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FIntado em 10 ele maio ele '1111

Af«) LXI.V "ARAGUA DO SlIL

Jaraguá: bancos
e"'comércio com

.

noVOS horários
.

na Cdpa' ..

• ,os supermercados têm
�ämbém horário especial
'tIe atendimento ao públi-
º nos dias de· jogos da

çã'o Brasileira. O ex

Ii�nte irá até às 16 ho
''9 reaberto às 17h

mlQ, 'possi6ilitando, as
, aos funcionários, que
!stam as-partidas den

tro dos p'róprios estabele.
c!mentos, uma vez que se

iao'instalados' televisores..
ns.19,horas, como de cos-

. p�e, 'encerra-se o expe
uil:lnté do dia.
,

Inital�'çJa sede própr"a.'
doCentro Empresarial

Em solenidade realizada na manhã de qUinta
feira, no tribunal do júri do Fórum Desembargador
João Thomaz Marcondes de Mattos, foi instalada
a 2a. Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, com a

presença de representativas figuras da área go
vernamental e microrregiohal, constituindo o ato

em outro grande tento lavrado pelo município em

sua notável t'rajetória, ponforme bem trizaram os,
diversos oradores. .

Presentes' o Dr. Henrique Córdova, governa
dor do Est�do, Dr.. Francisco May Filho, presiden
te do Triburoal de JUstiça, Dr. João Carlos KUF'tz,
Procurador ,Geral do Estado, Dr. Hélio Juk, secre
tário

�

adjunto da Justiça Dr. Ilvq Seil, secretário

da Casa Civil, Dr. Wàldemiro Borini, Gorr�gedor
Geral do Minjstério Público, Dr. J'lJicolau Apósto
lo Pitsica, vice-presidente da OAB/SC, prefeit6
Victor Bauer, José Alberto 'Klitzke, presidente da
Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, Dr. Sér
gio Rosa d.e Bem, juiz titular da 2a. Vara, 'Dr. ,Jose
Alberto Barbosa, promotor público da la. Vara,

\ Dr,
Hamilton Plínto Alves, juiz de direito e diretor do

'Fórum, Dr. Adhemar Grubba, delegado regional de
,polícia, além de advogados, .industriais, juízes,
promotores, vereadores e serventuários da justiça.

Coube ào Dr. Hamilton Plínio Alves relatar
o trabalho desenvolvido, iniciado em� 1,989 'atra-·

vé$ âe 'ldma 'c'omissãO formada pelos ,ãdvogados da

Gomar�a, juiz e promotor, e que,cu!minolll .com �
instalação da 2a. Vara, no an<> em que a CQrria�"ça

"Comemora o seu 48.0 ano de exlstêricià. Disse

que' isso foi possível, gr�ças' aos esfo.rços" çlos
. Des�mbargadores Reinaldo' Alves, Tereza' Tang,
Ilvo Seil e Francisco May Filho e que, a 2a ..Vara,
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"

-Gê Neves coordena o Grupo'

Frut -de conttlbulções marcada para 25 de maio O ernpresärío e político ximo governo, possam ser
O nte a realização da déclrna-prlmelra �ssembléia'

Nos dias 14, 18 ci .23 de
extraordlnárlas de cerca' '_ dia da indústria - foi 'José Carlos Neves, foi amenizadas e soluciona- geral o qinár.ia da Associação dos Municípios do Vale

.. de noventa empresas la�a- transferlda, uma vez que' ·d d
.' . ...... d

do Itçocu dia 28 passado no Clube Atlético Baependi

,,,.unlhO _pró�im�r�'.rquan�� á guaenses, foram conchrí- o convidado especial, o' .�����.� ��up,�eIJ��c��":Q aÖ· coordenador do GEAP o pr.e!idente do Conselho' Deliberativo da õ\operath;�
e euQta'?ndoraas,pl ri�a.ei�as flavseer das as obras e já está em presidente do Banco 60 , dê Ação política à nível 10- acrescentou que Ide cada Regional dos Bananicultores de Santa Catarina, com'

d,sP C··
..

ampeoriato' Mund·lal operação a, .sede: própria Brasil, 'Oswaldo Roberto cal e mlcrorreq tonal, que área serão escolhidos ai· sede em Garuva, Leepoldo Hoffrnann, expôs aos pre-.
o

"'Espanha as agên_'as
do Céntro Empresarial de Colln, na época achava-se auxHiará, auscultando' as gims � elementos para Ie. - feitos, presidentes de câmaras e téonlcos de prefeítu- ,

nba a' riOas' de" todo o a
Jaraguá do �ul, va Aveni- no exterior à servlço dä bases, à compor a plata- vantar a Situação e que.. à

ras presentes, o trabalho dé' organização da cooperatl-
ano .

-

da Getúlio Vargas, oue Ó
' -
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.
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va ns p bl a
'

dne b
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. ...r. ..I
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h
,. '1 - rganlzaçao. portunamen- forma' de g'''verno de Es j,c'steriori, o's resultados ,� ro em s _, anamcu ores e a queua -ua pro-

.

síl uncionar o ·no orano al;-rl·ga, além da Assocta- C I·
.,

• U -:li U d a- lf d
.

'It'
'

dó
'

8 d
.

h- à 14h'
I!.I te o, In vira inaiJgurar o perldlão Amin e Victor, se eerao encaminhados, após uç o ven roa a ,FlOS u trnes anos, quan . ate mesmo

de a man a s ção Oomercíal e' I"'dus- C E' I
. as po t

-

f I d à
-

O
. d· f

,. entro mpresaria, quan- eleitos em novembro go- checados tod9S os pontos ex r a,çoes_ oram co oca as
.

margem, em razao

3 mm; segun o In ormou trlal, os SI·ndl·catos· das ',n-'" bé I
� , da d t d l It f t

'B C t I
uO tarn em possive mente verrfâdor e vice pelo par- oue serão determin os ,

esmo Iv�çao aque es q�e cu ivam essa ru a, cau-

\.0 snco an ra . dústrlas do Vestuário, da Instalará. a r"'arte'lra ,.,� .t._sada pelo baixo preço
'-"l "'.. tido do governo. Confor- "Ern cada' munlclpld da �'.

.

.

.

. ,,' .
,:'

o horário de atendlmen- Alimentação, da �Constru- Comércio Exterior (Cacex), me Gê, no Estddo atua- microrregião será 'escolhi- 'o A Oooperbanana fOI fundada em,1�79i 'por, 23 asso-

to 'ao público, de acordo ção e do Mobiliário, do Co- na agência do 'Sanco do rã ,,,. té e clnco grupos, do um coordenaCilor q�
cíados, com o. apoio �Banco do Brasil, Incra eGover- '

com Ci) Banco 'Central, po-
mércib Varejista, das Me- Brasil de Jaraguá do Sul. c/lcênticas funções, que, Iera tdêl1lico tratlill,'o, qtJe no do Estado, sendo que' atuaITe,nte, de acordo c�m

dará ser alterado para uma
talúrqlcas, Mecânicas e , raanterão

..
estrei_s co rota- não é pelítica vartidáfll'd �off�nn, 378 �ro�utores compoen:' o quad,r'?, associe-

horaj.a menos ou ,a mais,
do. Material Elétrico,' e o ,COHAB E INAMP� tos com os �is represene mas slm, política' de 90-- tlVO, ç1a coop'e�atlva q�e neste ínterim, adqUIriU em �o.

dependendo do' consenso . Clube de Diretóres Lojis- No ato da instalação do tativos segmentos da so- 'verno e' o ,melh�r trabalho
rupa um� fabrica de polpa ij8 banan�, �ara o a,provelta-

ên· b
'. d

tas juntamente com o Ser- CEJAS, assu,ntos outros cieçlade" seJ'a indústria, co- do Estad deverá ser por �en;to do P!�duto excedente � de. balx� qualidade. Essa

da.�, ag,
Clas. anca':!..� e v,iço de ProteçãO"o C!"é- fora'm abordados,. comô ,.

no's 'aiLes""htado, .. p a
fabrica sera. ma.ug.urada. nes,te 'mês de Junho, com a pre.,-

uma mesma praça Ytfse-.. mércio, educação, :tegu- pr VI Y'

·a se em determl·n·ado mu
ditd. '. ,por exaemplo aß casás da rança, social, sind. ical,' en- ,Alle A, m 11 e Fonta- sen�a �e auto.!,!.dades das areas federal, estadual e ml-

J ,
-

A instàlaça-o ofl'cl·al 'do COHAB, em T'rês RI·os CIo
- T crorreglonal

. ,

·0 ou c'dad .

o d tre outros e deles ouvi- na· nossa ('ele se $:erv.j.r e '.. '
,
,,'

,. '_'

ruÇlpl . I· e' s a -

CEJAS, que, reuniu renTe- �ul,' 'que nenhuma I·nfo·'r-' ":rr A Cooperativa Regional dos B a c Ito e

ministradores das agên- d d 11"_...., rão EiS suas principais di- extrair os el,ementos prio' '. o '_ � na urs, remt

eias bancárias resolverem
sentc11'1tes e to as as en- I .'W!çâo s tem acerca dos'

. fioul.(faCJes e problemas do ritérios par� p seu pIaDO CIO� � expmtaçao do. produt? _s pal,s�s do Prata, Mon-,
,

.,

I'h t' d tidades, deu-se na noite �e procedimentos legais para ' 'c:otidl'ana, para que, à, me- de noverno" afirmou Gê tevldeo e Buen�s Aires mais espec!flcamente, que es-

que bS,era meho�,I; a edn er �egunda-feita pelo � pr�sl- a venda das unidades, den- dOd d
'

I
., Ne'�s

' . tava abandonada. Os platinos conhecem a banana bra-

0d pú iCh� àno l'30hrario e307 dente da ACIJS,' Pedro tre outros aspectos, que'
I a o pOSSlve, no fro� ,.

sileira, a catarinense: princip.mente, que é considera-

� man a s

d 90rads e Donim, que na. QC��ião ' serão explanados' através
r

Sera' ·Ina·ugu'rada d'omin'90 a pista da' a de melhOr qualidad�, cuJa produ,ção concentr.a-se

mhlOu�0�1' 50h3uO .

e
.

a ma leml:rou os esforços das de te�x: ao governador __
'

......._. '

__....._---- no litoral norte, sendo Corupá o maior produtor de San-
n ã as

.

minutos, es-
empresas que 'colaborar"'l1" H

. Có d C ta Catarina.
'

sa r.esolução poderá ser
• enrtgue r !Wa. l onsta ."

�rfotada, desd.e que o e)\;. r�a cOl1ltrução do Centro também que a empreitei·r de '. biciçross Segundo Hoffmann, são exportada� entre 14 e �5
::r
d 16 EmpreSiirial, da c()missão encarregada pela cOhstrú- '.

mil, caixas por semana. 'A produção brasileira, anps

�� iente externo td,ermin de c?n,stru�-o onde de.sta- ção das casas, está deven·'
, Jaragl1á do Sul',. ganha A promoção é do Jara- atrás, era de ,450 milhões de caixas por ano, todav,a,

\JUo minutos .antels o ini-
�ou os e. �'.!i.,_a'rl·os Dl'..... d d á M CI"a.. t I·ddi' 350 'Ih-

• d
._ rtII5 _. o para várias 'empresas neste omingo, dia 6, '�gu ot.:· .,ue, com pa- na a ua I a e, ca u para mi o&s e, na mesma pro-

f
CIO ,S partr as

•• ,. ;, , vl:lJ'F.r�atto ê;fugêflo. Jo- locais., primeira' Pis.ta.· of. i,ci!ik de troc{l;l,io 'Has Lojas Brei� porção, decresceu o índice 'de exportação da ·banana. '.

�cfC) \AÔlaM' ':, sei c� �i!va, e o próprio sf.- '»
I

'

- blticross de Santa \latari- thaupt/Bicicletas� ,Monark. 'istO' é explicado pelo baixo custo do produto p8Q,O

�i[mÁ
"

<b-. �

" ��rJC?�-executlvQ,;, ;ferd_�- 1!lla'l'JlP$, cujo prõblema . Dá., _ . .aonstryíd&".,em . áréa, ,A "Mopärl(, ,e$Í8,,,;�,� � �9, !l�ma!:!!��I�or· N���t� .s�ntido, ap,el�u p'ar� que 9& p,rtt-
'"

, ,;naorido Piske. é Crítico e listas telefôni· anexa aõ'Mot6droliTlo Ge- ministrou um curso' de pi- feitos d� microrregiao estiriuJlem a'-produção em s.e,us
.

.

.

.
'" :, O prédio, de dois pavi·. cas, merecer�m conside- túlio' Barreto da Silva, em ,Iotagem, e participa ama- municípios, já que houve abandono desSa atividade por

. ji��a�'��e J:r�J�6tod�SsL��.· . mentcsd, tem· 807' metros ração por. parte dos em- Nereu Ramos. Ele tem 250 nhã de uma demonstra- parte de muitos agricultores, ficando os banan�ls to- .

ah{ovou em sua reunião, de' quaddrE os de área C'lns- presál'ios pre.sentes, preo- metros de 19xtensãp e pe- ção, com vários garotos '02ados dPelo ma� e. ao mesfmo tedmpo pregou � .Impor

,haio _ e já divulgado pe-,
frui &, e custou em torno cupados com os proble- 'lo menos sete provas se- vindos"d eSão Paulo. tancia o �ssocié1tivismo, a irman o que a cooperativa

lo "Correio do Povo" .'
de Cr$ 12 mUhõês. Sua. mas que atingem toda a râ'ö reaUzadas, poa: faixa Nãó será cobrada entra- garante \ o recebimento da b�nana, pagando um preço

o qu�dro' de horária a ser inauguração, a principio comunidade.' dé idade, a partir das 9 da e a partir das 12 horas justo e garantindo a sua c6mercialização. A Cooper-
.

obedecido por todos os' p'
'horas para garotos, de 6, deste s�badof no Mqlódro- banana paga entre Cr$ 15'6 20 o quilo, ilfere_eendo aln-

e&t�belecimeFltos comer- Corupá: .

