de
MANFRIN'I, Maria Dolores Marangoni.

'

.

' EI�, brasile,iro, solteiro, er:lgelilheiromecâni,co, na- Eâital n.o 12.577 de 12-05-1'982
turãl de Jaraguá, do'.sul, domiciliado e �esidente na Cópia recebida do Cartório de GUaramirim- neste

Rua !3ertha Weege, nesta cidade, filho de Julio' José Estado.
satler e de Palmira Demarchi Satl,er.

.

VILSON RANK E ADELINA SIBOVICZ
, Ela, brasileira, solteira, escriturária, natural de Ele, brasil'eiro, so,lteiro, assistente técl'ilico, na-

Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rbla Fran- tural de Mafra, neste Estado, domiciliado e res,idel:ltj;l
cisco hlruscka, nesta cidade, filha de Gi.ovani Manfri- na Rua Henrique Marquardt, nesta cidade, 'filho dê
ni e de Judite: Stingheri Manfrini. Alfre'do Rank e de Ana Pádilha Rank.
Edital �n.o 12.566 de' 07-05-1982 Ela, brasileira, solteira, do .lar, natural de Gua-
NELSON ZIEMANN E MARLI REICHEL ramirim, neste Estado, dorniciliada e residente em

Ele, brasileiro, solteiro, motorista; natural de Guaramirim, neste Estado, filha ·de Ed'mundo sibovicz
Jaraguá do Sul, domicilia'd'o e residente na Rua Ro-

.

e 'de Cecilia' Sadzinski Sibovicz.

bertoZiemann, nesta cidade,Jilho de, Walter Ervino Edital n.o 12.578 de 12-05-1982

Zieman., e de Elly Lopes Ziemarln., MATHEO' FIAMONCINI E AN·GELA TRAVAGLIA
, ,

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escritório, Ele, brasileko, solteiro, operárjo, natural de Ro·
natüral de Jaraguá do Sul, domit:ilia'da é residente 'deio, neste Estado, domiciliado e residente na Rua
na Rua RO'berto Ziemann, nesta cidade, filha de Car' Bahia, nesta, cidade, filho 'de' Jac·intho Fiamoncini e,
los Reichel e de Gerda Schneider Reichei. de Erminia Fiamoncini. )

Edital n.o 12.567 Ide 07':05-1982 Ela, brasileira; solteira, do lar, natural de Rio dOß
CÓPia recebida 'do Cartório de ScÍ;roeder, neste Es" Cedros, neste Estado, domi'ciliada e resi1dente na

tado.
. \

Rua Bahia, nesta cidade" filha de Cario Travaglia e

RONALDO OB'ENAUS E NIRCE TERESINHA de Orsolina Marteus.
� BORTÓqNI. '

,

Edital n.o �2.579 de 12-05-1982

Ele, brasileiro, 'so·ltei o, agricultor, natl::Jral de, JOSiÉ DILCEU OLiVEIR.A DOMrNGOS E EI2EISETE
�uarflrnir.im; 'neste Estàdo, domici-liado e resildente TERESI'NHA. SCOZ
'em �chroeder, neste' Estado, filho dê Alberrto 'Obe- Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Hen-
naus e de 'Ema' Kuhl ·óbénaús. .

",', rique Laga-Laguna, neste, Estado, domicitiado e re-

, E�a: )?ras,íl�ira., solteira, 'indu'Striárra, natu.ral de .' sidente na Rua Guanabara,. nesta cidade, filho de

,Jara9,Y�do Sul, domiciliada e residente na .Rua,José Thomé Espíndolll Domingos e de Emília Olireira 00-
· . Emrnendôe'rfer, nesta ·éid�éfe,. filha de Manoel Borto- mingos.. ,

'

.
,

'

· lini.e,de ,Mar:ia. Koehler: Bortolfni...· ,
' '. Ela, brasileira, solteira, secretária, natmal de

Edital 'nP '1.2.'568· de ·07-85-1982·, ' "'. - " '.' Laurentino, neste Estado, domiciliada e residente na

, ANTONIO' CAR.LOS PEREIRA 'CORDEIRO' FERNAN.- Rua Guanabara, nesta cidade, filha de João Scoz e,

· DES'I: 'OlJvíA' EFILERT'" '"''
.

:
.

l' , .' de Erotides Scoz. '
'

'

. d'
: �iê. brasiLà(r<l,: d6i.orc.ia?�:: irl!dustr�á�{g," . n,8fOl'al

. "

� SãQ,!ilaúlo-Cap.ital,. domlclhado e ,�eslde,fI:e na R.�� . E f)ara que ch�gtle ao conh��imento deto-
RIO' -Branco' ',pe'sta· cidade' fHho'"t!f:j' Enéas" CordeIro. dos; "IJlBndei pªssar .Q .. prt;septE!;' Edital, 'que s�r�

, FerD:alild'�,s � 'de'"l:'úGi'la PetelrÇl' Qq�dÊl'i,ir@ ferl1andê:s,.. '; � publ icado peIfI;iimprensa .e'em ;.çartórid, Onq.e ser.á .

.

� "" ", ,1S1���:'�q�é)�U,eJr?';: i:>:oJ!e] tª� ,çI�:·�r�:r.;, !1<�tP��I; ,d�, ,,�.�r�;: afixaqo dur,a,rté ',15, dias.
' '.

.... .
.

,

,'1
, __,.,_;<_, ®���,(�;-'" l. ;"'" "'�'�<_::;

ESTADO DE SANTA'CATARINA '

PREFEiTURA MUNICIPAL DE JARAGtJA DO SUL
Extratê do Te�mo de' Contrato para ExecuÇão do Projeto -Final de uma
Ponte Sobre o Rio Itapocu e uma Sobre o Rio Jaraguá, Objeto da' Con-

corrência Pública N.O 03/82 ,de 11.02.82, . '

CONTRATANTES _ PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DE> SUL,'
representada neste ato por S�I!J 'prefeito Munic'ipal Sr. VICTOR ßAUER,'

• e a Firma' sOTEPA SOCIEDADE TeCNICA DE ESTUDOS, PROJETOS E
ASSESSORIA LTDA.,

.

representada pelo seu Diretor de Projetos, Enge-
nhelro BRUNO JOSÉ STEINWANDTER. , ... '. ,

. OBJETO _ É objeto do pr�sente Instrumeneo a elaboração do projeto
final de engenharia de uma ponte em concreto armado sobre o Rio, I,ta
pocu e uma Ponte em concreto armado' sobre o Rio Jaraguá; .. de acordo
com os demals documentos autuados na Concorrência N.o, 03/82 .de
11 .02.82, todos de conhecimento'da Contratada e rubricados por ambos
os contratantes.' '

.

VALOR -:- O valor deste Contrato é·de Cr$ 5.23!:L783,50 _ (Olnco mi:
Ihões, duzentos e trililtEÍ e nove mil e setecentos e oitenta e três cruzei- .

, j. _. ,

ros e cinqüenta centavos).
.

...
.

DOTAÇÃO _ A despesa com a execução das obras, correrá à conta da
dotação próprla db orçamento vigente,

.

PRAZO _ O prazo de conclusão dos servlçes é de ·120 dias . corridos
contados da data da assinatura do contrato.
LICITAÇÃO - Concorrência Pública N.O 03/82 de 11.02.82.
ASSINADO _ Em 15.04.82. '

IIIGE=.NCJA ,_ Em vigor na data de sua assinatura pela PREFEITURA,
CONTRATADA e 'tESTEMUNHAS.' , ,,_:,.... .

'

,

. TESTEMUNHAS _ JOSÉ CARLOS NEVES e EN,NO JANSSEN.·
. - ,

Jaraguá do Sul, 15 de abril de 1982.
'VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

ESTADO DE SANTA CATARINA'
'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
Extrato do Termo de Contrato para Execução do ·Projet�. de Pavimentação,

Asfáltica e Obras Ctimplementarê$, Objeto da Concorrência
Públ'icá N.o 03/82 de 11.02.82. "

CQNTRATANTES - PREFEI.TURA MUN'lCIPAL DE JARAGUÁ DO suL,
representada neste ato por seu Prefeito Municipal,
Sr. VICTOR BAUER, e' a Firma SOTEPA -- SOCIE-, .'

'.CADE TÉCNICA DE ESTUDOS,. PROJETOS E As�
sESsORIA LTDA., representada pelo seu Diretor de ,

Projetos, Engenheiro Civil BRUNO JOSe STEIN
WANO;rER' .,

_ É. objeto de presente .ínstrumento a Elaboração do
Projeto dê Pàvimentação Asfáltica e Obras Com':
plementares de diversas ruas. municipais, des pá-

.

tios do Palácio de Esportes Artur Müller e dO Coro,
po de Bombeiros de acordo com os demais docu-

.

mentos autuados na Concorrência' N.o 03/82 de
11 .02. à2 todos de conhecimento' da Contratada e

rubricadO.s por ambos os contratantes.
.