OS escolhe $�US �' . 7, 8, 9/10, 11/12, 13/14, mo, haverá: uma festa jU- da outras vantagens !lo associadot.
'

ciaís. 'I� o �eguinte: Qlian- candlda.tos !I.oa 10 de J"unho'
15 anos e acima, em bici- nina com as atrações tra.- Em outubro, de 2 a 3, em .Garuva, ierá reaHzada

do o Brasil jogar �s 16
U cletas BMX 'C_ross. dicionais da ocasião. a Festa Nacional da 'Banana sendo' que os prefeitos

'"

horas (dias 14, 18 e 23 de
prometeram apoio a iniciativa da Cooper-banana ,nesse

,j(l�hp), ou seja, todas as
O Partido Democrático Social realiza neste sáoa- M d b f

,.

h
trabalho de organização e motivação do produtor ..

partiéJas da primeira fase, ,do, na Capital do 'Estado, no Ginásio Charles Edgar . assaran . u . a
.

ara campan a
Cada vez mais difieel a slt.Datlo.dos hcSsp"Itals

,POssivelmente também as Moritz, a sua Convenção Regional, quapdo serão apon- de nualifica'ção eleitoral "

P�ttidas., da f?egundà fase, tados e oficializados os nomes dos candidatos que con- "!
.

A rede hospitalar, de um modo geral, está vivendo

se obtida 'a classificação corterão nas elt�ições majoritál"ias de 15 'de novembro um verdadeiro drama causado pela falflt de condições

�s semifinais, o comércio aos cargos de Governador, Vice Governador, Deputado Com o apoio da Prefeitura Municipal, será defla- de trabalhg, imposta pela previdência,jiocial, que além

terá ,o seguinte expedien- Federal e Deputado Estadual. À nível municipal, Co' grada em tódo o município de Massaranduba, nos dias de pagar baixas diárias, que não cobr!n1 as despesas,
te: �as 7h30 e/ou 8 horas rupá será o, primeiro município da microrregião a rea- 8, 9 e 15 de junho, a campanha 'de quàlificação eleito- . ainda repassa os valores devidos com muito atraso,

" às 12 horas e das 13h30 lizar a sua convenção para escol.ha dos canclidatos à ral, atr.avés de vários postos que,serão instalados no o que dificulta muito a ação admi.nistrativa� que se vê

j$ '15h30min. ,Quando o prefeito, vice e 'vereadores, para o próximo pleito. interior, nas escolas, com a finalidade principal de me- voltada com inúmeros compromissos, como pagamento

Brasit jogar às 12h45min,
'

.

_ • . , "Ihor atender aqueles que necessitam regularizar o' do- dps' profissionais e�eniais serviços. Em Jaraguá do

o que poderá Ocorrer even-
A Conv�nçao M�mclpa! �o; P,?S de Corupa s�,@ cumento, evitando, com Isso, a locomoção dos mesmos Sul a situação não é nada diferente, e os dOis nosocô-

tualmerlte na segunda fa-' n? dia 1 ß de. Junho, qUlnta:t�lra vindoura! nas dependen- até a sede. Objetiva, ao mesmo tempo, aumentar o mios a muito custo mantêm as portas abertas.

se, o horário do comércio clas da, SOCiedade Esportiva e Rehreatlva �ansa Hum- f:!IJmero de eleitores com condições de votar nas elei- O Hospital São José, segUl'lda a diretora, Irmã'

serã das 7h30 e/ou 8 às boldt, com infcio às 9 horas. ções de 15 de novembro. Mansueta, está realizando estudos com vistas a dimi�

�� Iloras e das 15 às 18h
nuir. no máximo as 'despe�as, não, estando afastada a

,3umin. Ç--
tomada de. medidas drástica� para a conti.nuidàde de

.

Justl-ca I-a's'tala' '.I 2·.a Va'r'a da C··amarca 'de' Jaragua' do Sul sua atuaç�o. A preVidência, a partir de maio, passou

a a pagar Cr$ 1.280,00 a diária, que nao cobre as des·
pesas de alimentação, assistêncra e r:nedicamelitos, va

.

·Ior este que apenas o' HMSJ \recebe, ]á que está clàs':"
sificado como de segünda�tegoriâ, o único na região,
Nos demais, a diária não .Inge Cr$ 1 mil, ,

,

O atraso dos repasses devidos _ hospitais pel,o, "

Inamps, que el'lV,qlto em crise está ectmomizando o a;ná-,
'

xi�o, e as demà1's obrigações, são fatores determiQan
tes ,da situação difí'cil e não há perspectiva de melhora,
r>elo menos a curto praz<;). !� oportuno registrar, no caso

do' "São José,", os alucinantes aumentos da água e- ilu
minação' pública, qüeta Ilrmã ManstIeta não concoma,

( por considerar que sendo uma' institUição sem fins lu·
'crativos, deveria haver ..à enquadrame�to em outra fai
xa, portanto, diferencMldo.,

A título de registro, já ,que o' assunto está relacio
,nado a previdência, a agência do lnamps de Jaraguá

,
do ,Sul está classificada como' de quinta, categoria, a

última claSSificação das agências. Em cOfitrapartida,·Ja�
raguá é sexto ou sétimo arrecadador do Éstatló para a

previdência social. Dá para entender?
"

Segunda Festa Municipal do Colono

Executivo de'AÇão PolUica

. será um �xcepcional fator de aceleramento e agi
!itação dos trabalhos forenses da Comarca de Ja-

raguá do Sul. .
"

Pronunciaram-se aiflda, exaltando a importân
cia do ato, o Dr. Jose Alberto Barbosa, o Dr. AI
tevir Antônio Fogaça 4úAior da �ssociação dos
,Advogados de Jaraguá do Sul, o Dr. Geraldo Wir-
mond, representante da Seccional da OAB/SC de
Joinville, Prefejfo Victor Bauer, Governador Hen

rique, Có�dova e o Dr. Francisco May Filho, pre
sidente do Tribunal de Justiça, que deu por \ins
talada a 2a. Vara da Comarca de Jaraguá do Sul.
'A 2a, VARA DA COMARCA

Criada em fevereiro, através da Lei 0.° 6.030,
sancionada pelo então governador Jorge Konder
Bornhausen, a 2a. Vara da Comarca será atendi-

. da pelo Juiz de Direito Dr. Sérgio Rosa de Bem,
natural de Guaramirim e que atuo&.( nas Comarcas
de São Joaquim, Ponte Serrada, Dionísio Cerquei
ra e Videira sendo agora removido' para Jaraguá
do Sul. Já o Promotor Público desigrlado é, o
Dr. Pedro Sérgio Steil, que desempenhou fun
ções profissionais .

nas Comarcas de Joinville,
I,talópols, Mafra, tndaial, São Joaquimi sendo ele
natural de Lages. "

,

Na primeira Vara es. atuando os Drs. Ha

R'iilton PHnio Alves e José Alberto Batbosa, este
há quase dez anos aqui. A'2a.-Vara da Cemarca
de Jaraguá do Sul foi criada devido o grande
apúmulo de processo em andamento � era unia

.
al)tiga reivindléação, tanto_da 'Córhunld�de, como
de pessoas I'igadas ao meio fo'rense� ha've'ndó ago
ra uma divisão de trabalho e maior rapidez 'na re

s01ução dos processos pendentes na Justiça local. •

Ed'fção Net 3.190
CIIpltal surAmerlcan. dO

Çhap6u

"

Prefeitos apóiam ,increm'ento' à
produção de banana na ,

mlcrorregíão

,de Guaramirim.,
.

Já tstá p"onta a 'programãção àa Segunda Festa Municipal
do colono, de Guaramirim, que será realizada nos dias 24 'e 25
de julho, numa promoção da Prefeitura Municipal, Sindicato' dos
Trabalhadores ,flurais e Emater/Acaresc. A abertura se�á no dia

, 24, às 9 horas; n? estádio do Seleto, seguindo o infcio do festival
esportivo, àS 9h30, para, às 13h, no Salão Paroquial, haver \'J8i
tação pöblica à Ia. Exposição' de Produtos Agrícolas e rnd.J.Istrtáli
zação Càseira. Às 14 horas daquele 'dia, entrega de prêmios àos'
expositores e Concurso Integraçao Escola Comunidade e 'às 22h.
baile,�no SaJão, Ouro Verde. ,

'

.

,

'No 'dia 25, 9h,'desfile de ,carrQS.• aleg"óricos e mâquir:tas a-

gncolas; 10h, reinício do festival esportivo; das 10 às 18h, visi
tação pública à exposição, onde haverá venda de produtas a preço
de produtoro O encerramento dar-se-á às 18h, no Salão Paroquial.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONSELHO DA APAE ;'; 1.- ,"A' .' "", :f"') .':;EXP,6·�DE·8ANAR!O� ',Q ·:Cpfrei�..�<? P,OYO",cP�
I;.. Péra-:m1ihdÍA6 dê -.Ul:I· all� fôtiim '�'; .":,, ': Será abe!1� Ae$t�l.sáb�go�A� ,1.�h", �;«:,di9ôe� Y��,;l�içul�, leam

...----.-,-__, ,
eleitos e ;�pQ.�ado.s 'S novos mem- a 3a. Exposlçao q>fléial �� éar'larlo� " da �e�re�arla (Ie P}a�ejamen

'

.' . ;..L�):.. �, . ,:i 1 - . realizou no dia 22 de m�iQ .. ,últir10 ;.bl:9s do Cgnse'ho Fiscal da �s,soçia-. l
de Cor e P?rte, no �dtfICIO .Ana R� F!!\��1.9��cla da I �ep�bh�a, com

Aßlv!'rsar:�a�. �,��, �Ir '" ,·a sua maior fesja espörtiva.$fo a;Q9:'- ,; ç�o:,d� 'P�I� �"A�gos:,� dos.1!}{é�pc,10';". cob?m Barbl, ao Ja�ct dO. ,1taJara. FI-, ga.o de Impre.nsa 'esc.olhldo par

t

àra
.. C.§rla- fio.iK.a' tíA�yer

'

.,. . �1 � ... Da. competi?ão d.e num.�ro·s.8s: PÖS.iti:i-ll
•

n·ahf.'tJ.'e" 'Jatà'gu.á
. Ho ,.�,UÁ.I�:;C���r,' )sr�9:�:I�' ca.ra

..

aberta a ,Vislt�ç.ao PU�I\f.� •.. ",rí3-.. ç,41\l,r,.. , �",l" no.s.�� . 'JIlicrorregiã

j s.",r..: In�'?!9�\ TOm��.�.I�I ."'" �"'. .J�l
.

�l.:; IlaJlt�s"ao. titulo do Reli do )u:o, $�- 'I' :r�.,res,a. P�W�FgQ, í.•��r.IO .�f��sr; .. ntUl��!"ente, ate o )dl� 1�, \f�",�,�'2R,:, ." ��il�IAIí;{��tl«?� IffOl,upou, a

�!�, õ M��,�Ó1 !.!�Y':lS"'h .
! - � ... ,t· .. gr.:ou-s� magestade O Sr. Werner Wal-'" .�ªter:, $onHªurí� í3umb.é.tto �ràdi, .toIP-...: ,'. " .' � ..' "

t:GOmt:�.l'�;�� 'I '-I''!I
' IYIArla Le'océ'dlä. c mítt ';,.. t· K"

-.

(I f z qIIAl'>t-o de es- Q". r:nlb rin�" M el'e 'Pa'stQP I_g"".. "

O 2a... V A R A. � ....

8..t1' 'Dilvä ':JáHril<e' ' . ,','.
" :�. ',-",:' ,; er.. ,rI.,I9ßl·, � �,' a "'êf"f.l'� r .\.1. ',::. ·';1<"p"�";;� ��-: . e� .. ;: '�. .�,,:�I; ..,

J.I· -:rnEHTE P. IHFORMAfi ES -Fot i!]stal;;da �olenement"'1 .

(.
"

ck rf'''f{''
'. '.� ..', crever.com -u ,trema o, no mais ISl\e. " '. �n " ',' ,,,".,,!J' ..'" , ,;> " f'�'�'''' r,'" , ,.e

Sra ... m H�r;nac qä sch> legítimo 'estilo germânico), o. nosso. CONVENÓÂO DOS"LUil'E�! .• ;"f', _'" .!�i�ir�í· nJ�i FÓL��� qCj�embaSra .. l?�I,o�e�: ,��flmlt� T.a�ko, .conhecido titular do Bar Ideal, ,de,-, : Heallzou-sede 2 a 4� ste1l1�tt rn. d .. ,. ?,,+, '.'.. ' ,.:�"," �oao,;::niomaz�lG1arcc;md,e,s de
.

�1�)�dSI�; ,!Iffíp �(�}�r:, ,�"r.a�do;�1a-, fronte da, {á �re�ente éc�m�truç,�o' d�:. ,Schroeder., a 'Conv'ençâO�RegiOl'lal d�os'� ;' GI�eA�Ä,�':CMAMPAGNA:r, ' .a .2�, J'ar� ,d� PQm�n;a ,d��,�hta �r!cIQlo� ,"' ,." , �" "�,. ",AiComerclal, na.MarechaL Krl,Jger e, Distritos-I;.itoral 'Norte"'e Alto"Vate-' :;� �,Come.çQl!_ontem ànOlte, com de�-. do Sul"com afpr�nça de d
. Sra.,:.,�.i!�te:.C��9.�.!,��trl.,>", ... ' -,,- .. -um.el_<ími!l,ati-rador e-dever� s�r mull do litajaí, da Igreja Evangélica L.utß: . fiJ�:te abertW'apelos-integrant?s das au!oridade� .d9S três poder
.. •.

.. , , >;to cumprimentado no pr�xlmo �':l0': rana do Brasil, na Cemumjdade Evan- ,equIpes pàrtreipantes, a .v.. GlOç�n� � JUJz ,d� ..Olrelto 'e 1! �romoto�,Anlversarl�� cJ0jt!� 't '
" quando deverá receber a �tia l,e(1i.�à· gélica Lutera�a Cristo do

-

vi�nho Cultural e Recreativa d&I�Atr9 q�-, .,.c,Q,.des,� 2�!')f,a�� s�.oJ�spect1M
; Sra. Ad.eha Wo f ,él,1 er "'. . ' de ami!!J9S': e, ad�ir,ado�es, ,que� ·alé.�' . mUlJicípío. PartiC{paramJ',pastores {jas " vico" �stu�antil, "CeL Jourdal)", d�. ,,�e o� Drs .. Sergio d�.iBem �;
.

Sra. ��s M��r�'i�:t'!�»�'.� �,··Pe_S!�.Pf�Q0,S partIClpar��ll'�� ..warc��9 J ,pàróquias €le ,F,lorianõpolis, Tubarão, "

. ��Je,lo S�� LUIS. AI�uma� .��� qu�s,:. (��rg.lo�Stell�" .... ,
.. ' �. r'�"I�l <hJ Sr�!" \,,".I}�a.: I���;: ;�., �.::��> _,8 a- e' dos c�mplé""!entos qUé,: cefltarHén!., Itajaí, JoinMiII�; ),J1arag"uâ do Sul, POl"" ,tpes .jpr.l'\m_entreguelf 011�YQ'} .mA.Sm9 �,�)16".,IYIARIA , � " "'.gu�zinh�: d' <:1 '":iO''' dti.

,', \� ,/t�, o Rei, do Tiro da Soc-teda�e �e:- . -merode Blumenau Indajal' Trombu-' o
. ,e, .'fIale, .serao c()mpleme.fltad�•. , CI",: .-t- �p,�t� e)s���, "lf4nija'11.��Joa� C!au ,_lo.. BrI!Q�, .. _Il� "r!- , " ·fl. cr.eativa� ..Vitória, não �i><:ar�}�lta_r.: '.' do G�Atral I P.resid�ntet:GétúliQ,. , Rio J'•• ra,,!��.1 ��d9 p d.ia, e <até mesmo no t.uAo�o abra�o para a Dona 8!Florlan?po IS.

;
"

. � <;'. Cumprimentos d�sta coluna ab mais
-

do Sul e Itu oran a.
' �Femlo Ê�@ortlve Juventus, onde,- .t�l;l� -da .Sl.lv�k��scarenhas, ca

\ ..hl��L.Çe.s.at! fJttto de Ing� .(V�rena) novo campeão de tiro de Rio da,,.Lu.� .

..
P, 9 .

.,
.

. h�verá o bail� de encerramento, com .,§I!I.,r,t;IEt."t§t 1 oQnh_e,�lCfa, P��.•..:yoy,Fbllgatter� .
. MI. e atirar mais, poder�:.Ir' 4.$, IZIDIf? .. � p'�IX�R� . � _ " .' "

; \

; ,. o,ßQtrega.d� prêmiOS. Q ªo.m, �erá c;!()'.r:rla"I,que l")o.,«;I,la,7j!)l:'óxlmo co

,<2� l"�u�r,,, 1�" Malvinas... •

' .' I .

,

fVjUltö G(Jm�rlme�to o 'ye,re��or ",Conjunto 58. Mensagem; O�e, equi-; '80 anos d�"idade. Ela. '.tem. 9
, , ' ,< '''' � •. '. " , • ..,po,' FESTA� REUGIOSAS , Ilzldio, ..Carlos. Pel)�er� .. Ele�·Guaf�IDIr:Jm, -

"

pes participam da' gincana: Equipe,. � 2 �nhQs, 19 ne�?� e 20. bif,Dia 07 ele junno "" '. "��.' .... , .. ,�; _;. ',2:, "

':' Neste"? a 6 de jUQbo', a, Cap'�IQ: .

, pelos, s��s;, �m�e'� :c:!n,c<? ,�à�R� �e .vi� I'; S,�x �imbol. lMarisolino, Águia,Neg�a, .' q4�; c�rtan.1�,nt�� VIr.�,O.,. ���a
I Sra. Maria Antorqa� da' $ILya '

", � Sa"t!ssima' Trindade, eml Jar'aguá"84, da, p��ll(�a,,��m9' �unclO�a�lo .tla Pr:;., Equi-laço, .

FERJ . '(Dapes), pogmu 5;,.. cumpnmerit4:la (�pelo, .a�J��r�, '.
Masca�e.�has. í..' • , realiza a sua3tradiciona.tfest�.e, dia� fel�l;Jrà M�,�lclpal, O�O��ftlO. dia.. 2. pacb.e.c.�-82, Help,' Bike, .E.ql,nm.'Qrcegp' rqesm? ausent.e.,. �ene.dlto,. s ":<�r.. .M�,..o. Matv1as , 12 e 13, festa de Santo' AnfÕnio, em FOI eleito. dUa.s v��z.es. ve!ea�or,; .c�-: . e Brahma. A moçada e�t� realq1ente,:, qt,J eha, de� al;l.Q� "nl:Jo r;evê, na
Sr. Teobaldo M�rar�" ':"J .:'�. ., 'Nereu Àamos e na Corrltnid�de �ão;" or��na��r ß I,de;:l'h.z.ª�r. CJ:� '�an�� .� " :se. �ôvimentando muito,., '. onde ,resicl��com t tq�a .Gerte?a\Sr�. Teclà MathlB.s >-, .: '.... -lais Gonzaga, no Jaraguá Esquerdo. ras, e,'armas tio' rn.l,Jm�lp,lo, �spor�JS�" , SINOPSE HpLOG�FICA bém se leml5tará da data. J�!i.

.,Juha.l1O�. fJlha�d� Jael (t4arli) Zomer BEIRA RIO ..

ta e e.�,a�ual tesour�lro 'da Prefelt�- , Está em realizaçao desd� antem� , Vó ,Maria, yoCê .mer�c�.,todas a
c' ; --'�,;, ,

O advogado Alidor r,. t;õeßers, f�l' r!1 e se�ré�ãrioF!d,o . .-'Pártido ?�mo�ra; ,�; .Qo}'enai, � curso de S,in?p�e. Holo- "sas llOl1lÊmjigerm. .. -I', . '. riDia ,Q8"""j�nhq. '

'.. eleito presidente dI} Con.Mfho, Qel:l- tlCO �OCI�!. ,A.o. �zldlo, �ero e� eXem
_

.
gFaf.lca, e!" f,o�m� de, dmaliT)lca. e"!l·l ROTARI�NAS EM LONDRINA

Dr. 'reneu Peters. em Curitiba
... berativo do Be'ira Rlb Clube de Cam- pio de dedlcaçao, os cumprimentos grupo, cUJO objetiVO é o de transml- :'! No flpal da semana passad

Sr:··Fran�lscô-FiSch�r:.. ,,�' "

, po;_'ti_cando na vice-P!�sidênçia o in· do "�9treio )�o.:�Oy�". tir .um maior autoconhecime�to e re- grupo de espo�as �e rotariano
N&lly luJza Schrtiltt "dustrial Vicente pomm e, na ,secre- -,-- ._ - . -,

_ laclonamento.. pessoal, Te,r.mma .ama-. Blun;tenau, fpolts.• ,�aQ ' .•Bel)�o,
Berna!do 'Alperstaed�, 'em ·Ita-·'-- -

iària, Már.lo Pas4Ualini.tAmbos já �OTARY 'HOME�AGE�A ".OP'" knhã, di'a 6; e está sendo.minlstl:ad<;> - F;.ranê,i�cq, ,�im�(Le.�oinylll�,pocuzmho.
.

....
,

- -'h, ·.n�
� �', -',' assumltam seus postos. Este cllbe, O Rota!y·Çlu_b Flcmanópohs, o se- pelo engenheiro Marcos WUA�erll,ch'. tam para Lon�r!{la't o�!ie. ,J;la"l,çjSr. WaldanurQ.�p�eo� •• --,� ..�:- .... 'para marcar os dois l'us6-oslde fun- gundo-mals,'ntlgo Rotary Club �e '.Terá quatro ciclos. ,,', , de um trabalho de ,mf�rmaçã

,

, ....- '. �'�... ::. :- ;, 'dªção (dez anos), elaborou uma, prcr '. �.anta Catarma tcfve um gesto �m;t�. "NOYA DIRET�IA ".
'"

.:.
,
atIvidades d� AssoClaçao _deDia 08 .. jtmho � -

:�,.'. gramé!ção social, que será �esflY<?J�:1 ,slmp,á�lcoao_ho!:!!.e!1�Q��r.o_nos�o__s�_:., -,.ÃSSU'P��dl� �8 prÓXIIJ:lOe a �ova, ,ras,,�e.,Rotanao,Qs, IlQ.,�@Iã,<:».
Sr. Osmar <?_;:;c1\� Nage� . "\,;"-, I' vida no dia 18 vindouro, q'l!JandO·ti.fit.:�' .manar!o el� passage":l_ do 63,,' al10 rI diretoria' do Lmns Clube JaI8!Jua do vençoes do IiP.tel .Bourbom, on'Iracema Melé�_�.' ;'t� ';'-;" ".; ..-;:' "; ,. ,béni será inaugurada..a ��'�e .seGi�I:�� . d� ex�st�n�I�. A re��la� d� ,dia 27 _Sul ""-. Çtda,de Jnclustri�l; palâo ano caram''''�dspedlãas. L.á 'támbéHi,

. Leop'ol�p Mé!lb?!fO
- Jon.!oJ ' .fi • __ .: J�(Yta 'braQca à diretoria da· Be!ra Rio,

. cfe, mala .l:Itt.I!pQ1. pr,e�14},da p�!R8prop.�.;" I leo�ístico .82/8.3. ,�s ,diversos �ar_gps taielrar fQ(arn�.1:e�ebl��s P!ir�r�.t,nvaldo ,!-e.mke, ém Rio :aJ".lt�, -,� p'�Ja excelente adminisvaçao em PrlS?O Pap;t.lsQ,� P':ltorgR� �o''-'b9m.�·J'1 :1(eSfae'aS§lm dIStfibUldo,i: �pr.esldente ço pela S_l'a ... J"'atl,il do Carm9,.
Sr. ,�ntoQlp. F9!1I:1.nat� - ÂI'!�lo-, :_' -

"prol -do quadro associativo; , Dame' ' ��rretQ. "P,'I�o!�$,�<?r� .de.. '!���(L, i ....... JoãO' Pedro �szczal<, ex-presiden- veia' de Moraes, c�n:' menu arro

-.�ra;: tAar� L:el1%.t��, �,', ".,,;,._� �_, , BAilE DO QUENTAO � ., liRtern�lona�"r..u,� I�O",��,,�I=ßC. AS�i" <:tei:mediato - D�cio Mengarda, 1,0 dla�'e à.,tarde·-vl§ltaram � c

"Marta- �atleT'
--- �'r, •

-�. \', ',,::::' ./': Associação de Pais e- Profes- sessor do Tribunal d�.jUSt'W�j�O '�f!' 'f; vice",.\presidente :- �Ii�erto Ew�ld, �scola Haydée CÓlli Mo�telro,
Sr$,. h�llce, ,.e'SP9s.a•� �E.v�n���;·,,.. ®res··.cJa Esçola Básica Holanda Mar- tado e atu�l.Assessw ��: �e.c�f3Wr!S ':, 'l2,P,,'VJ:Ce _' José HenrJ.flu�,J P�e�ral., ;:tlda pelo 13;. C ..",:g� ,Londrma: À

�

'Ma'ntelr�c,J', '�"'::"::��..
'

;-.� :-;:,'�",- ","_: 'celillo Gonçalves irá promover no 'da, Casq plvll{49Y90v�rnH:,t\w;wq�e, .. "l���ice - Ariberto Léo Barjusch��J� ;.te,..;um j�otar d� ,Confr�termzaçaSra. Alide: PíccoUo-:,
. � "'. 1 _I....,

próximo' d'ia 12 de junhQ;-ooinciden- Cardava, no' desempenho... J\9:.-:,ç�rgf!; :a1:}?p-se�retário - Le,n�lson .Tavares � reto�[I�d�.U:;;E!-".Q,O sabado. OI

�elru�u:- • .tuJ� ..�,�e.;tt�r ii' !�_�," d't'::',... temente no dia dos namorados, o t,Q·, ) d� Protocol,o ,de �eu"çl��e" �"��tn��, ,i';" Rmlgel.,' -2.<b secretario - �enato encontl',O, tomaram parte. as,
�d't,ra!1a. flll:t�' d�,'YaJ�c{1"'�1yeo Q; '::, aaile tio Quentão, nas dependêncíàS"- Cl8r'a, me�a��1lI çp�ráful8tor ao, Trapp, 1.0 t�soureiro - Valdir Val- tf?sm�rina ,�oar-:e�"eJ �rHn�hl.lde

-�artlO-'B_a��r)�,�ii�,�._'�.,: .. :� :�' �::.'.
" �

da"Sócieçlad� Vitória, na Ilha da Fi- no�so usem�J'ílf!i,9., ppl�"p'assag�m .de
.. demar .ficente:_2.0 tesoureiro"'_ W�''',i: "i�e� �c�.mõé�el;�'inte_gra�es .�8 ,

.�r8 ..�a�I�!.. ����:,�, rr,;;c�' "; � .., '.guejr�,... O. e�celente Moaci�,�. seu .m�,s urT,l.a�Iv;�rs�rJot' ,�gn,�P9rrl��"';loç,,,.: , �orf Momw 'dl.retor so�lar...-' 'Alctrl!, claç�ö--:�e �.E!n.ho,r�,s de�. �t���"ll'
" 'Conjunto, de Blumenau, aritmar; o ,dla:\O de, m�io� �ft,J ��.l �ºI!! ,Q;.�'". ,7lBlttencourt, diretor aRlmador - Dt!- Gral'ld'é Flórlanópal1s. ",

(Dia_;lO:ide.-j�_}§l:w..q.J::i; .�iii Y}I,{'.,:J\ baile. ,.:
.