_ O valor deste Contrato é de Cr$ 5.170.360,00 (Cin·
cO'milhões, cento e setenta mil e trezentos e ses'"

senta cruzeiros) ..
_ A despesa com a execução 'das obras,' correrá à

conta ,da dotação própria do orçamento' vigente ó

_ O prazo. de conclusão dos serviços é de ·120 dias
. �,- ,..", ,�, -,-,A" COrridos,' contadós da data-�dà"ass'ínatürä"'do" êõn:

trato. .

_ Concorrência Pública N.o 03/82 de 11.02. 82 �
.

- Em 15 . .04.82.
"

_ Em vigor na data de sua assinatura pela PREFE:I�
TURA, CONTRATADA E TESTEMUNHAS.

TESTEMUNHAS ."'-:" JOSÉ CARLOS NEVES e ENNO JANSsEN. ".

OBJETO

VALOR

DOTAÇÃO

PRAZO

LICITAÇÃO
ASSINADO
VIGt;:NCIA

Jaraguá do Sul, 15 de abril de 1982.-
. "

VICTOR BAUER. -- Prefeito' lilhmicipar
' ; ..

,
.

.

CÂMARA DE' VEREADOrRES D,e JARAGUÁ DO SUL·.'
CONC�RSO PÚBLICO. N.o 0:1/82

I

' ••

O Vereador José Alberto Klitzke, Presidente da Câmara de Veltea"
dores de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atri'

b!JiçQes: I

I. ,., .

.
"..'

Faz saber aos, candidatos legalmente habilitados .ao Concurso Pú
blico n:o 01/82, para provimento do cargo de Contador da Câmara de Ve
readores de Jaraguá do Sul, p seguinte:
,t.o -:- As, provas' serão realizadas na Sede da Câmara de Vereadores"

localizada à Praça Angelo Piazera (Edifício da PrefeHura Munici�

pai), no dia 18.05.82, flOS horários que 'Se seguem:
8,00 às 9,00 horas - Prova de Contabilidade Pública

.' (Escrita). )

9,00 às 10,00 ho'tas _' Prova de Administração" �ública
'(Escrita) ..

_ 10,30 às' 11,30 horas':""" Prova's_' orais' "de' Con'1fábi'lidãde Pú-

.

.

bliea e -Administração Pú�lica:
_ 14,00 às 15,00' horas _ Prova de PorttJgyê� - (Escrita).
- '15,00 às 19,00 horas :-. Pl'OV�, de l?atiJogra:fia. o •

•

2.° - Os candidatos deverão apresentar-se com anfeced�ntiá de' 15 mj�
ntltos do 'horário previsto para o. iníc'io das provas, sendo' obriga
tório a apresentacão do Cartão .de Identificacão forneci,do '1710' atio'
de inscrição.

.
"

.
. , . - "

3.° - O não comparecimento do candidato no dia e horários previsto�,
acarretará o cancelamento de swa inscrição...

4.° '7-;- O materiai· necessário à real ização das provas, sera fornecido n'o.
.

próprio 10Gal.
.

.

5..0 ,_,_ A Comissão incumbida de preparar, aplicf.)r e julgar' as prpvª,s do
.

'.' Ipresente Concurse-.. Púhlico, será çomposta' I\)elas
.

seguintes pes
.- 'soas: Dr. Irineu José Rubini,' Professora Carla' Schreiner e Óto

Ernesto Weber. .

" Gabinete da Presidêncial erm .11 de maio de 1982.
.

. José Alberto iKlitzke
.

Presid.e,nte· ,:
- I •.

, ,

I

, I.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREro -DO POVO' - Jaraguá do Sul-SC Semana 'de' 15 'a'21 de male' de '19S2

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Barão de ltapoeu

H,Á 3S'ANOS

'-- O sr. Juliano Stinghen montava estofaria e

fábrica de móveis, rivalizando em estilo e acaba
mento com as das maiores cidades. o aconteci

mento era festejado pela' comunidade, como que
antevendo uma progressiva industrialização do
nosso município, hole o 3.0 parque industrial di
versificado de Santa Catarina.
-- Por áto do Interventor Federal eram nomea

das as novas autoridades: Para delegadô de polí
cia do município o sr. Oswaldo Buch e Hermílio
Mafra Cardoso e Júlio Manezzolli, para 1.0 e 2.0

suplentes dessa autoridade. Por áto do Ten. Pre
feito Municipal era nomeado o sr. Carlos Tozlní

para exercer o cargo de lntendente do distrito de
Corupá. Eram, também, tempos de exceção, mas

não se tem notícia de que, em plena 2a. querra
mundial, houvesse falta de liberdade ou da tão

apregoada democracla por uma meia dúzia de es

tudantes indisciplinados. Quem sabe era a demo
cradura (democracia + ditadura) como ironica

mente anuncia o prefeito ,Odorico Paraguaçú (com
"c" cedilhado)' de sua aplmentada Sueupira. Cada

tempo tem seu ternpo. O nosso também tem o seu,
com prazo de vida marcado no calendário políti
co.
-- O prefeito convidava autoridades, escolas,
comércio, indústria e o povo em geral, para o has
teamento

.

solene da bandeira nacional e desfile
cívico dos escolares no dla 19 de abrll, às 9 ho

ras, no edifício da Prefeitura, em hornenaqem -à
'

data natalícia do primeiro magistrado da Nação.'
O dia 21 de abril, Dia de Tiradentes, hoje feriado
nacional, símbolo des ideais' de liberdade e inde
pendência dos brasileiros era, assim, antecipado
em 2 dias para comemorar o natalício de S. Excia.
o Sr.. Presidente Getúlio Vargas, primeiro magis
trado da nação, "condutor sereno, patrióta, enér
gico e à altura \da era histórica que atravessamos.

"Bonito, né? Como era respeitoso o tratamento

dispensado ao que era para nós o Chefe da Na

ção. E hoje? Hoje jogam pedras no mandatário e

são absolvidos de culpa. Chamam isso de evolu-
ção?,

'

... HÁ 30 ANOS
-.- O poeta Ildefonso Juvenal, escrevia em "A

Gazeta", de Florianópolis, extenso artigo, enalte
cendo a patriótica Câmara Municipal de Jaraguá
do Sul, "de aprovar oportuna, salutar e benemérita

proposição do digno, honrado e operoso Prefeito

daquela importante comuna,' o jornalista e ex-de

putado estadual Artur Müller, projeto que foi logo
sancionado, estando já produzindo apreciáveis e

confortáveis benefíclos", em íörma de financia
mento de construção de casas para funcionários
púbicos munlelpals, que não possulam moradia

própria. Era uma Oohab municipal?
-- O vereador Alvim Seidel, hoje Comendador,
influente política no vizinho município de Corupá,
apresentava na Câmara de Jaraguá, indicação que
foi encaminhada à Comissão de Viação e Obras
Públicas. Também apresentava requerimento so

licitando inscrição em ata um voto de congratula
ções, ao sr. Dr. Nereu Ramos, pela sua reeleição
ao cargo de Presidente da Câmara Federal.

... HA 20 ANOS
.

-- Tinha início a Reforma Agrária no Paraná.
Uma área de 470 mil Km. 2, no sudoeste do Para

ná, cuja grande parte pertencia a uma flrrna imo

biliária do Grupo Lupion, era imediatamente desa

propriado pelo Governador Ney Braga, mediante

Indenlzação de CrS 2QP milhões, e as terras eram,

.dlstrlbuldas aos colonos que as cultivavam.
-- O tema era a Educação Nacional. "Para mim,
a Lei de Diretrizes e Bases é uma verdadeira car

ta de alforria da Educação Nacional", disse à im

prensa o sr. Clovis Salgado, vice-governador de
Minas Gerais, quando instado a falar a respeito,
da educação no Brasil. Passados vinte anos, ainda
a Naçã? se debate naquilo que julga a verdadeira
educação à nível nacional. Os debates se suce

dem sem alcançar a tão sonhada solução.

.•. HA 10 ANOS
.-- Segundo o artigo JOURDAN NO ANO DE
1876, do rev. Frei Aurélio Stulzer, nosso conter
râneo, no dia 23 de maio daquele longínquo ano

(l06), o fundador de Jaraguá do Sul, Cél. Emílio
Carlos Jourdan, fazia um pedido de barracas ao

Ministério da Guerra.
-- No gabinetê do Prefeito Harald Karmann, de
JOinville,. tomavam posse os membros do Conse
lho Curador da' Fundação Universidade Norte Ca
tarinense - FUNC-. Além des' representantes .

do Executivo Municipal, do Legislativo, da Mitra
Diocesana, da Comunidade Evangélica, das Asso
ciações do.s Profissionais Liberais de nível supe
rior, dos Sindicatos dos Trabalhadores; do corpo
docente da Universidade e discente da Associação
dos Profes�ores de Joinville, tomavam posse os

representan:tes das Prefeituras da Microrregião,
nas pessoas do sr. José Camargo, Prefeito Muni

'cipal de São Francisco do Sul. e seu suplente AI

d� Poss.amai e o sr. Eugênio Victor Schmöckel,
Vice-Prefeito de Jaraguá do Sul e seu suplente
Hans Gerhard Mayer, Prefeito Municipal da Péro·

. Ia do Vale do Itapocu, quando a FI,DESC - FUnda
ção IlJtermunicipal para o Desenvolvimento de
Santa Catarina, entidade pioneira no Brasil, era

.

composta �e 17 municípios�

Indúsma& R�u�ida� Jara�ná ...�. �,
,

,...
' 'e:

CONPAL}" '(onêentraBos para Alimentos

.