.
-'. aplausos-.�9;; GomRml!:telirqsJo.�Q�'!t;.. cio. t,ßenga�da, vogais 1 aJ'W). Ad�- .�UP4NÇA SOBE. .,

"

,..: Carmem"ZIa(lllllßrmJllI) .. ..","", �,... ...r ·'ALTER·...A�PRESID!NCIA,:.: '. ..

� \

:
-dados e 9:iSlta.ntes qu�. se. r�unla� mir Ronchi e wern�r orsfle·v�ga,s".' Aqueles que ,.a�têm ont

Waldemar Lemke. . O' agrônomo �Iter Mlrandffdá 'SiI-
' nas_dependêncuis, .do L.ra T.�Du�� çJ�"._ 2 anos - �it6rio Laz:tStis e. Alvaro 'cadernetà de pdu�nça, uma

. Sra. Terezinha W�iller Sca�uri, do Banco do Brasil, 'Agêhcia de· be,. na,_Capita! do Estado, 'INo�so d,-. ':, "Gisz; 7
•

•

tícia. lOS rendimentos _do, S... ·" ..Sr. ·Rudolfo'·"*ressm,... ·em· Ri8,,�(Ja,- 5:� ''guá do Sul. é o novó"l)residente retor. e presld.en�e �a Avemda de . AGRADECENDO "'. ,.:. � 'trlméstre (abrir. mal�, � Junh.o)
..

Luz Vjfõria.i"" """''''1:'.". �� d ",L. �'áäiltssociaçã:O dos Engenhelros Agrô-
. Serviços �roflsslonals do Rotary,..., . Assiosdó. pelas Sras. 'escUdá Me-: de '1-g,14%, cOJ;ltra oS,17,4�

Marla,;d�'t.Que.d;W� !�ft;. z "�artos de Santa.Catarina, N.tlçleo Li- Club· Florian6polis-l,.este, em seu .no..,; negotti �Schün�e. e Jan'éte, �a.�?atto" 'bi�O:S ':"0 ,pr.iip�!r� 'tr!mestr��, O
\

1
Sr
..
Alberto Bortollnl

4. ,', torai Norte, cuja sede flcà em nossa me e no de todos:as que m��rejam re'Cebemos ofl�lo de ágtatJeql�ento qirne'!.t_!l acumpl�(lo.,nö.'semest�Mar.1a ,Albe,J"t4l�\ ,Krause.;;1 ,_. ""o

cidade.
' nest� Casa" -agr.�de�8u..

a :gratl'f.icant� pela colaboraçao p�estada �na dlv�I·, gOu a 43��. ;.
." I

"'.' , o ,.
, -

.. "," ,"" I,' " '.�n " ....� .. homenagem �aJ�'mals,antlgo....semaruí gação do café-desfile re�hzado dia EMpOSSADOS NOVOS L'E6ES
Dla,;;t1�;.cI.,:-JunhQ",. .

,J

'

; "', ,;
"

j,.
, I,. rio de.j)anta Cat�riAa". Esta .coluna 12 de maio, no Baependi, que resul-

.' Em assembléia f���iva, seg
Sra. ValérJa�DomhusohtB8talh",«lI'[f'I F4)'i,EC;,_M:ENTO. ",cF agrade.ce"a especiahdeferên<?la .. por. tau em sucesso:absoluto','ern�'béne'..l' feira; o Lióng�CJObe' Cidäde I

..nQ Rio de Janeiro. ,-'''' 6.- ,., "ft·, 20 de
'

.- tã'o destacado preito ,de amizade. e, fíeià da APAE. • 'ltr-Iar I i:!mposs.õu"" nO'\;dsi' ässös
. .

S
"

d
. '(" Io!'la maio

, , � I' � I
N t''S'f,';""Augu_stoO ��rnl t ,-;::-,.,.,:,:" "�"" ',"Arthur�H�nsen, 78 an6s;"em . companheirismo.

/
RÉGISTROS �, .\ 'lias 1?!:I�soás de Aróhsö' icd��

$r.;.-Wald!'L,F�nl(e. " .;,.,',;, ". __ ,; .. '.' "ri, ·Gariba4di.�
;:':- - , .,. , '" ", .. :. Troca idade neste sábado, com valdo Petry" Lauro Mengarda e

Srar'MarI8;' �&ad:le,... lna�lIo-,�a,-:�lt'. _'.IDiá"'28 de m�io
. BAEPENDI - TIRO E BOLAO,+ .." '.

os nossos. cúmprii'nentos, a Sra. Car.,. tantirio Gabriel ..Ribeiro Royme
.mas-etW .. :,:,r, . ',I. ,� ;C" i '"

"
".<"i ,

.• t'
João, pan;a, 75 anos, �Çra do Como em anos anteriores, rasur..:..: Ia' Haake Mayer,ll e$pos8'!do-' empre';:" qué agorà' integram �'este" �im

"'Sr� ,�tfolfo WackerhBgen'---··,-·,· 'R' C tau em sucesso as f.ésti.vidades,�cJe sário Hans Gerhard=Mayer; o 'Nutzi,- 'club'e:'de senriç()'p'residU:Jo' pe�\,;$'r,�.'�p�(r'��ef1'Ô,,'�·; ".'��J'" ;' ';'" "Dia"'�9":��lo .

'__ Espírito Sa'nto"dpsenvolvidas cll:t,?4
., grandes amjgos deste jormrl'.�A 'eOi �o' bécio'lv1·eng�r(:rà .. "'N�·.!·'�ó��

Sra. Isaura Zapella Plasezny An�reás Schwarz, 49 anos;' nesta, a 29 de maio, no Clube ,Atlético, Bae::""., . lüna- registra também a rec�pção -às "também, ti Sr: Ewáld 'Heinz
'�r';., Hélio ,Souza.llp �i ,".Jjt'o., ..,"" ,1,!;, {f," '\'t)ilfi1i.o � junho

.

·pe!ldi-.' No··tiro, <:> "rei"'.:atuall é· HNá- amigas do seu grupo, com'/fänóhe-; Presidente
'. da;�Ass'öciação Assl

�. �,:' ....
lo. .Il"... ,::...:; ',.,"., .::,,-1;;' \. �,.!->II':';·r ';;'M'árla:':,'Ronilda Raboch, 31 anos,·t' rio Baratto·e a �:I'laifl�a'" NiQia:.�!; q�arta-feira- à tarlde� pela Sra. �ar� \

eial poaTa ,I�os,g_s "LaT,das ,Flor
,* A�s" �!:,i\rer�'a���,e.��'�'�� i1;l�S�O� •.

I"

.');:CRipeirão Molha.
. ', ... ", r

" . ne�,�e "Camp�s;.:�?_ b�lao, bolas 23. qait Wagner. Na semana.' 'próxima;'; niostfgu ao�, leo,e8 EJ �?ma�ora,sk
cUmpr.lmento�,� •

t >"'Sv.;, <. \�.,., '.> '. CristiaRo'José Raboch, 6 anoS'. ':'e, :,16 o� I'els� s� Mson Bastos que recebe é a �ra:' Esth-er Boni'lau'" s�ntês o
.. �r�ba��� ,qflE�.. ���áJ�

",,"'li! ,', '·r .,:� li':i·I.�; t:!!:', .� ll.Jl� r-do 'iH �, r�' r·'!" r, Ribeirão Molha. . ;,"('i(itto)- e AEI�mar, Br�.ndemburg (Am- ri, em sua. residencra .. , ..
, �.., desenvolvido com a ol)jettvo· de

.

• . .

....�:,t,.' <, (.. ";
_ _, �.bal.ß :_ª:'rªHi!i�('l:: �ttLa,�Ii>a-s- !l'S�cate- ER DA ACA.RESC

'
.

tar 'Jaragua';dô Sul dê'um á"cÍI8rJ1i(llffi..•
,,"J .. :.lO. 'ilo"E"� -l.i ti:�;); :.:,;,; , ·�,r:�',. �1J:i!l' :'!� .: '." ,.:' '," :::: : ., ,." ;, .'�orias, .çarolina Lessman'ft.i;L .:� I�.h :.. �,·�(O E'S�i�rio Regional da Acaresc,. para abrigar os ,.,<seus v�lhinhos,NA$""�,J!I ...,..t -'.'

"., '''''I'� .� ..... " ,. lESCRIT6RIO CONI'fABH.:I·,';,-r(·1l' dentro da nova dinâTnit:a:do'6rg�ó'e lilCASAMEN��S;NA-MA1RIZU.

.,

• _.. -. y'\ ",I...,)

.

,,' ,

::_. G A R C I A >L��
-,'

JARITA � J
...FA�RI,L,

_

de sua ;estrutura .organizaei'o.na., cem.-.;'
,

uném-s.e)�je,::�,?� i�;r'.f1·6��'�m:
Diä 2f '. 'mWlél':< 't:':lll o', <�rifl'l�'n�lj 1

'

�'\ j •. ,,' ..'
•

" .;,1

. A, �ndu�trla_Textil Janta e a Ja, ta' com novos cQor�enadol'es e �7lr; .

trimônio, na ';Matrlz Sao' SebäS

r''A d'�"ia', fitha"ae";Ofläíidô (Märi�, .... )', " Regist�o,s � Firmas - Mal... , ;ragua Fabril sao as d��s empresas pervisares lotados em Jataguá d�.' 'às 17h, ��y!d��a.rúf!Le'�:N�l�:�1:\11, �. '" . '"

.'"
,�,--, .. :., - D- ......c>fo. 1086 - 72-0695. j'araguaenses que par:tl,elpa!;am com Sul. O Supervisór Regional agora e Renbel, às 1811 Celso Pereira eMàrtms� .

f.,.
'
" .

tNU '.

u ' .

d d' t' d
.

� o . :., .:� .. : �:l .��',,�., .: ', ... ]' ':�",:
.

I' ., ,,,' Setor de Seguros --. ;�.al. estande proprlO, e ommgo a e 011- '�Icides José Motinari--., Coord�na, (Ir; ,lôpica Lil?i{lsl<L.e àS.20h.. , M.oaelr. Dia.'.�·.'"m(lio;t·';;Új·,ri;:�:;�I� ."r';�'I�. ':" "Deodore;1f092 - 72.1788. C:..l ;t�Ill,.. )'tJa �7.Et'l Fei�, �a.ç�p.r�c dá'sJ�- Regional. �o p'rov�r��as,é����glo�lt�,I.;é,Leonf�ia P}s?:,<g���ro., .�� ��l
.J08tsAe;d:iltra''''1de ·,Ösmal',�('Nelsi;ta),· " I-','l'<> '"Setor: Contábil - Mal. Deo- dústria Textil, a Fenlt,._.no. Anh�mbl, tor Santml, Supervisores ce Ärea -- saram-s� WalQémar Sehroeaer e

.tStêindl." " ti �.,t,,:) .r, �'i'::[;�\'-'!li" :.',.. .,�. 'cloro; '098 ..;_ 72-0695, '.�, :;� em São Paulo. Por falar na Femt, fo-;. José Stédile; e José, De'marchi, Coor- "riä M: Prado'.
,.. ',' . li. ..; . __ '," .

c··�: ..: ", '\: �- Setor Pessdal - Mal. Deo-h '.':' (,ram. muitq!? .JarlJglMlenses. QU? 'p�ra denadora de Eduqaç,o para Saúde..,...- RECEBENDO AMIGOS
.

Di_a"'.2! 'de:. �fl�o ��,�',,:: "Jf1;' -'" ,'i�" ,doro, 1998 ...:.. 72-0695. ;./
•

. lá seguiram,' na bu�a ·,<tos ult�m.os Vitória Stein, Coord�naçiO,r de, Horti- _
.. Aponto'�1 i,<!.�de _no\(�, dja, .3,. o

;:;.J�'I�IS, blboi�,�e�Jp,�� Jl;;��I'!1af,,: 1 J.araguá do Sul- Sta. e.tarma .. lanç�mentQ� çla moda. cultural--Aleid� dß Nova Peixoto e Alibert Ewald,' 'que pntem à ,n
. Corrêa.' .'. i' :r"', I:l t; f< :-r �)" 'I "\�1

_.

, ü até o final deste mês deverá assu- em sua residêndà;-"reeebeu vá
mir o novo Coqr;denador. d� .Organi-, ,\ a.migos pa�a.ç.o",!,�mo.rarr�, "n�

:: t.-:,Aul·asc, de.rl Di.., •.,8'RO.l�!

f,' ::�fod�' �dutO:.
;

h�'� r : . ;�o�� ��I !!i��l�l�i�r�ltl�h����,IJ Santa Catarina possui rIl�,� �e" ce.pçjonou as domadoras do �C.
, 1, 500 retf'lànsmissores1 de teleVIl;la�, �e" -

dade Industrial, na residência
, , .. '.tClJI!IA .:F. DEL.J,.AQIU$]'I",A,), pequena e média pptência, '74"lesta�'�;'cása'l. . ,

Professora .0

, ções de rádio' «:Im : onda média, 14 PARAL.ISrA INFANTIL -, .' ts.-'. " .• , FM, duas rádios Jen} Qnßas purtas, No ptÓx.irno dh� 8, �r:ça-felra,
'Ru8-wãrtêTJans'serÇ'9Er� Fo- ii �,1 i :s.ete.'canaisr.de· tele'CisãQ; ..-2,�6Q eS�8� i 20h30mil;l, fia C,ijmara dé ve.teador�snes para recado: 72-12-82 e ções de,. rá�io, !pclt.tído,s. rádio ama-, de Jara uá do S�I, haverá encc:>n
'72-1"257 -. - � - _" - dor, �dlo�cldadao e radlo�ç�íimacla, • entre 0$ .voluntános que trabalhar

.
.

. .

,além, de 2.39'2 estações móveis.. e durante a aquinta etàpa da C��
Järagu� .do StJI,- SC. .,!:� ...rriaríH@1as, iA' int!orr:t\açâo é do Den- .oha Nacional contra a POlio�le1i�:"tEll.' 4'- ,� '" que será defJagrada no �dia 1 ,�

�

,� �.ximo sábado ... � • , •

"� .. _-�"

.-� ':-o.i'i;.";� �(!�;::!';"'l �"'_-'\rh �ia.lt 't:' r: C.· .

,
- , ReVidencie 'Stentlmeiltos de afeto, carl-

""�íI'l�.'hho,�·áíiior.-:..e-:::S8uéfade. presentepndJ), fio
��IíU'. rêsç"� 1"'. !�.'" l,�' 'j "t r:J "I'! �; � l:

",."':; �'" . ri !' '·'�I';:;,np .�). jl,;JI� d �'-! -,'1'

,

,. Bêúqúê;'�i. decora�6eÍl em' gera�:.·� ,..... ,...
• "I

'.� '.:
f

. ... _W, i,', .� I ->� 'I:;' '1 .. ;.,:......"l',�"- ! 1.0, �., ,",:} ' .. r'

FLORICULTURA IMPERIAL
,f :! �"h :�.;--;.\; :�J' .. � _(i"�J',,� d'; ,"n�··.: : �o� .!

, Noyo, ,e,lld�r�,ç,o:',Rua Rei�oldh. Rau"',86,,,
� Jpp'rt(i,l��:l801 !::... JAR��l:J:Á "130 ·SUL-SC e

J� �j� • ..._�. :.'j
.,

.

,4i tn�

Relógios' -Selko, T�chnos, RIo:

coh, vlo,l�e$, cristaIs e artIgos.
para presentes 'é Com o· ,>'

,<,Dr.· Vil�ri�" ��a� Jitz,íris;··1.;6.;Y
'A D V ci GI!�D o

L.'A'N·Z NAS T E R I'"
.

'CUnica 'OF�j OsUin·���,,,U.,a , .'
t t r .! .• # �J ' �fJj�. �

..1t:-1.�. { f:�"")

'" ,- f;Oo,nças
.

Circulatória,s'
·

...'ft �� ';--: to .(1" *" j- i • ._ (f I" '. " •. ,: I __ �
, t

.

'.' . , .�-arterloecl� -;di-Q,:�ti0á8, -�:(�I!�bJt��.-
�

,
. hlpertenslo aitàrlal - dl�ra. "perqa�,:p� � ,

.

1 .

r
" .

.,'
R!:!8 Gullhenne Weege �' �dltJ�J����f·5-M��·ardt� !e

andar, - Fone 72-1521, Horãrlo:�das;;ªn�Ii1,·às 19'...hora�, . i
� isegtmclas 'às sextas-f.eiras

, I
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



�ELO,.. DO POVO··- Jaraguá ,do �ul-SC .'.
'

,I

Bm '18,8 t. o Brasil ttflÁ'a vánios�robl@f[1ÇJs,
e uma grande esperançal:aagr!CLlftur.a, .

Era pr@r;iso ye'!!c@r" umdesma/oc@s d�$Ç1"t;p$.
qU&BsteRalsJ� enfren�o.l:1Jff)r5uz/r� vekpc./:
dade da infla,r;a@, retfJr/f.mfJl[o setormdu$trL?1,
eliminar a déficit;de 2Jlbill}Qesde d6/Qre$

, emnQs5a.baiaf/çéJ.POr;nWOI8l
,

. Hoje, as resultados ß.l)fíJeFéi,:w;n as expeq.tp,.tiva$..
Gfaças à sßmiP.FJtepe Qontta.tJça que ex/stf?
dentrQ de aada"brfjsi/.ei;;o.j{J trsbethemoscom
um saldo positiv,o.d@ 1 bilhãp,e 200milhõfJs
de dólares., O cresoimemo dadtvide externa
fai éontid9. E,$fe ano vaisermais fácil

. amortizá4a. Ningl)ém mÇJjs;dl.wida que a; .'
inflaçßp v/li conti(w8.[ caindo.

'

Oesforçodo qgric(jjtor émLfito irnportl1ntsnesta,
cO{7Quista. QÇ/vtmço da agncl,Jltura nosuf
do País, nÇJ região ceotralenan()vÇ/fronteka.
do extr(1mo oeste afastou dê vez o fantasma, ,

da escassezde qlime/Jto�
,

aeiicamos de importar f"ijág, Br!0z,

cy -, ;,; '4.( ih! ayç XAL.4Btn.#4 ....

ESTADO io'e SA.NTA, C.TARINA '

PREFEI:TURA MUNICIPAL DE JARASUA De) SUL

D. E C R E TO, N.O' 761\182

, Alter8i o Artigo 1.0 � Deer.eto N.P, 126J�1,
,

de aa de �Qlbro dê 1981.

VIOTQR 'BAUEH, 'Prefeito Murioipal de Jara-
9IJá do Sul, estado, de. Santa Catarina, no uso e

exercíCiQ das atribuililõQ� que lhe são o()ßferidas
pl;)la leiislaçãQ e,111 vigor e com base na l-ei N.Q
864/82 de Q1.06.82,

.

D EE e R li 'T' A,:
,

Art. 1.Q - O artigo '1.odo [»ecr�to NP '72§/Q1,
d� 23 de dezembro dá 1981, que �ltE;rou a�ó �Iíqyº
tas qO artigo 10, do Decreto N.p 476/77, d§t 2� Ete.
deZembro de 1977, PE\��ará a vigorar no seguinte
,teor:
\.' Art. JO - O contrjbuinte def,,,igo no ªl1igp,
iiI.o, �a,rágrafo On. ico, subitem 2. � l"�pol",§lrfÍ o· im-

, post.\a railäQ' de;
.

,

.

'I ...... 25'% (Vinte e oinco ppr ce,n�ó) �ª ynjqª
de Fiscal, por mês, ßm n�laçãQ Q' ci'ld� profi�sion�!
habilitado, empregado ,01.1 nãoj �

,

"

II - 12,5% (Poze -vírgula cinc!) por cento) da
UnIdade Fiscal, por mês, em relação a cada em-

pregado não qual'ificado,
.

•

,

, Art. 2.0 - Este Decre� �"trará em v.igor na
data de sua puölteação, �'J1l efeito retroati�o ,t�,
Q_dia 1.o'de. janeiro de 1982, revogadas as disposi-
Çoes em contrário.'

.
'

, PALJ\CIO 10,4 PR.EFijWURA MUNleJPAL DI:
J�RAGVÁ DO SUL( aos 01 d;as da mê.s ,pe jlmhp
de 1982.

�
,

VIC10R BAl.Jf;fl
Prefeito Munioip'al

d
O presente Decrflito f�i .r�istrad� � JllU�li�:'

? nesta Oi:retoria ,de fxpe4iente, �duçaçãQ ,e A$

'1SIStêßCia Social, aos 01 dias do mês de J·unho. de .

982. '
' ,

,.,

A:S;rRit 'i<..S'CHM�UCH·!',
: .'Diretót2,�' ..

:
",t, ,;:�(,�;�';t:t':�>,:'",>"';-':.�: > �;;::/

f' �'lI�t ,_4,"""' ........ t-.�i; ,'"'1....- �hl

E�TA,l}q DE �ANTA ÇATARI�,A
.

�W:EEnURA ""W'llC�P-A" DE JA�AG.U., Q,g ��L
PFC�EH) �.o, '7'�?;';ß2
Deçlàr.a �e Utilida�e pú.b,li�, I;>�r� fins .

d.e QElsaprop�iaçãó �mlgável 'ou JuêJiciál',
,

os Imóveis que especifica.
'

'. VIGTOR
.

BAVER, Prefeito Municipal de
Jar-aguá do Sul, Estaqo de Sl\hta Catarina; no uso e

_
exercr:

p.i�· d� sl!.AA ªt�iQl:'iw:>�s e CCl,ITÍ I,>ase nos termos do artigo
(l.o çI� ÇlecreW"l,.ei �.o 3.3�5, �e ?1 q� 141)�Oi �El 1941,

,
,

. o,�§RFTA:.

Art. 1.° - Ficam declarada� de Utili-
dade Pública, para tins de c1esaprop�!açao' amigavel ,ou ju
dicial; as s.eguintes área,s de ter�a situadas neste MunIcípio.
ªs Qr,iai§ s�rã!il oqlJPl:\dflS pell!! conti!1!-t�!t,�p qa �l!� 'E\Elino!�p
�all: e. ilTl�(anta�&o dp acessp à futuri" P'?!W:l ���r� p ß.19.,
t'�PºÇlF

, a _ Uma área 'de terra de 1 781,25m2
(Setecefltos e oitenta e um vírgulii vl'"lte � c!nca lTI�tr�ll qua
drados), per,tencente a NE'-SQN LEOPOLDO DR!ESSEI'IJ,
§film �en��!,t9rial!, r.�l!i$trada �o Registro. de Im6veis de$ta
,Comarca sah o N.O 5.�afj, livro N.� va; fplh!ilS 190, �mt1
lilli �Elgu!l1t�§ ��nh�)I"!tações: Frer:lte, em 12,5Q!'1 W�[rI ,a fI!-1�
S - c,arçlJ")el Procópio Gpmes de Oliveira; Lado Direito, 1'lf!1
Sa,50m com terr.as de Hans Gerhard Mayer; Lado Esquerdo,
ßR) ß�,5pm com ternas de .Ed!k� 'porothea Müller Hema"!!1 �f
FHA�GS, �m 12!�QJ11 cpm RIO �tap!>cu,.

'

.

.

.

� � U,,!a �rea de terra de 1.040 m2

(I}ffl Mil � gY�rerj�lI metres quadrad�,,� I Pf!rt�'lÇ:ellf� � EP'I
KA DÇ)R6'FHEA,_ MU�LER HEI\IIANN, �l'1m ��nf.f'iUlf!��, r�gilj�
�a,

.

no' Res!stro de ImC§ve!s desta
. c.orna�ca �C?b ,o 'N;o

tI.,oa� lJvjiO N,P #).G, folhas 164 e NP 2371�, (iyro N.o 3-1,
mlhlJ F1, çprp �� !le.gu'ntes çonfr.ontações: frente! em

16,OOm com a Rua - 6 - Corpne! PrqçpJiliq- �qffle$ ,d�
Oliveira; Lado Direito! em 62,�Om t:om .�erFiI � N.�"9n !-e�pqk
dd Driessen; Lado'Esquerdo ,em 67,�gl1) ,ç!lm t�rra� fi!! çR!l1-
pal")Wf.I de Máquinas FAMAC Ltda. e1 ��n���1 �'!! 1��7��
",pm o Rio Itapocu. '

,

. .

- Art· 2.° -.,. As despesafl decorrentes,
do presente Decreto, correrãa por cemta pj! _c.lqtª&ip pr4pr,iª
do Orçamento.' '..

'

, A�rf. 3.° - E�te i1�P'f!t9 �fJtrimr� �m yl-
'

(Ior ná".d�tll,·4e $J,I� pu�l,ic�çã9J �v0!1ª��s._ �� di�p�SIÇ,õ�� r�
contr rio:. "

j

.
PALÁCIO DA RRgFEII'lL1JU MUNIGj8b4-

PE J,ARAG,l,JÁ :DO'S.l).:I!., aº,$ 02 dias do mês de junho de 198? '

YLCT.O.R BAUES'
Prefeito Municipal

O presente Q�crr;et9 loi fPldiHr�d.9 .!l
pllIblieado nesta Diretoria de jExpediente, Educaçao e Assis
·tência, Social, aos 02 dias do mês,de junho .de 1982, ,;

.,

A�TR
...I.r.,... �. �gl;l,�A.,.,,�CI'f ;

, .',:rl>iretora .

..'

.,'

EDIITAL, n.o 12.597 de,
21,QS-1982.