Sobre Guerra e Paz
Silveira Júnior

O bom da guerra_ nova é que ela
faz 'esquecer as guerras velhas.
Quem de nós está interessado na

guerra entre árabes' e judeus; entre.

iránianos e iraqueanos, entre rUSSOS
e poloneses, entre soviéticos e afe-

,

ganes, entre guatemaltecos e nicara

güenses? Agora só o que conta é a

guerra entre ingleses e argentinos.
* * *

Aliás, tomará que' esta estúpida
guerra das Malvinas esteja termina-'
da quando este artigo for lido, mas

eu o escrevo sob a violenta emocão
de saber que, neste preciso mornen
to, centenas de jovens argentinos
estão mortos ou lutando pela sobre-·
vivência num mar de gelo' eterno.
São os náugrafos do cruzador Gene
ral Belqrano, afundado pelos ingle
ses, nos llrnltes dos mares antärtt
coso

.

* * *

rem a paz do ísolarnento e das ,gran
des dlstânclas.

No romance de Erich Maria Re

marque, "Sem Novidade no Front",
um soldado alemão atira num fran
cês e o fere. Quando vai fazê-lo prl-.
sioneiro,

.

o ferido
-

pergunta para o

agressor:
- Por que razão você me atirou?
O outro soldado não sabia.

'

Então o francês fez nova pergunta:
- Se a minha farda fosse igual à

,sua, você atiraria?
'

/

E o alemão concluiu que não. Ati

rou apenas porque o francês usava

uma farda diferente, visto que nos

campos de batalha, os soldados ge
ralmente não se sensibilizam com as

causas geradoras das guerras, que
nem sabem quais sejam e só conhe:
cem o inimigo pela cor das vesti
mentas. No caso destes dois solda
dos era uma guerra de anilina; uma

questão de cor.
*. * '*

Assim são os marinheiros ingle
ses, que atiraram no cruzador ar-'
gentililo apenas porque aquele navio

era diferente dos da sua frota.
* * *

.

Esta é uma guerra de lab�rat6riô:t
Galtieri mandou invadir as Malvinas,
não porque considerasse' aquele pe
queno enclave uma ameaça ao seu

país ou mesmo um ponto de particu-'
lar interesse para a Argentina. Ele
tentou o conhecido golpe de jogar
um boi velho às piranhas, -enqaanto
tentava passar pelas "loucas" da

Praça Mayo, pelos montoneiros e pe
ronistas num vau do rio a salvo dos
seus constantes lnlrnlqcs.

.

. * * *

Agora se quer dar ao conflito um

caráter anticolonialista, sem ao me

nos se respeitar o que pensam os

malvinenses, sem dúvida as pessoas
mais pacíficas e mais solitárias do

. mundo, que escolheram uma peque
na ilha gelada (nas Malvinas neva de
março a dezembro) a 700 quilômetros
pelo mar adentro, onde pastoreiam
as suas ovelhas e convivem f-rater
namente com os pingüins, as gaivo�
tas e os leões marinhos ..

* * *

Eles estão lá por sl e pelos seus

ancestrais há 150, anos. Nunca toma

ram conhecimento des países VIZI

nhos. Eles são ingleses, falam inglês,
têm os . hábitos ingleses e até o pe
queno trânsito de veículo das ilhas
é feito britanicamente pela esquer
da .. Quando foram perguntar a esses

2000 habitantes se queriam ser ar

gentinos, 100% deles di,sseram que
não. Como a eles só interessa o iso�
lamento insular, acrescentaram à

pesquisa qu�, na hipótese da· rever
são das Mal�inas à Argentina, emi

grariam para a Austrália ou para a

Nova Zelândia. Nem o aceno da pá
tria-mãe os sensibiliza. Ele só que-

.

* * *

Agora Galtleri afirma que está lu

tando contra o colonialismo rnals he

diondo. Mas colonlailsme não é aqul
lo. Colonialismo é o domínio de uma

minoria religiosa, ou política, ou rá
cial sobre uma maioria. Como acon

tece na África do Sul, onde' três mi

lhões de europeus subjugam pela (
discriminação e pela violência rnals

de' vinte milhões de negros naturals

do país.
* * *

Colonialismo seria. até a domina

ção russa sobre a Polônia, o Afega
nistão e a Alemanha Oriental. No ca

.so das Malvinas, colonialismo seria

a submissão daquela população de in

gleses aos hábitos políticos e cultue

rals dos argentinos.
* * *

Mas a linguagem diplomática é dú
bia e nebulosa. O branco de hoje, po
derá ser o preto de amanhã. O Ita

marati se manteve neutro nos prt
meiros momentos, considerando que

a tntcrattva da: agressão foi da Argen
tina; agora já fala uma língua de

pessedista mineiro, querendo agradar
aos dois lados. E até cheqa a afir

mar que
....

"a soberania argentina so

bre as Malvinas é incontestável".
* * *

Mas não é assim. Poderá ser dis

cutível, mas nunca incontestável. 150
anos de ocupação legitimam e con

validam qualquer posse. Há 160 anos

. passados o Uruguai era território bra

sileiro com o nome de Estado. ou
Banda Oriental. Nem por isso hoje
poderíamos invadir aquele país a

pretexto de reaver. antigos territó
rios brasileiros.

* * *

Galtieri lnélta o povo argentino,
prpduzíndo um xénofoblsrno intolerá

vel, já agora também centra norte

americanos. Pois eu até acho que a

poslção americana é rnals; lógica do

que a brasileira. Tendo sido, a inva

são das Malvlnas formalmente conde

nada pelas Nações Unidas, que exi

giram -a imediata desocupação do

arquipélago, o qovemo americano

passou a dar apoio político. à Grã

Bretanha, do mesmo modo que dá

apoio polítiCO ao Afeganistão invadi
do pel� Rússia e à Polônia estupra
da pelos soviéticos. Mas na hora da

ajuda militar, evoca a sua' neutrali-
dade.

Conheça

·JARDIM

* * *

O Brasil não se comoveu com a po

pulação das Malvinas, que quer con

tinuar sendo inglesa, mas perfilhou
uma moção da Organização dos Es

tados Americanos (OEA)· em, favor
da Argentina que, neste episódio, é

garantidamente, sabidamente, o país
agressor.

* * *

Quando Galtieri invadiu as Malvi

nas, prendeu o seu governador e o

pequeno contingente militar lá exis

tente, desceu a bandeira inglesa e

hasteou a argentina não, se lembrou Ide consultar os países latinos do
Pacto do TIAR; agora que acordou
da sua fúria ultranacionalista quer

que todos nós aprovemos as suas

aÇões bélicas, simplesmente porque
moramos no, mesmo hemisfério ..

* * *

Pois. eu sou contra. Podem tomar

nota.

Belina II LAIcool - Vermelho Metálico .. , _ : .. _ .. , .. ,
1980

Belina II L - Amarela 1980

Belina II - Prata Metálico .'

' 1981

Corcel II LDO - Bege .......•.......... _. '. . . . . ..
1·978

Corcel II LDO Alcool - Verde Metálico , 1981

Corcel II LDO - Bege ..•........•.••................ 1978
Corcel II - Amarelo ' 1978
COl'cel II - Branco ...•.........•.•...........•.....

1978
Corcel Cupê - Bege .••......... � . . . . . • . .. • . . . . . . . •. 1977
Corcel Cupê .,.... Branco .•.•. � ••�....................... 191"1'

E·m''lree_·Ddim·entos Imoh-ih'anos
Opala Cup�-Branco ,......•.......

1976
Chevette SL - Azul •..••......•••.•••••..••........ :. 1978
Passat LS --- Vermelho •• .' :' '

' 1979

M
.

Brasilia LS- Marron ••.... .- 1980
. ,

t
'

"]J" '(J'�
.

V.W. 1300 t Alcool- Bege ; , •..•........
1981

, iII3�cat· O ···t····· ....• 'a' .

'1
V.W. 1300 L ........ Branco ,.; ......•. :...............•.... ,

1979
;«.1; " •

.

'Fiat'1.47',L -Azuf-:r:l'1étáliêo •."; ••... , .....•• ; ,.
1981

�������������L���·�'�����,�,1�·.��.�:���I�·�F=�=��·���-;·��13=8�·._.�������� ;.F�OO'� AiU�$.'� .. i ••• :_!;.:; ...• _.�� �.,.� , 1!�

o 'Plano'
-

SAO LU'tZ
250 lotes residenciais, área para lazer, comérclo, e fins Institucionais. Toda Infraestrutu

ra necessária numa área 'com mais de 190.000 m2 na Rua Joio Januárlo Ayroso:

'Fundado em'10 de maio de 19�9
CGCMF tiI.o 84.436.591/0001-34

Euglnio Victor Schm0ckel

Jornalista Prof. DRT.SC n.o 729 e Diretor de Emp
.

Jomalístlca DRll-$C n.O 20 .

Colaboradores

Flávio J?sé' Brugnago,' Yvonne Allee schmöckel Gonçalv
Jaime Blank, Prof. Paulo Moretti, Silveira Júnior, Rudolf Hirs
feld, José Castilho! Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.

Redação, Administração e Publicidade:

Rua Procópio Gomes de oliveira n.o 290.

89250 ....... Jaraguá do Sul - SC.

Composlçio, Impressão e Circulaçio:
SocIedade Gráfica Avenida Uda. - Jaraguá do Sul

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ 1.500,
Outras Cidades .; .. .. . . . . .. . . • • . .. . • . •. Cr$ 2.000,
Exemplar avulso Cr$ 30
Níimero atrasado Cr$ 40:

Este Jornal Iiio.•e responsabiliza por .artlgos assinados e n

devolve originals.
.

O ·Correlo dó Povo" é associado a ,AD�ORIISC e ABRAJOR

I Terraplenagem .Vargas
SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATe."
RES DE ESTEIRA

Tub-'
'

OS Sta, 'Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua Joinvllle, 1016 - Fone 72-1101

Imobiliária Santa Maria
COMPRA - VENDE - AD�INISTRA o

SEU IMóVEL
Rua Waldemiro Mazureehen, 42 - Fone 72,,1342

Viação Canarinho
TRANSPOR'rE URBANO,

INTERURBANO, ·EXCURS6ES.
A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo·

comoção, colocando - à disposição modernfsslmo
önlbus.. com. pessoal especlallzado, possibilitando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO -

o transporte carinhoso.
'

JARAGUÁ DO SUL

I Relojoaria Avenida

Presenteie com jóias e as mais finas

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Vargas.

ETERNIZE OS BONS �OMENTOS

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para toldas as finalidades. FaÇa"nQs

uma visita. Estamos em. condições
.

de atendi-Ios
eficientemente.

Rua Fellpe Schmidt, 279 - Fone 72-0448 -

Jaraguá do Sul-SC. ;/

. Construtora Seria Ltda,
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA �

COMaRCIO DE .ATERIAL'
.DE CONSTRUÇAO.

Rua João Picolll, 94 - Edlf. Carlos Spézia
Telefone: 72·0214

JARAGUA DO SUL stA. CATAfllNA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



EXTRATO' DO' TERMO' DE CCi\JTRATO�PAAA REFORMA'El CONSTRUÇÃO
, DE LIMA SALA DE AULA E DEPEN[j�NCIAS NA LCCALIDADE DE ILHA

DA FIGUEIRA, CBJETC DA TCMADA DE PREÇOS N:o 01/82 DE 18.03.82:-
r

" CCNTRATANTES � PREFtiTURÄtMUNtC'fPAt. OE�JARJ(GU� DO'
SUL representada neste ato por êeu Prêfeito"'W!l,,'ifcrpaF :rSrJI("'1ICl0R
BAUER, e a Firma CCNSTRUTCRA .!lARAGUA LTDA." ttäpfesimiadä pelÓ
'seu Procurador Sr. RCLAND WALTER JANSSEN. .

. OBJETO' - É objeto de- presente iflstrl!tfReFl�& a- fflforma e-cons

, trução em alvenaria de uma sala �e aula e dependênçra� da' ES'C�LA ISO-:
L)\OA ILHA DA FIGUEIRA, d,e acordo carn '0 projeto de engenharia, espe

'1- cificaçães e demäis do,cúm�ntos autuados na ,Tomada:.de Preços N.9 .Q1 /82
de 18,03 82 todos de cbnh'ecimentoi da Contratada e rubricados por am-'

--bos o� c�ni;atantes.:· ,

.. ',
" I � �� .' .' .",.- '1, Cc'· '.,.':.

.

,

. VALCFJ ..;_ Q; �fllQr deste C?ntratb ·é, de '-er$! t-:7t16. 960,00 '�F-Ium'
, l1)iLhão, ,setecentos ,e qe:l;�ssei�. mil :e noveGento�,:�:ses_senta J�r!Jzelros)..{

,

. -
.•DOTAÇÃO --:'T Al de�pesa c�m a ex.ecuçao dàs obras, correrá �

copta .da dotação pr@p�ia do orçF.lmento
_

vigente. :.� ·'.'·l' • �JI ,,' •

.

�
- '.;: 1 '. pRAZO' � O prazo debconclus�o dos serviços e de 90 dias ope-:
rávei$ a,contar d� da��\da àssi'?�tura�do CORt�àtGI.:.,'" ". �',,"�'-':' -}" �

'. . . LICITAÇÃO' - :romada·�e Preços N.o 01/82 de 18.03,.82.
,

ASSINADO ___; Em 2(>' 04. 82�' ., ,"" ...�"v �� - ..v"'v� ...�" 4'-' VJ ",.' •

,

VIG�NCIA -=-_.fm vigor n� data de sua assinatura P��Lf:.I3ÉfEI- ,

TURA CONTRATADA e TESTEMUNHAS. ,',

_.

'

TESTEMUNHAS - SIGCLF SCHüNJ<:E e ueo STAAT�:. � .\

".. i Jara!lluá,do.Stik,� dê abrjJ. de 1982. ,'<1'1 :��� :?J� ,

VICTOR BAUER , .. , \�. v�, ...; .

t •• • ....}J" • � _'rr'

Prefeito Municipal '\ ,I
, '"

�i ... 'H .IW l,..,!·· FHi!lS,;",t 'J 1144fi�L..I 51"0 :,... --4tt.t.
.

': ;.\o;(g�v�nadO� Jorge: Bo�r Goar.mlrlm foi �S�? e 3 mil�õe;'á\' SOci�dtides
nhausen ,concedeu audiência n . ,Atiradores Diana. para desp6;!'0

.', ;�e." cio. ,,�tilllÖ dia 6 no Palá. relvlliCllcar', ..wlOh .... 'I·': sH.V"�S&$. -, Frelde�iCo '.Guent�e�,
.sip'�� ��, , õ�!ca a u'ma �comi-

,'� G. 'II" .,'
preSidente do Dlretórl� MUnl,CI-

,.,.,

I,tiva
de "'GL'!lamirJm, liderada pe· i'" .:;::f)!eJJI,,,,,� It� .. ! p.�!� dß;1�<OS, ;ß.' o Pre�ldente! e

"
' !io",p�.êfeitô' -Salirr,;:'Jo�é �befl'ôêcn ez ii' 's6l;citaçãO' de 5'/mft.h'Õ'es f�iqer'ßa:,Soçle.dade DI�na. tarn

e acompanha pelo d'ep:utadó .es.' de Icruzei,ros para a desaproprio, béln estavam presentes a':;>1 ,�u-

, taduaL Nagib, �attar. A, ,cemitiv? ação,.de uma nOMa sede da Ca· diência.
..
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,
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· E$TAbc DE SÀNtA

I
CAtÀRINA JL,: }'

PREFEITUf.lAc M�IC1PAL .�DE ,JAR,AGUA DO, SUL
SISTEMA DE ÁGUA _ . ,

3132.00 .....:. Outro
-

Servjços e. En.,
cargos - ;. ;, .•.. -: Cr$

• 137f?4471 .02 - AMPLIAÇÃO, RE
FCRMA E REAPARELHAMENTC

, DO' SISTEMA DE AGUA Cr$ 3.920.000,00
Total ..... ',' ó ••• : Cr$ 4.820.000,00

, Art. 2.° - Cs - recursos para abertura. deste
Crédito Suplementar. provém do Exc�sso de Aliréca·
dação verificado até 30 de abril de 1982, conforme

demonstrative anexo. , .

.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em. vjgOt J.la
data de. sua publlcação, revogadas, as dlsposlções em

. contrárto," ; ... " ), .

PALACIC DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JA
RAGUA De SUL, aos 05 dias do mês de maio de
1982.

_, .

VICTOR' BAUER .

Prefeito Municipal
.

C presente Decreto': fol registrado e publicado
nesta Diretoria de' Expedient�, Edúcação e Assistên- :

cia Social, aos 05 dias do mêS' de maio de 1982. '

"

ASTRit K. SCHMAUCH
.

Direi�,.,
. ,

754/à2
900.000,00

f
I"

I � q

Abre- CréditC?",�upl'emeQtar para reforço
It de- PragramasLe Verbas do SAMAE.

.