"

�pia;. reç�da .. do Car
Wrjt).;de nfl.\�.. ,'al E;s���o�
AfflI'Uib tiu.P� 1i"'9�1�' E;
.ZI;.t!IkA: ""MI�, A�º�1;IN(

I;le, brasiJeiro, solteiro,
'naituli'atr d�:Jaraguá- de Sul;
,Q@r;miçili(:tdo e.rssídenee nà

I Rua.: ItapQCIII" 1iI�s>ta. cidade,
filhe" de. Iiwdó.sio ,f,lq,rJani

. eJ tle.,I1WS, C�e..a.tti., F,.QrJani.
,1;"8.

'

bra�i leilra, sDlt�.i,r'a,
I

ope.rátja... ,naillwrat d.e., Tjin:
bÓi, rw.ste., ·ijstad,Q. , dOlJ.l�ci�
liada. e. r�stdef!te., em. rimT
bó� nest�. I;staéo, fHb�.. de
Valérjp,�go$til1i ..e de.W!'ln
da Agostini.

ferl illegrlf,� lI; 'li•.SllI!ritr,
intafj,rjladoo. I_r'. ',S.�' ,GeM"ai

.!',-; ..... lo! � ti �,.J. ,II...... .'.ifi,_ i':'11 ' I'-� loI,!� ·JíI ßi... " t� ..... • """'., J n _ """" lr � �

Está' c'ifculando em toda o 'Estado, -um tabfóide co�

me'?1orativo a�,o!. a�:, d�; �j�. dó ,sistema 'fun�dacíonal, que passou a� organizar-se àWaves da instala�

ção �a Assogijl�p iQ,�t�nMS� d,as., F��es �d�c��
c'l�l�Ii\�Sii (���fel,. 'W!! 1�]p. f.1.�,t�� �b��!. "�" hístö na
d�lq�aa;.���"ãª§ 1{hfltnÇj�� q\Je bqj�. sag as r�pom-;
sáveis pela consolldação, do.. ElnsililQ. d� l�Q...gt:alil na i,o,
tBerio�. (>·sistema, fun���-Q�J,G�tarinense é plónelro nOi'

����; "

.'

, Nó, aspecto. que 't0()C8. a nundaçãa Iidl!lcaci0nal. Re
gional Jaraguaense, o '�Acàfê HôJeWtrâz Ipô'r'titOJe' "1Fe'Í'j:
ensino e auxíJlo,.à Gic!lade��f que.r'epr;o.duzi,mos, pela im
portância q�., tr�Qa;(�o t'Et.Il1�s.ffiQ, Ror,RI;!�t a!g.\:fR.8 fatos no-
vos estão ali C9n.tiii��; ,

"

.

.

."

.

"

"�m 1973
.. S�tg,t{\ !,fm; rp9.�jJ1le.mR; q�: ip.quiétação n�

comunidade de Jaraguá do Sut que cemeçava a ressen-

ti r da' nec-êssfdàde:"({a criaçM I
(fê" tJri1í" cursó�' super�or .

Nr��f�;rrie�ri1o ànó' era':então Insti�uíff� '�.'\�À���ãQ Edu
Ga�iQ.[lal Fj.F!oional Jaraguaense; atrav��< da � I el �;l.mici- /

v,

""C' , p,�I;'�mer�'43�/��� .... , .' .,.

.:
re, '". 'J.!lI � "

SI)'!TJ\L '1.0 12. 5ge· de Mas' s_Qm�ntQ,�> 1�fEi��j;(U,ft·. a, P;--a91i1Idad�t cJ� ��tl-'-
2aiQ5r1�fta.. .' �os Sociais de Jaraguá do Sul· iniciava as s!!Jas ,ail:bti:da�
,JOSS" DIAS Eé RQSILiIiNE qE.S didQijC.8§. ��, ,n9, d�il 1�t 4ft" �U1l"�r() �E\, 1R7�' eJa
ANA ,IQSNER. 'ina!:lgurado o S,�.IJ, pr�sJip nf,Óprjq, cqr:!��r.uíqo com r§t(::I,u:-

ife� bra�iI�ilr,o,' soüeíro, 50S do Fundo de Apoio ao Desenvolvimento SOGial.
v.igUant�, baneárlö, 'natural

"

.
Atualmente, a Ferj está instalada num terreno de

d�, JQr�gJ.:lá< do, $t1II. doml. 72 ..500 mê:tr.rõs quadrados, dos quals 9a3,3', metros qua
ciliado e lie.sjdeflt� em Es- drados são de área construída. I; está 'Aos seus planos,
trada Nova, nesté� dist.r::ito, para', �p,ro\(e!�,a�,ento.· d,q\ e�p���1 ���Eio� ��r.�,���, o �río:
filho de Alvino Dias e de do diurno;. a implantação de outros graus de énsino.
Miarja, Dias�

.

Mas; de acordo com urna pesg�isal ,,!ealJ�ada. pela
6:Ja, biiasiJeira,' solteira, 19a. UAidade de Coordenação Regional"'Juntb �a�cõmuni7

"

d ola.,:; n�tural de. Jar.àguá, dade, 80 por cento dO$ estudantes optaram pelo perío
do SIJI, dom,içiHada e r.esi-

,

do .nóturno para os I1Pvos curso� a serem i,llRplantados
dente, em. Estirada. Nova, em Jaraguá dp StiL A opçã9�sé justif.içá" l1ój�; �ln suá
filaste djstrjtQ, f.i'J.ha de grande maiôria, o aluno do 2.° 'grau já"cõnfrlöüi "dom ä

Anastácio Kisner e de Ir- ,sua parcela de trabafho na produção' da região. Con
ma. Sar.danlila..

"

lorme os' P.J�q!?�. d�l F��J, j�i 1\1P ��o. qpe. V}tmlO 2.0 ,grau
t�rá .início. ,

:
'I

, Tamb�m. �• .I?am� <;I':. �31. �/ FeJ,j,. s!:rN.n��, à necessi.- 'Eli>'tliAk. n,'0 12,.599. de dade de partIcIpar Junto ã comunrdaäe, preten�e dar
3�d)5-:1982.

'
'

.

Assistêflci� Médico-Sanitária e, junto à pequena e mé-
v:a:TIER, JY,IORTMEYEB E dia empl:esa, proppr,ç.ionar tr�i;l')amento d� P��sQ�J,. A
REGINA DO ROCIO DA -1=un�ação m�ntéQ1 �

ainda c91lyênio çom iAfi��J:rias da
SILVA' .. r,egiao p�r,a\ Q,�tE(QÇ�,? qe �pl.sas. ��; .7�tud� e �retendeEle, brasHéiro, solteiro, estabelecer conwênios com Iflstltulçoes envolVIdas em.

liIlecânico, nàtural de Brus- programas de �ssißt�lJ,eia ap ·e.d�eapdo.
,que, neste' Estado; domi-
cilJ,IilPR e: r��jçfe9t,e QIJI J:lio CURSO, FORA DA SEDE

,

C�r�o 1)lf 'ilestf(l; di�trito, fi- , '-A F.erJ '-'de�de a' in�Ctó,.odÓ m�s de março, instalou
1�,9 d�. Wim��,m Jobann o ?�i�,<;> ��f'Eç��,ömja, e��n.���9A ��,�i.��ràd� p�ela �t;lrí. de
'\(Vqttll1lE(�er e dI{ Dirce Fa": Jomvllle, que através de çonvem9, cedeu ri classe es-

gf-indle.s� WÇlr�m�xCj)f.· ," tudantil da' miérorregião, 6'($ 'vágas. 'Seglmäo' (> presi-
�Ia, ,,I2-rA�liil,eirGl, so.I��eira, dente' da .Acafe, prof.esso� Lauro '4im:mér, "�sta é uma

do I�r" r;"latlJlral; c;l,� Ç�riJiba nova experiênciá, que signific.a o' r:omp1.rn�.ra�� c;ie I,Ima
7"' F.!�.�c�Q,m.iwF�qª"" e,. sérj!�r� Un;Ii,�ç,õIEl�' gJJe

.. h��i,a ,pul;'�w�e �nos· ,�.el'l�ro do
.r,eß'ld�,'i'.te 'el,lj(Rio' Cer:r.o H, enSInO fundaCIonal· catarmense· .

'

,

r;íe.st� dis:td�? fi,Jba de Vj- Por u.ma pesquisa realizada pela Ferj, foi consta

�or. ��aac, d� Silva e de tado que exJste em Jaraguá do Sul uma, detnandâ� re

Hillda �� Si.I'(a. , p,rimida de 600 car:r,didatos, {.armada bas�amel'ite por

p�ofiss�o.n�Js i,�' a,ua�do n� â�e�,· ."à,� ain�ä's�m' a de;
vida capacftàçao. FOI claro· amda, que ésta cl,entela e

f�rmada . p�r lo�en,s 9':16,' aJ?�os a� �':I!r�� no; 3.° grau,
nao o fazem por motivos econômlcos; .....Ja que, @ trans

porte até Joinville (51 quilqmetros}, mais l:Ima refeição,·
é sl,l��ri,?,r � �W,uJd�l�e co.b,r��a, �,�Ia Fl:Ir�,. onerando de
maflelra msuportave . .:'

EDlljJi\\- n.O 12.6qQ d�
0,1, -Ú.6�l9,ß,4!. . ,

qSf)I�lr.DO; 1;19RN�UiG E

,��� �ÇM",IPT .'
"

�.Ie.; I?r�S,ire,i,rp, solteiro,
I.ay,n:.tdor, rililwr�I, d,e. ��,ra
�';'�' dó Sp ,

'

do�ic\li�dq e INDOSTRIA DIVERSIFICAI)A
�esigente ,�, F,iIO d,a Luz MlIitos cursos podem ser criados ainda, lá que Ja
\(jtót'i�. ��st� dtstrito, fi-

raguá do Sul pertence à microrregião do Vale do I,ta-
1110 çie VlctPf Hprn�l,o!rg e

pocu e, no setor primário tem seu desempenho basea
�,� B�rt� tJ�rr"!.burg. . qo na atividade da lavoura. O setor secundário, através
'ri í�al tmHH\�IHia' �8Itelra: qo par.que industrial, se. constitui atu�lme.nte' numa fon-

âO �r.!1 n�t4r� T'�d' aragu� , ,e g(ira;p.,o.ra fie r�çHr�os do 1TIlr'�icípio. e ab��rve �. ?3.8,II? .1;1, �P,��U�, a e re
qpet:ârjos. Gom cei:c� de 37.2 mdustrlas no� mais va-

�\�Ej!1l� d�m pl� Pf�lhL\J,:Z �", riados ramos .de ativ�ades, ati�ge prin�ip�lmente ßS,f1e�tf!l ,1$t�lt�, ,I" a ,

.

e setoraS.,(A ahme.ntª�an, v'estJi�nO; !11�talurg,ço e mate"',
Harry Schmldt � de lF\tnd .

I Jr'I_�' ';1<" , , ,.,.l] .,'ll' ..U, ,.' ,,( 1)."1"".1.1· ,,,�,., y; .. ,' >.

P
.

Intrid Borchár'clt Schm'idt., na d� ß1·tpep.1 fQt,�S�rn��e! ffiP iL l�qR '�. �.�.�e.��.e'(q·'f". 9.. �d,.St:llain a o muus rIas que operam no,s ma\s tlly,ßr�1 Ipa os

setores, tais como: fábrica de sabãô,' vMàs dê 'cêr:a,
p'as!� ���âf!1ip�: c,ljrtu!11�' �te"·

de
I--------------��----------�M---��--I

EDI'TAL 11 .,0 12.601
0·1-0EH982.·

.

ÚJIZINMG ODOBIZZI E
INeS PEREIRA

Efe, brasiléiro" solteiro,
ser:veRte, Aatural de OOtl
tor Pedrinho, meste' Esta
dq, d�lT!!çil'flpo e residén-,
te!1f'1 �4ª J?:?é M�ne9.0tti,
nesta cida�ß, filhQ de' Ur.:
de>" Ôdörfz?i e de" :té'lmira
Q�orrzír;"" .

p. _< ,

. el8, -brasileira, solteira,
��r}!ente, natural de Gua
ramirlm, neste Estado, do

tnici!ia�,� .� ra�ldente n�
Ru::! Oarlos En'gert,: lJesta
citdi,";" fllJía� 'tia" }\nt�niop��n;� .é'��'M�igarm� '�a�
b�1 l?1rn�ir��.

,

Correio Informativo
• ii" :'1. t.

CAFlT� DO CINEMA - Em cartl!Z Da Cine Jaraguá, ,

,deste sábado; até terça-feira, o filme põrnográfico brasileiro ,

·,pôrnõ". Quarta e qu'fnià-fêirá, �Á Dupla Explosiva" e em

matinê, domingo, "Massacre 'no Templo de Shao Lin" ..

COMUNIDADE . �l���F�I�J. -;:-', �Eiste domingo," caso

não chova, haverá rio IDia da Escola Dominical, um piquenique I
Rã' p'r(>pl1i'édàde da

.

FatiJrJia Heid�mann, 'ém,Três Ribs -d(d·.j'()�-
'te, p'j.?Xi�!�a��� �R ,§�!�R �!�m�llh�· "'fIV�r� jn.i,cifillfl���e

,.
curto campal- às 9 horas- 2) Idosos: Na comunidade da,

nm �ei�mff� eqp.fiRH�f!J o� �R8enfrq's i�R� ,dos?�·,· !!��te
'9?W!f!9P. $�r� a p�rW �a� 14��O. �� �lt8�: N,�&t� ��
��fI,9' �� �9h� �m �m�p.� N8��!r Jlh� RP f!!1u7i,r.�· !��, !'J .

domingo, às 8h30, ,em Jaraguá, com batismos -e às 8h, em

.R!�eirãO Grande do Norte, ta���� ,às 9h: .I:I!""' �r�l! Ri,o� ?,�
�orte e às 19h, em 1�r�Wjp'� Wr/89s �"1 g(lrtu�N��' " �'�
P,urso�: ?? d� junho,. Og ß� .s,etl'lI11Qrq �. j? de d�:I;!llmprp.