/

. -

VICTCR BAUER, Prefeito Municipal de -Jara'.
guê do Sul, Estado de Santa Catarina, no I,JSp � exer

cício das atribuições que Ilhe são cõnferida� pelo ar

t�go 107, da Lei �N.o·.�320, de 17 de 'março de 1.964,
,

, "f f

_

' '1':' ('lI" , D E C R E T A:
�f�d ...;" \.H .r'J " l. '

.
_ Art. 1.° -:- r:ica aberto' um Crédito Suplementar

·

no valor de Cr$ 4:. à20. 000,00 (Quatro milhões" oito
-centos, e vinte mil cruzelros), para .reforço dos Pro'
·.gramas e Verbas constantes do Orçamento do .Servi-

• çctAutônomo Municipal de Águare Esgoto - SAMAE,
, de Jeraguá do SIlIJ, aprevade-pele Ç>ecreto N.o 719/81
de 03 de dezembro de 1981, a s1'l�er:

'

i�i.+'ÀBASr�CIM,r;�T��E ÁG�A "
,

13764472.03 c:_ CPERAÇÃO E� MANUiTENÇÃQ DO'

,

: i ,..-11,.
J

....

QUADRO 'DEMONSTRATIVO DO EXCESSO DE
'

ARRECADAÇÀO .11€"30.04.82.
' •

'... ; _} -. J J _

'\
....... . .,.'"

: '�eses ,,�,' Previsão para 1.982, .

, A�reê:._p/_!_982 Arrec. a maior Arrec.' a menor'
,

,'� Sàl(fo" _.; ::.r,
Jaheiro "H' 'i.,. ''''2,-�6?·.�00,b� '2.365.934,23 J' • �,. 599.565,77 \', - 599.565,77 _

, Fevereiro 2:a'2r:5oo.00 " 2-.222.897,74
..
'" l.-.-" ....:,.., .. '" '598.602,26 1.198.168,03 _ ,

M�r!(!l ,'., 2.8B�.500,'oO"
(

5.ô83·:.596,06 -'!� 2'.799'.0.98,00 -'r' ".1< ..:.,._;�' ;
,

1 :Sßcr.,�27,97 +
Ab '1

,c.., �

"3" 0'4"6 500''00' '['6 270 63880 ..

3 ........:A':Jf38,'80 I i;,�' '�';:_;::l, " ;:,,1;" 4:.825':066,71'+.,
'

_.
ri

. • 'J _.�_

•

....,.�,__
'

�--.-,�..,_,.....,c..-c.,.,...'''t.....,_...-:-:::=
.!_'0TAL 11.718.000,00 16.543.066,77 . " ã-.'023.2§4,aO

I f.49B':188,0'3'·,' ":4.825-:-'066,77- ,

. � .. . ,

ESTADO DE SANTA CATARINA

.PREF�ITURA�MUNIClPAL DE JAAAGUA DO 8�L
EXTRATO DO TERMO DE CCNTRATO PARA ÉXECUCAO .DE, TE;R�APLE.:
NAG'EM COMPLEMENTAR PAVIMENTAÇ).C ASFALTICA, DRENAGEM E

OBRAS COMPLEMENTARES EM ,RUAS E RODOVIAS MUNIClPAIS,'CBJE"
TC DA CONCORR�NCIA -PúBLICA N.o 05/82 DE 25.02.�2.' .:

,,'

.

, ,

'

'! •

CCNTRATAN1ES � PREFEITURA MUNI,CIPAL DE.JARAGUÁ'DC

SUL, representada' neste ato por seu Pr�feito, Municipat), Sr. V�CTOR'
BAUER, e a Firma CESSE S.A .

...".. ENGENHAR1A: 'E' EMPREENDIMENTOS.
representada pelo seu Diretor 'Executivo, Sr..EDM,UNDO ,TALAMINI:.

OBJETO' - É objete do',' presente' mstrumento a: exe�uçap de

terraplenagem complementar, pavimentação asfáltica, drenagém·e .obras
complementares de acordo com o projeto de engenhéria, e demals do

cumentos autuados na Concotrêntia N.o 05182 de .�5:0.2.a2" :to;�,os; de
conhecimento da Contratada. e rubricados por ambo� ps, contr.atan�es.

VALOR -- e valor deste contrato é de êr$':!)��.�5.4:�02�,2p, (Q�i
nhentos e setenta e nove i,milhões, trezentos e cinqlJ�n.�a,� �Vá�ro mil,
setecéntos e dois cruzeiros e vinte" centavos), Os preços u{lItános se-

.rão reajustados segundo os indices �odoviários de pavim,ent�ção, ,s9br� o

total da obra e por rua .e considerando-se o indice da data de llbêração.
Uma vez liberada, a rua e reajustado o seu valor, não haverá mais reajus
tes posterlores,

'

.

_
_

'

_ ..

" .,

DOTAÇÃO' - A despesa com â execução das 'obras, correra a

conta da dotação própria do orçamento vigente.' .

PRAZO - O prazo, dei conclusão dos servtços é de '210 dias ope-

ráveis a contar da data da assinatura do Contrato. I' '- (
" -I

, LICITAÇÃO' - Coocorrência Pública N.O 05l82',de 25;02,82.
ASSINADO' - em- 26.04.81;. .' ":'_, "" ,

VIG�NCIA - em vigor na data' de sua assinatura pela PREFEI-

TURA CONTRATADA e TESTEMUNHAS. I .'" ';', '

,

TESTEMUNHAS - JCSÉ CARLCS NEVES e ENNO' JANSSEN.

Jaraguá dß�Sul, 26 de abril dé 1982.

VICTOR BAUER
I : ,. 'I��'," .

. �

Prefeito Municipal
' "

• (>

ESTADO' DE SANTA ,CATARINA ,

PREFeiTURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL
, ,

"

,

'i � ';'''''!!:' , , t'
.

.. .�: �ffnrJf'" :; �:i\f
•

EXTRATO' DO' TERMÓI�DE;l-Cç:rNT!y\TC PARA. E�ECUÇ4Q pij� "[�F\R�I-�
NAGEM COMPLEMENTAR, P�VIMENTAÇÃC ASFALTICA, DREN���M I::

CBRAS CCMPLEMENTARES EM RUA� MUNICIPAIS E E,�ECUQ�O, 09
PRCJETC FINAL DE EN,GENHARIA, CBJETC' DA COf)lCCRR�NCIA Pu

BLICA N.o 01/à2 DE G4.02.82.
,

CCNTRÀTANTES - PREFEITURA MUNIÓPAl DE JARAGllÁ, re
presentada neste ato por seu Prefeito Munlctpal, Sr. -VICTCR BAUER, e a

Firma CESBE S.A. - ENGENHARIA E EMPREENDIMENTCS, representa-
da pelo seu Diretor Executivo', .Sr. EDMUNDO TALAMJNI,

_.

CBJETC .- É objeto do presente tnstrumento a execuçao de :

terraplenagem complementar, pavimentaçâo asfáltica,. drenagem e �bras
complementares de acordo como projeto de enqenharla.e a elabçraçäo d?
projeto final de engenharia" bem como a .execução de terraplenagem, pa- ,

vlmentação asfáltica, drenagem e obras complementares de. acordo
Aco�

o projeto ora elaborado, e demals documentes autuados na. Cq�I(�p,r!encla
N.O 01/82 de 04.D2.82,-todos de conhecimentOr.qª .çtmtr,a��,errubrl�çios
por ambos os contratantes .. " .. " I • ,'o ','- ,t:�1 n',\.', nl.'?l i>,'

VALCR ,;_ O valer. deste Oontratoé de Cr$,,7Q�,.378.499,Z5 (Se
técentos e três milhões, trezentos e dezoito mil, quatrocentos e, noventa e

nove cruzelros e vinte e cinco centavos) , Os preço.s. unltárlös serão rea

justados segundo os índices .. rodoviários de pavimentação. sob!e o total da

obra e por Tua e considerando-se o. índice da, data da, Liberaç.ao. Uma veZ

liberada a rua e reajustado o seu valor, não haverá mais reajustes poste-
riores. "

DCTAÇÃC - A' despesa com a execução das obras! correrá à

conta da dotação própria do orçamento vigente. .
'

.

PRAZO --.. �praz(} de- conclusão dos aervlços, é de ,18Q, dias ope-
ráveis a contar da data da assinatura do Contrato.. ,'.

LlCI,TAÇÃO - Concorrência Pública N.O 01/82 de 04 ..Q2'J�'
ASSINADO' ...I. Em 15.04.82. "

�
" ':", �,

VIG�NCIA - Em vigor na data de sua assinatura pela pREFEITU-'

RA, CCNTRATADA e TESTEMUNHAS. :;1. ," __ OJ

TESTEMUNHAS' .........·.!IOSE GARL0S'NEVES'e ENNQ JA'NS'SEN.
" 1 . I" " I '. -, ) '\�, I,' ". • �

Jaraguá do Sul, 15 de abril de 1982., '

'.