�ã.o �!l cJ!,!tfl�,d.e r.ei'lJizíiçjip ,d.os c�r!los �� 1)0hfOS e ,O� s:I�
j�.lho, 04 de se.tembro e 06 de R(lvembr.o, de bafism,os �rap�i,s

, e, ?adrinhos., Inscri�ões, ju�to·fá s�çffttí1rja: q��. ���
I!!�rá �?,p�!��te �q� �gmin��!3, ���� m�� �J� i,unha. {»
Refiro: Nos dias 19 e 20 deste mês, haverá um retirQ ,para, "fI. •

..,� � ••�"1 I: ".�'!l' ,. H

c��ais. ,Inf<?�m�ç�� � !nsçr,iç9�� ,col)1 o ,I?p,stor m�k�. I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Este lomal' Rio se reaponsablllza por artigos assinados e -nem

devolve originals. ,

'

O ·Correlo do Povo� é �s�oclado a AOJORIISC e ABRAJOFU.

I
SERViÇOS' DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO-

RES OE ESTEIRA

.

Terraplenagem Vargas
.

.

.

'Tubos Sta, Helena
.
TUBOS DE CONCRETO EM .GERAL

._

Rua Joinville, 1016 - Fone 72·1101

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

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

comoção, colocando à dlspoelçãe modernfsslmos
ônlbus, com 'pessoal especlaflzado, posslbllltando
uma viagem tranquila! rápida'e segura.

Programe bernl Programe CANARINHO -

o tranaperte carlnhoee.

JARAGUA DO SUL SANTA CATARINA

I -RelojoarIa Avenida
ETERNIZE 'OS BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias e as mals finas suo
.

-

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Vargas.

i
�

FUßil�ria" J,araguã' ,Ltda.
. .' -"�iiWX2 iM

Calhas para tà1das .s finalidades. �aÇa-nos
"unta. visita. Estamos em, Cq�diç6as de atend�los.
,

eficientemente. ",

Rua Felipe Schrrildt, 279 ...... Fone 72-0448 -
Jaraguá do Sul-SC. (

.

Construtora Seria LIda.'
CONSTRUÇAO CIVIL; ENGENHARIA E

,

COMiJaRCIO DE MAtERIAL
DE eONSTRuçAO. \ .

Rua João Picolli, 94 - E(fif� Carlos Spézla
'Telefone:, 72·0214

JARAGUA DO SL!L '_ STA. C«ATARINA

Corcel II LDO Alcool - Branco •.........•..••.....•. 1981
Corcel II LDO Alcool - Verde Metálico 1981
Corcel II L - Bege .-"

-

.' ..••
'

� .. 1980
Corcel ,II L - Branco "

'

.................•...... '. . .. 1979)
Corcel n LDO Bege 1978
Corcel II L - Vérde Metálico .. � •... : � " 1978
Corcel II - �ranco .............•.. .'..• :...... . . . • .. 1978
Corcel II - Amarelo ........••.•........ .' '. 1978
Bellna II __ Prata Metálico .....•..........•..••..•... 1978

Opala Copê SS - Branco ,
.........•..... 1976

Chevette Sl - Azul .. :............................. 1978.
Passat LS - Vermelho � .............•. So: ••••• 1979
}, ,.

Variant " - Bege .............• ,..................... 1979

Brasma - Marron ' ..•...••......

'

•..•...... '. .. 1980

.Flat 147 L -: Azul �etál!co ••.

:
...•

: ,
..•. ., :.,., 1981

y.W. 1300 :&Ilcool "':':Jafl9tt . � .. ;, ,. '"'�"'" ....•,:,.:�. }, 1981

,F, 100 Alcool ;'7.";B.�,9.�.}, ......••.•.• , � 1981

F 100 - Azul '

......•...................... ;�.

Os terrenos das redondesas da rua Rio

Branco são da Câmara, daí conhecidos por
"Kammerland" . Surgiu um problema corri os con

trátos é a Oomlssãe de Estudos de Negócios Es

taduais deu parecer contrário a revisão dos con

trátos do Patrimônio Municipal deste Município,
firmando que nenhuma exorbltâncla encerra o pra
zo de arrendamento por 99 anos, que não há qual
quer Interesse político (e se mais tarde tiver?) em

· cercear no tempo atividade agrícola de quaisquer
.populações na vida brasileira..'

. \

--- 'Mário Tavares escrevia longo editorial,
enaltecendo a administração estadual, dizendo, en
tre outros, que "a primeiro' de maio próximo', vê o

lnterventor Nereu Ramos, transcorrer OI nono ani

versário de sua fecunda admíritstração em terras

I
.

de Santa Catarina, cada vêz 'mals identificado com

. a sua gente que. reconhece e lhe aplaude o traba
.

lho profícuo e que entende que a sua permanên
cia á testa do governo,dêste Estado é um impera-
tivo 'da vontade e dos altos interesses dos catar+
nenses".

'" HA 30 ANOS

_-- Aniversariava no dia 1.0 de maio o Des .

Tavares Sobrinho. Jurista de renome, ressalta a

imprensa 'local, . "o sr. Des. Tavares Sobrinho
também é pessoa altamente relacionada e estima

da em nosso município, onde, foi Juiz Superlnten- ,

dente e co-proprietário da colonia -Jaraqué.

"Imprensa sern liberdade, deixa de preen
cher a sua finalidade para se tornar. vil Instrumen-

·

. to de ludíbrio; . Sua nobre missão, todavia, não po
derá ser exercida eficientemente sl lhe for cercea
da a liberdade". Palavras do dr. Mário Tavares,

por ocasião do jubileu de prata do "Correio do

PovÇ>".

--- O Irmão Mário remetia ao CP carta do' se-

I guinte teôr: "Apesar dos meus poucos meses em

esta encantadora cidade catarlnense, constatei

com satisfação o profícuo trabalho do semanário
o "Correio do Povo", sob sua esclaresclda orien

tação {orientação de Artur Müller). São dêstes

,

Periódicos que o povo precisa em sua vida sim

.ples e ·Iaboriosa·e- Exmo. Sr.. Dlrator., .slnto-me....no.,

_ imperioso dever de agradecer a colaboração, nun

ca desmentida, dêste conceituado Correio cl o

Ginásio São Luiz, pela qual lhe fico imensamente

grato. O Ginásio São Luiz ufana-se e sente-sé for-
· te em sua dificil missão educativa quando sabe

. ser amparado por um órgão, como é. o "Correio do

Povo". Agradecido, firmo-me com elevada estima

e distinta' consideração. Irmão �ário - Diretor".
---,..-

. O Gov. lrlneu Bornhausen encaminhava
à Assembléia abertura de crédito de Cr$ .- .....

150.000,00, destinado à construção de um Posto

de Saúde, que vinha a ser o prédio ainda existen

te na Getúlio Vargas, onde, hoje se localiza a Co
letoria das Remias Estaduais de Jaraguá do Sul.
. .

.

Falecia dia 3 de maio .de 1952 o sr. Oscar

Meister, pessoa de grande projeção nos meios

sociais, polltlcos e esportivos do município, ve

reador eleito pela legenda do PTB, casado com

d. Hildegard Grubba Meister,_dei>,<ando duas fi

lhas, Mation casada com o sr. Loreno Marcatto e

Marlene, casada com o dr. Joaquim Joes�ing, Juiz'
de Direito, atualmente com exercício na Comarca,
de Joinville.

I

..• HA 20 ANOS

--- A Rodoviária de Jaraguá passava por urna
.

reforma, para oferecer mals comodidade aos s;eus
usuários, enquanto não se construía uma nova': e�� A

:

tação. Pintura externa· e interna, melhoramentos
no bar ß resta,iJrante e uma completa reforma no

emperrado sistema de privadas e mictórios e ra

cionalização nos boxes das empresas traAsportÇl
doras. A Administração Mayer-Schmöckel partia
do princípio de que a' rodoviária, teria que ser o

, melhor cartão postal da cidade. Por ela sé conhe-' '

Geria a cidade-e o seu povo.
,

O Prefeito. Municipal, em exercício, .Eugê�
nio Strebe, sancionava a Lei n.o 338, que parcela
va em até 36 'prestações mensàts, quaisquer débi
tos cl a Fazenda, MU.!!lGipal, desde que' acre.scidos
dos encargos Jegals.. ,

.'
/

.
.

IndÚ8tria� RHllnina� •.. Jara�á S. A
.

.., '.' ;,' e, '.

· COMPAL � Côn'centrados para
r �. ';

.

,

I. "f'

/

CONGRES�O NACIONAL) O
MILHO E SORGO EM. SCNo Brasil Ídn pàdrêil�ipaf·i,"

: '. 'g.37'Õ·:ç�tóliêo$� .

'

:. ,;

No livro>: "Ação Voeacionalista. do Bra�i1" 'de
Luiz Alexandre Compagneni" são colocados algUns,
temas vi'tais"""'sobre '0 problema vocaclonal. ,Entre

.

as' questões destacam-se "a falta de padres e uma

inexistência de atmosfera vocaclonal", Pi. falta de

padres não significa falta de vocações sacerdo-
.

tais e religiosas".
.

O Anuário Oatóllco do Brasil, edição 1981

(CNBB-Ceres) informa que a Igreja do Brasil pos
sui apenas 1-2.071 padres, ou seja, um padre pa
ra cada 9.370 católicos, uma paróquia para 18.782

fiéis. Há países onde o número de sacerdotes é

enorme, assim para os 45 milhões de católicos

norte-americanos existem 55 mil padres e parra
os poloneses 20 mil padres.'

,

,

Muitos perguntam o porque de tão poucos
sacerdotes no Brasil. em sé tratando de um país
católico? As pesquisas falam que 30% dos jo
vens possui ou possuiu o germe da vocação sa

·cerdotal. O Brasil é um país de milhões de jovens
e provavelmenté um celeiro de vocações sacerdo- .

tais e religiosas. Muitas evasivas são colocadas
sem um aprofundamento da questão. Não, existe
na verdade um clima vocacional no seio das famí
lias brasileiras. Falta 'uma atmosfera vocacional
nas paróquias, colégios católicos/ escolas, comu- I'nldades, movimentos e há falta íde credibilidade

por parte de muitos sacerdotes ria questão voca

cional, por não vibrarem com o seu sacerdócio.
O jovem quer mais enxergar do que .escutar .

,

Também as orações pelas vocações sacerdo

tais e rellqlosas andam escassas nas famílias bra
sileiras. Por estes e tantos outros motivos as vo

cações se perdem.' A falta de sacerdotes então

não decorre da 'falta de vocações, mas da falta de

uma atmosfera vocacional. Temos um grande tra

balho a
.
realizar junt'Ö às famílias católicas brasi

leiras! João Paulo IiI afirmou em Puebla: "Toda a

comunidade há de preocupar-se com a falta de
vocações". Existe o trabalho dos Serra Clubes,
das obras das vocações sacerdotais, dos promoto
res vocacionais. A frase de Cris.to continua atual:

Rogai ao Senhor da Messe que envie rnals operá
rios para a sua messe.

Para resolver o problema da escassez do cle
ro no Brasll, seriam necessários 80 mil padres.
Ainda se percebem muitíssimos sacerdotes já em

idade avançada ou' doentes pelos muitos traba

lhos, pois o padre em geral só é valorizado en

quanto pode trabalhar.
'

O. problema vocacional po
derá ser solucionado no Brasil com esforço de to

dos. (Pe. Natalício José Weschenfelder).

Tendo por local' a ci
de de Florianópolis, rea
zar-se-á no período de
a 30 de julho, o XltV Co
gresso Nacional de Mil
e Sorgo, com a organiz
ção do mesmo a cargo
EMPASC-J:mpresa Catar:
nense de Pesquisa Agropj
cuärla S. A � O Congres
tem por finalidade reu

especialistas que aprese
tarão os últimos result
dos de suas pesquisa
envolvendo as citadas c

turas, . nas áreas de gen
tica e melhoramento, fit
tecnia e ecofisiologia, s

los e adubação, fltossa
dade, sócio-economia e

�usão.
Para o evento são esp'

rados mals de:300 pesso
entre técnicos, pesquí
dores, estudantes um

sltárlos e representant
de empresas e entida
ligadas ao setor.

A comissão organizad
ra do Congresso com vi
tas a agilizar o preces
de orqanízação e para o

ter uma previsão do n

mero de participantes, e

tá enviando correspondê
ela e formulário de pr
inscrição, solicitando ql!
sejam

"

r e met i dos
EMPASC até as datas
07 de maio e 11 de jurffl
respectivamente, para e

trega dos títulos e dos r

sumos dos trabalhos a s

rem apresentados.
MILHO E SORG'O NO
BRASIL
Com a última safra

milho, que totalizou 23.m
Ihões e 500 mil tonelada
o Brasil praticamente e

cerrou as compras do c

real no exterior, tornando
se autosuficiente. Cont
do, há necessidade d
próximas colheitas tOrAS

rem-se cada vez maiores

seja pela demanda da ali
mentação humana, sej
pela crescente utilizaç
nas rações' animais (pe
faz cerca de 75% da r

ção de suínos' e aves

Já o cultivo do sorgo, nã
tem expressão ainda n

Brasiâ, sendo o Rio Gran
de do Sul o Estado qu
mai se destaca, com 70'*
do' total. Sãg boas, no eo

tanto, as perspectivas d

sorgo vir a se tornar um
- cultura rnals difundida, ha
ja vista as suas múltipla
finalidades, podendo se
utl I izado para forragem
grão, produção de açúca
e álcool etílico e para
confecção de vassouras
além de possuir alta res1s·

'1'
têrcia �s secas.