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal, '

(;,' . :�_. ,.,
, ,

ESTABC DE SANTA CATAR'�NA ' L 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ' DO Sul
..
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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as equfpes semifinalistas

, , do Campeonato Sertanejo,
após seis, rodadas, em

',duas chaves."Fluminense,
Sertanejo, Guarani, Alian
ça, Canto do Rio e Caxias,
obtiveram as vagas,: sendo'
eliminadas Jb&o Pessoa e
Rio Cerro. Na noite de'

�
,

quarta-feira, foi deflnldc .e.

Será desenvolvida neste domingo, a segunda etapa acertado alguns detalhes
do Campeonato Çatarinense .de Ciclismo, em .Blumenau,' acerca desta próxima eta
,na R�d'oVia ,Gi.Jilf;le·rme 'Jensen, que 1,lg'a àquele munlcí- 'pa, que inicia-se neste do
,pio a Pomarode. A largada' dar-se-à àS,8hSb, entre to: I

mingo" com' divisão das

�os oS.Pi3rticipan,tes�,dentre os quais osclcltstas Jenny semlflnaltstas 'em duas
, ozz�r;m, Roberto Cesar �coluZZi, Silvio Roberto Ewald', chaves de três'. Paralela
e Bruno l'y1�rschall, pela 1 .!2�. categoria, além de Ar- ,mente às disputas do
naldo Berti pela 3a. categoria (asplrantes), que perten-

'j

Ca�pepn,ato �ertanejo, as
cem' a Assosíaçêo Recreativa Weg de ,Jarag'uá do Sul. equipes aeplrantes têm
A prova é a prlrnetra váli'd'a pelo c�mpebnato � a �egun';.. também o seu,' fazendo
da pelo ranking estadual.

-

.

. .

sempre a preliminar.
, ,No, primeiro domingo de maio, em finbituba na

, ,(*)_,__
:a�ertura dó certame clclístlco, Sílvio Evv'ald foi o' ter- Com o patrocínio das
cetro classlflcado na 'cateqorla-prlnctpal, éle, que obteve ."qas Malhas, Jarita, Q pilo-,
ia déclma-qulnta çolocaç�Q 'el)1 8elo Hori'ZOnte,' no final .to Roberto Alexandre Pru-
.d.e.abril, durante a Prova da Inconfidência, da qual par- B' d C b

'

t 162 d d
ner, ' eto, oe am oriú,

. tciparam corre ore,s (�)tOdo o Pais. par.ticipará neste domingo
, da segunda etapa do Oam-

A AssoGiação ReGreativa Olipê realiza neste sába- peonato Estadual qe Au

do, dia 15, g 2.° Festival de' Futebol SUíço, a partir das"
' tomopilismo,. Divisão 1,

8 �dras, com a segUinte programação: Besc'x Frigàmz, em �afra, cat�gor�a :or-
'Umbanco x Banco do Brasil, Bradescb x Bamerjndus ça Livre. A promoçao e da
Indústrias Reunidas ,x; CESB, Eberhardt x IIndústria� Federação, de Aut<i)mobi-

. ,>Reuni,das, Breithaupt x Baga F.C. e OHpê x Schlösser" lismo do Estado de Santa
,este as 16 horas. Catarina e a prova da qual

.
. (*) .

o piloto .patrocinado pela
, A Liga Jaraguaense de Futebol elegeu a nova Junta empresa jaraguaense se�

Disciplinar Desportiva da entidade, para o período 82/ 'rá de rallye, em circuito
83. Na �residência Ferdinandó Pisk�, vice-presidente fechado. A próxima etapa
I?arcy LUIZ Buc�mann! membros efetivos _ Amadio Be- 'será dia 17/7, em Cambo-

dusc,hi e Günther Passold,( membrOs suplentes -, Leo- riú.

poldo
1
Enke e Re.inaldo Correia, secretario Álvaro Pe":

reira e auditor - Dr. Friedel Schacht.
,

. (*)1-'-
Além do basquete masculino, em atividades há al�

gliJll':Ias semanas, começam às 10 horas deste· sábado os
trelnamentos das equipes masculina e feminina de tê
nis de mesa da ASsociação Recreativa Weg, que assiin
pa.rte par� um trabalho de base. formando as sUas pró
prias eqUipes, a exemplo do ciclismo, que hoje começa
a frutificar, com excelentes resultados já obtidos.

.

, '. (*) .

..

A Weg também � a representante.do muoi.cípiO' nas
disputas dos campeonatos estaduais ,sesianos de fute

h?1 de salão e'de campo. Na primeira fase, à nível re

glOl1al, joga contra as �representantes de Joinville' dia
18 ,de junho, na Manchêster Catarinehse. O' re1:Clrn� se-
rá aqui. .

'

,

.

, (*)1--
Foram 'iniciadas esta semana gestões com vistas

a realização de um campeonato ae futebol de salão en
tre funcionários públicos de diversas repartições 'esta
duàis e municIpais de Jaraguá do Sul. Da mesma for- '.

ma, há movimento para Idêntica competição entre os
bancários das nove casas de crédito existentes na cida-

, de. Tem todo o nosso apoio.
,

(*) ,

O, VI, Tor:neic;> Norte Catarinense de Futebol que
teve IJma única partida realizada domingo (Tupy 3�1
CönsuP, segue nest� final-de-semana com o desenvol-
'vimento da terceira rodada do returno:' Ginástico x Bae

p�ndi em S. Bento, Seleto x; Consul em' Guaramirirn,
Tigre x Balildeirantes em Joinville' e Estrella x 25 ·de
Agosto em NereH Ramos. Pelo quadro atual de class-

· ficação, o Baependi ,podera ser, caso não tropece dian-,
te do "lanterna" Gjhástico, a: única equipe filiada a ,L�a
Jaraguaense a obter a classificação à fase final do cer
tame maior do futebol norte catarinense.

'

--....(*)1,-_-
A ,ARBRA __,. Associação Recreativa Bradesco de

Jaraguá do Sul, está a procura d� jogos de futeboi de
campo ou de salão, preferencialmente para os sábados
à tarde ou domingos pela manhã. Contatôs com o Buzzi
na Agência.

' ..'

__

o

(*)__' '--

Foi desenvol�ida domingo a sétima rodada do IV
· Campeonato Varteano de f:utebol-Varjão/82, do E. C.
Figueirense, na Ilhá da Figueira, em disputa do Troféu
Durval Vasel. Pela manhã, o Ferroso passou pelo Imi
graFites � a O, enquanto Estofados Krause e Grêmio não
saíram do O a 0, mas em compensação o Santo Antônio
prov()u sua supremacia e mostrou que é sério candida-

,'to ao título, ,ao golear inapelavelmente o Saturno por.
8 a 1. Com estes resultados, o Santo Antônio passou

·

� condição de líder da ,Chave "B", com 8 pontos, segui
do d'e perto pela Estofados iKrause; Grêmio e Ferroso�
que tê.m 5, Satumo 2 e Imigrantes 1. ponto somente.
Pela Chave "A", jogam amanhã, dia 16: 9 horas -
Olímpico x Sempre Unidos, 14h - Vidraçaria Joel x Vi
la Lenzi e. às 16, horas - Fi9IJeirense � Veteranos.

.

.

. (*) .

.

.

Com os resultados Rio Cerro 4 a l' XV de' N��em
bro, Fluminense 1x� Grêmio Garibaldi e Cruz de Malta'
4,a 2 Vitória e Botafoge 1 a O Guarani, dias 30 de abril

,

. e 7 de maio, respectivamente, chegou ao fini:lI a fase
de cla�sificação do Torneio Integração que o Grêmio
Esportivo Cr.uz de �alta promove nó Estádio EuriGo
Du�e, "de sua ,propriedade, em �isputá do "Troféu An
tártica . Assim, em data a ser marcada ainda decidem
() ter:ceíro lugar dó torneio Guarani x Rio Ce;ro -e 'o tí
tulo ..- Cruz de Malta x: Botafogo, que foram respectiva- ,

mente os campeões das chaves ,iA" e "B"; ,

"

,
.. :t

. ;

'Comercial :Floriaríi
Revenda e assistência técnica' autorizada

SHARP,
.

revendedor DIsmac e conserto de máqui
nas· de escritório em geral. (Temos máquinas de
escrever �omar usadas 'para,venda) •

.

,RI,1� VeRMciQv da Si,lva" Porto, 3ª.1 �,-- Fqne:'
72-14�2 - Jaraguá do, Sul-SC: ,;"�7,,, '

"

.

$ •.:�, � :i�
,"

c�.� fj

" �.f .","�.
'" If

.� !2".' . K .

_--(*)1---
.

Um grande públiCO as

'sistiu a boa vitória de Bo
dolfo "Rojinha" Jahn Ne
to, na 2a., Etapa do Cam
peonato JCatarinénse de Em sessão solene realizada na nDite do dia 13,

Kart, disputada no último quinta-feira, a Câmara de \(�readores de Corupá pres

domingo, no KartódrOmo tou significativa homenagem aos ex-preSidentes d;:lque-'
Arlindo De Nez, em Cha- Ia Casa, com a instalação da galeria de fotos e entroni

pecó, confirmando, com zação da' imagem de Cristo crucificado. O vereador-pre
este resultado, a boa for- sidente Ernesto Felipe Blunk, n� sua saudação, lemQrou
ma errf que se encontra o a importância do 13 de maio, que marca o dia da Fra

piloto. de ßuaramirim, con- terriidade Universal, de Nossa Senhora de Fátima e da

tratado exclusivo da Equi- Abolição da Escr,avatura, "data propícia para ésta home-'
pe Kohlbach Kart, de Ja- nagern e consideração aos insanos esforços e sacrifí

raguá do Sul. Na 3a. cate- cios dos ex-preSidentes, de 1959 a 1981, que, mesmo

goria,' .

Daniel e Hilárío com parcos recursos e 'sem esperar r,etorno financeiro,'
I Bongiolo, também da Kohl- souberam tão bem conduzir os destinos deste Legislati-
bach Kart,

.

obtiveram res- . vo, honrando o compromisso assumido perante a cö-

pectivamente a segunda e munidade corupaense". '

a sexta colocação. A pon- Foram homenageados os seguintes ex-presidentes:
tuação dos pilotos da equi- Waldemar Schultz (59 a 60), .Alvim Seidel (60 a 61),
pe járaguaense é a seguin- Kurt Hillbrecht (61 a 62), !=dmundo Hauck (62 a 63), Jo
te: 1a./2a. categoria - Ro- sé Gonçalves (63 a 64), Erasto .de Oliveirà (65 a 67),
dolfo Jahn Neto, com 15 Carlos Tozini (67 a 68), Carlos Stern (68 a 69) Caiílos To

pontos e, na 3a. categoria, zini (69 a 70), Oto E:rnesto Weber (70 a 72), Curt Mar"
Daniel Bongiolo está . em quardt (72 a 73), Teodorio Werner (73 a 75), Adelino

'

primeiro lugar, com 15 pon- . Hauffe (75 a ,77), Adernar Jark (77 a 79), Albano Melchert

tos e' Hilário Bongiolo\ em (7Q a 8H e Ermínio Moretti (de fev. de 1981 a outubro

quinto, com 4 pontos. A do plesmo ano). Ernesto Felipe .Blunk será ö presidente'
próxima etapa do esta- até.,o final deste mês. assumindo' � presidência, a partir
dual de kart será em C'r de junho e atéjaneiro de 1983, Alvaro OtiomaJ P�tt, na

çador, no dia 06 de junho. cqndição de vigésimo preSidente da Câmara de Verea-
. ,

(*) . dores de Corupá.
.

Ainda dentro do esporte 'Durante as homenagens, Waldemar Schultz, o pri-
motorizado, foi realizada ,meiro presidente, em ,nome dos demais ex-presidente's,
domingo a segunda etapa agradeceu a lembrança e relembrou um pou�o do pas
do Campeonato Cata�inen- sado, desde a emancipação, em junho de 1958, ,a elei

se de Cross e paralela- ção primeira em 04 de outubro do mesmo ano e a pos
mente provas extras de se dos se,is primeiros vereaderes em 31 de janeiro! de r

velocidade; no M'otódromo 1959. A difícil jornada_ inicial d� um município recém

Getúlio Barreto da Silva, criado e os esforços dispendidos desde então pelos
numa promoção do Jara- sucessivos presidentes, mereceram menção de Walde-:-

guá Motor Clube. Wanilton mar Schultz. l ' .

"Badeco" Lobo foi o \len- O yigário Padre Anselmo, efetuou a bênçiio de um

cedor das provas de cross., crucifixo, agora afixado na Câmara, após o' descerra�

enquanto Frank Schwartz mento da fita que deu ,por., instalada a galeria ae fotos
venceu a prova de ciclo- dos ex-presidentes do Legislativo corupaense. Seguiu':
motore� que foi a sensa- se cQnfrat�rnf2:ação n� Restaurante Gruta Verde. (Co
ção uma vez que foi pela, \ bertura: Flavio José e, E.�. Schmöckel FilhÇ). .

primeira vez realizada, in-'
clusive com participação
de piloto do sexo femini
no. Motos até 80 cilindra
das vencida por Sílvio Mo

reira; dá Joinville, Vólhey
Zonta venceu a prova 125-
Standard, e Volkmar Berch
told 'venceu de porna-a
ponta duas provas: 125- .

EspeCial e Forç aL,.ivre. A
próxima competição moto

ciclística em Jaraguá doo
Sul, ·de acordo com a Fe
deração Catarinense de
Motociclismo será no dila

I15 de agosto. �.

Em fase de expansão,
está admitindo pal1l ad

missão imediata um
.

(arro�arlas Argi
ttda.,

Técnico em

Contabllldade-
Os interessados deve
rão ßeßirigirà sec,t'e da
'.�mpre'sa:"'Húa";' Df. ;\End�

.

co 'Fermi, t13 � :lara-'
guá Esquerdo.

I •

.A. Comissão C�ntfal, de Exames Suple��vo�'pa Se
cretaria da Educaçao,' fixou "o calendárlo de trf§ijriçi_es,

'

e provas referentes 'aos exames 'supletívos �!!}.; 1'.0 ê �;o
"

,,' Alvaro sev'�rino 'Pia.z'ßrá �é

3.
Famma\d�:H

g�ai.Js, q..ue_ serão re�l'izados dias19, 20, 21 ,e 2? d9 �i\ 'q'uecfvel e sern e ,Ié��ada :: ' "';,,
Xlmo rnes de agosto. ' .. ,

' , .

'.
, ,', .

As Inscrlções aos exames supletivo$ atê. 1.0 e 2.0 . 'i: iALBIN� KOGÚS ,PIAZEBA',
"

g·raus estarão abertas até o pröxlmo dia .21 ,,e,, 'poderão ," ,'{;:,', ,.-)';' ,
'

','

ser resltzadae nas Unidades de Coordenação Regional ' ag�.a,�ecéni sensibilizados as r'nanifes�ações de'
de Educação' de Florianópolis, Criciúma; tages, Joaça- rinho e amizade a todos os que de urna form

. ba, São Miguel d'Oeste, Brusque, Xanxerê, Canoinhas'" outra s� associaram' ao, pesar da famHtil,i 'Por
e Jaraquä do Sul, locais onde .serão

<

realizadas as pro;' , sião,(,de seus falecimertq ocorrldo no- dta �
vas, e, em postos, que serão Instaíadöe" nas Ucres de malode 1982 � eonvrdam para a f'JI,i'ssa de 7,9
.Tubarão, pará prestar exames em Órlclúma: em.Italaí, ,.

1
a realizar-se dia 15 de maio,(s,ábado), às.19h39

pa.
ra 0$ exames

e.
m Brusque; em Joínvllle para ex.am.es.

na Capela Nosaa Senhera das Graças, da Ba
em -Jaraquá do Sul; em '�io 'do Sul para exames em. do I;Uo Cerro. '(/

,

Lages; em Ooncôrdla .é Caçador para exames em Joa�
,

, ,

/
,

__

'

__;, ....;..;.-.1_',_�
çaba e em Ohapecö, para prestar exames 'em Xanxerê., �::::�==:==� -ÍI!-------�,..

De acordo com o calendário dos Exames Suplett
vos de 1.° e 2.° graus, foi restrito o número de inscri
ções por disciplinas, menos para Florianópolis. Nas
demais UC.res as inscrições serão aeeltas dentro dos
seguintes limites: Orlclúrna e Läqes. 800 inscrições por
dis�iplina; Joaçaba, São' Miguel d"Oeste, Brusque, Xerr
xere, Canoinhas e Jaraguä do Sul, 600 inscrições por
disciplina. ,I'

'

Poderão inscrever-se càndldatos de ambos Os se

xos que preencham as' seguintes exigências: para o
1.° grau, 18 anos completos ou a ,complet�r antes de
se submeterem à última preva.; para o 2.° grau, 21 anos:

completos oú a completar: antes da última prova.
No, ato da inscrição o candidato deverá apresentar

carteira de identidade civil, carteira de estrangeiro, mo-,
delo 1'9, no caso do candidato ser estrangeiro; uma fo
tografia 3 x 4 recente e 'o comprovante do pagamento
'da taxa de inscrição que é de Cr$ 280,00 por disciplina, '

efetuada no BESC, em conta especial da Ucre. '

,

As inscrições serão encerradas, impreterivelmente,
no, dia 21 de maio. corrente, às 18 horas.

. Ex-pre'sidentes do' leg'islativo
corupaense foram
homenag,eados.

AUREA M:ÜLLER GRUBBA - TAB,ELiA DESIGINA·
DA E .OFICIAL DO REGISTRO DE PRO'TESTOS

E,DITAL

Pelo presente ,Edital de' citação pedimos aos

senhores abaixo relacionados que compareçam
,em nosso cartório para tratarem de assuntos de
seus ,interesses: ADEMllA DA SILVA ,_ Rua João
Planinscheclr - 'Nesta -,..' ÁLVARO 'AIWiSIO IDA
SILVA - Rua ,Prof. Antonio Airoso, s/n.o - Nes�
ta - BENVINDO FIAMONCINI � Rua Bolivia -
Nesta - DAVID DA COSTA - Nesta.- EMPREI
TEIRA DE'MÃO DE OBRA' L:IMEliRA - Av. Mal.
D�odoro da Fonseca, 98 -, Nesta - EUG'::NIO
GREGOLEWISCHK - flua Angelo Rubini'� Nes-
ta � GABRIEL FRANCENER '- Estrada 'Massa
ralldubinha .- Massaranduba-SC - ISABEL KULH-

.

NIG - Rua Joinville, s/n.o - Vila Lalau - Nesta
-:- JOÃO DALSOKIO - Estrada Guarani-Açú -
Massaranduba-SC __ (JOS� PEDROSO"":'" R'ua ,Va
lentino Ro,sa, 236 _;_ Nesta,......, JORGE LUIZ PIAZ
- Rua Ardüino Pradi', 272 - Nesta � MAURICIO
JARDIM DA SILVA - Av. Mal. Deoporo - Gale
ria Dom Francisco - Nesta -.OLAVIO ROSA -
Rua Onél.ia Horst, s/n.o ,_ Nesta - OLINDA MA-
RrA ULLER --- Rua Rio Alma --- Barra do Rio Cer-

,

ro � Neste - ROG'�HIO OLiDIO VICENTE - RJJa
129 _;_ n.o 115 - Nesta - RAIMUNDO RAHN-
Rua 37 n.o 39 .- Nesta - FERRAÇO CONSTR.
CIVIL LTDA.'- Estr.,leabel, s/n�o - CORUPA""":'
LUIS FERNANDO DE FRANÇA - Rua Roberto
Seidel� 1Co.IJUR�. �UREA" 'JOL��R' G;��!A':" ':'1'.' �

Tabeliã Designada

" " \'

AGRADECIM'ENTO' ·E· &O,NVITE PARA MlSSA
_..... :7.0., DI A -:-

.

I'

',o. ú.. -�\,' ", \ ,'*.....

JUIZO DE DIREITO 1)A COMARCA
JARAGUÁ DO' SUL'

CART.ÓRIO DOS FEITQS DA FAZENDA
• ,�

I'"

•

• ;. ,.
�.

't,.
•

.

, EDITAL DE Lên:.Ao . 'c

"J' f'"

I '. r �
.......

.,'

_

..�� :
"

.

, Venda em 1.° leilão: Dia :�O d� '''PaiO' p.v.,
10,00 horas. Venda em 2.° 'lellão: D,ia 22 Oe ju
p.v., às 10,00 horas, por quem rh'�ls der. Autos
Execução Fiscal, n.os 6.512, 6.547 '6.571 e 6.5

Exequente: A Fazenda do Est. d� S�'.� Cat?,'
Executada: SERRAR� JARAGUA�tPA· Bens;a
rem lei load'os: 1.0) - 100 ms2., d'É;' táb!1ái):ta"
deira de qualidade, com 2 centimetros 'de.e8·p,�$'�
ar por 3. ms. de cóinprimento, avã!i�cfol?;;a:�.:;,
100.000,00. 2°) - Uma plaina para qellef}.d�àijie
to-- de madeira, marca Famac, de, três', fáie's, 'éq
pada com 3 motores elétricos de mal'€'a Kohlba
sendo um de 7 HP e os dois outroS d&-�' HP, aV
liada em Cr$ 280.000,00; 3.°) - Unft! "serr�fj.t
liTIarca Turbina, de cor verde, com�le.ta, <e'.nJ.u�Gi
namento, equipada com motor eletnco d�.,�() 'HB
marca Búfalo, cor cinza, avaliada em Cr$ .. �: .

1 .200.000,00,. Total da avaliação. Cr$ ., :.:
1 .580,000,00. LOCAL: Edifício do Forunb. sit�;
Rua Guilherme Wackerhagen, s/n.o. Nos allt�\l)ã
consta haver qualquer ônus ou recurso P6tOg�t
de julgamento. Fica ainda intimado por este'.e,
tal o sr. RAULU BEHLlNG, representantEh)ega
da executada supra mencionada, caso sua i�Í'tl
'ção não seja possível pelo Sr. Oficial de Jus�
Dado e passado nesta cidade e Comarca de J�'.
guá do Sul" aos 26 dias do mês de abril·do ano:

.

mil novecentos e oitenta e dois. Eu, ass. Bru,n
Winter, Escrivão, o subscrevi. J,

. \:
"

HAMILTON PL NIO ALVES t

Juiz de Direito

JUIZO' DE DIREITO DA COMARCA DE

JARAGUÁ DO SUL
CARTóRIO DOS FEITO'S DA FAZENDA

, \

EDITAL DE LEILAO'

Venda em 1.° leilão: Dia 20 de maio, p.v., 'à

9,00 horaS. Venda em 2.° leilão: Dia 22 de junh
p.v., às 9,00 horas, por quelTJmais der. Autos d

, Execução Fiscal n. 6.497/80. Exequente: A Fa

zenda do Estado de Santa Catarina. Executaqo:
,

MÁRCIO MARQUARDT. Bens a sérem leiloados'
1.0) -

umSfilhadeira,
sem marca, eqUipada

com motor leo de 5 HP., marca WEG, usada,
avaliada em $I 28,800,00. 2.°) ..;_ Uma tupiá. mar�

ca Famac, eq�pada com motor elétricÇ) de' 2 HP,
marca WEG, usada, avaliada' em ,Cr$ 46.320,00.
rotai: Cr$ 75.120,00. LOCAL: Edifício do ForuRl!
sito á Rua GuiJ.!l@U!le Warkerghagen, s/no Nos au

tos não consta�quer ôn,us ou recurso penden:
te de julgamento.' Fica ainda intimado por: este,
edital o Sr. MÄRCIO MARQUARDT, caso sua inti

mação não seja possível pelo'Sr. Oficial. de Jús

tiça. Dado e passado nesta cidade e Comarca de

Jaraguá do Sul, aos 26 dias do mês de abril do
ano de mil novecentos e oitenta e dois. Eu, ,ass·
Bruno Winter, 'Escrivão, o ,subscrevi.

HAMI.LTON PUtliO ALVES
Juiz de Direito

,

JUIZO ,DE PIREITO' DA COMARCA'
JARAGUA DO; SUL
EDITAL DE PRAÇA

O Doutor HAMILTON PUNIO ALVE$, Juiz
de Direito da Comarca de Jaraguá d� Sul,,·

, Estado de Santa Catarina, na forma da lei;
etc...

•
'

I
'",

"

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPO o

seguinte: - Venda em 1a. Praça: - Dia 1.0/06l
82" às 10:00 horas. - Vendà: e,m 2a. Praça: - Dia

-21/06/82, às 10:00 horas, por quem mais der e
. maior lance oferecer. _.. tOCAL: - Edifício dO
Forum desta Comarca. EXECUÇÃO N.9 8.250, - .

Exeqüente LUIZ CAMARGO FILHO. :..__ :Execufa'
do FRIGORIFICO VAILATTI; LTDA. ,_ BEM A SER
PRACEADO: :__ 1) l)m terreno ,urbano, situado na

Rua h.o 8 --:- João Januário Ayroso, nesta cidade,
,

constante do lote n.o 2,
I contendo a área de 837', .

76 ms2, sem benfeitorias, com as seguintes con

frontações: atuais: - fazendo frente com a RUBI)
n.O 8 - João Januário Ayroso, medindo 21,20 ms,

travessão dos fundos com o lote n.o 4 dos vende-
.

ejares, medindo 26,40 ms., estrema de um lado
a Rua A - medh,do 35ms., e do outro lado com

'

terras de Matias Panstein, medindo 35,40 ms., fica
loéalizado nas proximidades da firma Cerealist8
Urbano Ltda., fica no lado par' e' dista 15 ms.,' da
casa n.o 3044.' Registrado sob n.O R-933 no livro'
n.o 2. ProprietáriO Odair Vailatti. AvaUado em.
Cr$ 1.257.000,00. Nos autos não consta qualquer
ônus ou recurso. pendente.. _. Dado e passada
.nesta cidade cM 'Jaraguá do Sul, aos 28 'dias do
mês de -abril do ano de .mll novecentos e oiteritá
e, dois. ,..- Eu, ADOLPHO MAHFUD; Escriwão •. o
sub'Sc:rev'i. 1')" ':" "

- .

"

"

'�' � HAIIIIlLTON. PLiNIO ALVES'
•

f Juiz de Direito-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