EMPRESARIOS
Os últimós detalhes para

realização do 1.° Encontro d

Empresraiado Oatarlnenee .�

raro. conéluídos durarite reunlao
da qual participaram o'presiden
te da Federação das Indústrias.

'. Bermirdo 'Wolfgang Werner. da

Federaçãc das Associações .�

marciais, e Industriais, Vi

Moritz, .
o secretário da Ind

tria e Com�rcio. :Klaus
o presidente' do capitulo �
dual da Associação BrasUel
de Agências de Prapaganda. R

,

bérto Costa. e ,o diretor .da RB

. no Estado. Está.cio Ramos ...
.

O Encontro do Empresarla�o
'será re!llizado no dia 17 de �.
nho com' a presença assegurad"
do ministro Delfim Netto, o

j:niblicitário ,Maur� Sall�s e.

" provavelmente. do �res!de�
da Federação das Industr!as
Estado de 5'ão Paulo, LUIS Eu

lälio Vidigal. 'b'e
. O' Encontro tem como o J

tivos ,principais a promoçãO� �
"allàção e divul�ação de San

e
.' Catarina.' a nível esta.dual
náclonal.

Conheça o
.

Pla.n.o·.
(JARDIM SÄO LUIZ

250 lotes residenciais, área para lazer; comérclo. e fins Institucionais. Toda Infraestrutu-
•

t 7

ra neces�árla Jiuma área com mais de 190.,000, rn� rw,Flul!,�oão Januárlo Ayroso.

Centenário da Morte de Ciaribaldi
o GAOCHO GARIBALDI,

Há cem anos, 'a 2 de junho, na ilha de Capre-
, .ra, deixava de existir um dos homens mais discu
tidos e admirados do século passado: Giuseppe
Garibaldi. Natural de Nice, ele participou, com'

fidalguia e cavalheirismo, das lutas riograndenses
e uruguaias, na América do Sul; e da unificação da
Itália e defesa da França, na Europa. Seu nome

tem sido aproveitado e utilizado pelas mais diver
sas facções partidárias. Para quem, porém, teve
a oportunidade de ler-lhe a vida e 'de situá-lo ade

quadamente no tempo e no espaço (e O' autor des
tas crônicas se julga ter chegado perto a essa me

ta), no Rio Grande do Sul, ele aparece como um

verdadeiro gaúcho. E certamente estará aí a ex

plicação por que José Garlbaldl, várias vezes, em

cartas e documentos, se confessa grato, admira
do e feliz por ter participado de nossa vida polí
tica, como Capitão-Tenente da Marinha de Guerra
da República Riograndense, na celebrada e glorio
sa Revolução Farroupilha.' Ninguém mais do que
ele se encantou com uma carga de nossa cavala
ria que acometia o inimigo com o mesmo desem

baraço com que acometia uma ponta de gado.
Ninguém' deixou palavras tão entusiastas sobre
nossos campos e, de modo especial, sobre o ca

.valo, especialmente o bagual selvagem, dono do
campo ilimitado de 150 anos atrás. Suas pala
vras a respeito da mulher riograndense são de um

carinho, que só pode nascer de um enamorado
eterno. Por fim, há a. destacar-se o encantamento
que ele sentia diante de'nossas _florestas:

É que em José Garibaldi havia, sem dúvida
alguma, ao lado da intrepidez, e do heroísmo, e

de sua máscula coragem,. uma visão heróica e poé
tica da vida. Tinha um sentimento de grandeza e

. de generOSidade inGomuns. A liberdade para ele
era tudo e soube não só· preservç1-la em termos

pessoais, como ainda defendê-Ia de espada' em
punho.

.

.

Não admira, portanto, que ele se sentisse gaú
cho e que' até aO' fim da vida usasse sempre o

nosso poncho, preferentemente o forrado de ver

:,meIl10, como se nota na audiência que lhe conce

deu' o rei Vitória Emanuel III.
São passados cem anos desde que ele mor

-, re.tI. Levou c(lnsigo,"para a eternidade, a imagem
.- de·1.1rt1,5Rr1YtG[àt1dê��ul másculo, glorioso e mag
'nificente. (Mário Gar(felin).
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�' f' J".,;,." R. 'itlfQU.O ;

,. para, '�,: � �'F.jd� das ,t�las f e I!
r '" > .,. : t; apro�·per:bEI>N.O :83.1Z81, .-utonza restituiÇão e Clã.

,
. ,> outras providênCJfitS.

. '. " ' [ . .' "

VICTOR BAUE,Ff,"Pre'feftci l\4�flfêip�l:de, Jé'[aguá do �ul1" Estado de
Santa' Gatarrna, na liso 'e' exércícid de suas atribuições.

.
.

,
..

' -Paz saber a todos os habitantes deste' Muntcfpio que a Câmara
de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. ,1.0 .....:... Fioam reduzidas' em 50% (Cinqüenta por oento) as

atiquotas. pan;l basede cálculo ,da Tabela 'I ...;.;.. Parte "A", Tabela III - Par
te ")\�\<"al;. e "C"; instituídas peta 'LeiiJ.o 532/74, de 3fl12.74, altera-'

. • .," .. "das -pe'l'a- Lei N.o 837/81"; 'de 20 :1'1';81, ''QUe' passarão 'à vigörãr"'de acordo
H' ....

côn{ 'âs�'Tâb'elas, anexas','··· ." ". ...
.

: .1 ,,' J' i ,

.

�"
..

,';� !
-,

�rl:" 2;0 -=.: Os oenmbulntes "CUJé Já tiverem' efetua<Jo o recolhi"
"'_" A'tnento"äâ"t'à., ou "ambas parcelas da Taxa de Licença pára localização

e/ou, Hencvação, bem como do' lmposto .sl Serviços de Qualquer 'Natu
. ,

reza - COTA FIXA -, serão res);arcidos:.em 50% (Cinqüenta por centol,

)n�dlànte' a' comprovação do r�oolhimento. " >. ( ...
• _:.'. �

, PAAAGRAFO ÚNICO: Para os fins de ressarctmerrto de 'que -alude

� f reste- âhíg�" ,a Prefeitura Munlcipal,.terá.·ol prazor.para efetQá�tô atê o':.<if!a
. ';

3d tie outubro de 1982. .1< ,."'\.' I • �". -

- .

"tt. 3.0 � Os valores das reduções' �,' 'ressarcimentos de' éjüe
�

tratam os',�rtlgos 1,°, e 2:° d�st�. ,�ei, serão contapilizados de acordo"'com'
aLei. n.o:4.320,e legislaçãp .posteri,ol:�.,. ')";

.

,1,11 ,'Art: 4,0,_ Ficam,rati,ficados. es ,termos dos Deoretos NJ> 7.49/ß2,;'
d�' 2äi.p4.�2 e N.o 750/82, de. 28�.p4,82; que. prorrogaraf!l'.o f;>�azo 'par,á

ll,

recQ.lhiiTiento da T�a e Imposto citados no' artigo 2.0.; ."
...::

vt.

.,.
" Ati. 5.0 _. Esta lei entrará en{vig'or na datà de suá pl;lbltcaçãô,'

'.

r�vpga(UI'S a� dlspq�i.çö�s �m o�p�tár:iO:' '.' , , ,

(', ,I. ·;�PA1.ACIO DA PREFEIT4RA MUNICIPAL DE: JARAGQA Od"SUL:' .' J

; ao'_1.0:,dia,"tJo mês, d� jlmhQ!"de..·1�82 ...
,

'

�'
"

. ',' :.
.

,. d
.' '.

-

,:...., VICTOR, BAUER --'* Prefeito' Municipal
)

. ,-", Ã p�esent'e Lei foi registrada e publicada nesta Diretoria, Expe� ."
diente, Educação e Assistência Social, ao' 1.° dia do mês, äe jim1u?· 'd'e

,,',

1982 .

'v'
, ',. .'

. . ,

, '; :1.
.

.
AstRIl" K. SCHMAUCHl -' Diretora

) ,I
• '. L É I

'.

N.O 862/82'
r;ll"' '�T;J ! 'H I •

"'�Öde sUbvançio a SOClI;DAi'-E'
DO VÄLO AGRICOLA INDUSTltlAL
DE ITAPOCUZINffO a dá·out pro-·

..

viclinclê!sr ,�. . .._, .., - •. f.,. _.

VIICTOR' BAUER�, Prefeito Municipal 'dé Jãrá� �
guá do Sul� E�tado dê Saöta CQtarina, no uso e

exercíciO'�d� sudt 'àtfibl.JtÇõ�s:l'J,J» '

!
Faço saber � todos os habitantes deste Mil-'

- nícfPJ,Q-=qL!e··ª:"Çâitrí.a,�tB�: '{��if��9!e� _!Í.pt'���Ef:�\!'�·
· sanci.ono.� �egu n�e, � el: _ ..', ",. '., . 'I

, 'Art'� 1.0; -.' Fica o Ohefe do Executivo' Muni-
) 'ci��iJ'älli6'rf:zado ii "condedEif'�äÍJbVehção ã tiSOélEl1 .

DADE DO VALO'ÄGRfCOLA INDUSTRIAL D!S')lifA�
POCUZIN�O, ·.no v�lo(de C�J ,200 ��,�o 1 (DiJz�n: ,

tos mil cruzelrcsl e _.� C&spesa- 60rrÉWá 'por 691tta
.

'da �eguinté"dótaçãö'�.o Ofçàmento vigenfe;·.à,·saJ'",
?'b' ....

'"' 'J , .sr: .',

_

1., T.
•

j;,e�. ) ANEX� '1"",'OU'AbRO I( .• �. 1 ",

, 01":- GABINETE'OO PREf:Etfro ,,'" .,;;. '.'

· ��01.03()70202.002"�·Manuten�ão das' atl\tidades
do Gabinete do, .. Pr�eito .:. ': '..... ;. Cr$' '�Oº,:OOO,OÖ �,

..' '.NEXO·",,;,,; aUADRO,'A ,'.

0201 - GAsfNETe 06 PREFE'IjJ'O
.

!;\ .1,
.

" 0201.03070202:002
'

�
.

3.2.3:1 ......... Subvén�õês so-
..

' '",' ","'.' ,-.,,', ", C'$"'oo'·'AQnM., ClalS ...• ,_ . '. .. .. ," .. .
"

.. ..' r c. • VU\{,VU
" "

Art. 2.° '-! E{lta lei entràrá em vigor!ná efata'"
de sua publ-icação,' revogadas as disposições eni"

".cQnt�!:��;ó da P�eMitti.ra MI:'r1iéipal d� �àragüá" éJ�' .

Sul, aos .01 dias dó ri1ê� (J� 'junh'o de '1982. I )111(
. ,�,.

: '. :"VfCTOR BAUÊR ..

:' ,'. d ", . Prefeito Municipal ' .,

J .' :
, I

. (
, ,', fi; .

i '-�{!'� -\ � ,

�

i': i I

,

, 'A pr�s.ei1t� ·Lé.i ,!.ô'j· reg'is�hida' � pu'btlca(j�. :n'êJ�
,"tã Diretoria 'de' Expediente� !c!l!icàçao e ÄS'Si'stênci'a
Söciai, aos ofi dias'i<Jo'mês 'de ''junho de 1982:" \

�

,!'" .'
t

•

'.'

;' AStÁI't JK. SCHMÀUCH.

r;- _

_!
I.:

t·'o...
'

" ,iretora
.

,� .

-:'
_

TABELAS.A 'QUE SE REFERE 'A tE]' N.o 863/82. : I. .,,'
•

':�I-'
") ,. '. TA 'B S L AI', I '

., "'. � (" ',',

•.�' j �p.ra lançamento' e 'cobrariça ",doJIITll10StO,sobre Serviço� d�,QualF t.>
q�e . �at!J.r�zft . ._,.

�

) ,.: �': " .

.

.

,
. , . 'J' ."',", '" 'J"."

·

,.

.. .!ART� A � Calcutado·.sobre o .valor da Unidade ,)fiscal", �:�:."
,

"

D lS C �.I,M "N.A.ÇA'O, AUQUOTA $OBRE�, ,',"

';.' ; .

i
.

. UNIDADE FISCAL ,
, ;.

1 - Profissionais autgnorriOs c:om'cursos 'Superior .. ,. . .;\ 300% ,�..
·

2, ..... Rrofjssjonàis àutônomOs com cursos médio .. ., .. . .;.. 15(}O/O- , 1':
J 3. _ .Profissiorais autônomos semqualquer curso- ..... •. 100%,,;
4 �. Profis�onais autôn<!mos sem q:ualquer curso, cÓm loba- ,'. �j',
" ,,' Hzaçijol na zona rura'L:.'- .. " .. .,' � '.. .. .; '.. '.. .; j 50%
5 - ,Corretor autO'nomo' de- seguros .'-".

'

' :.
r, 100%

,1) ,_ �epresen1!ante comer.cial :autônomo '

.. "',. � "','; .;» .. : '.T '''-200%�'
1 ._ .Carroceiros e,1)oleeiros"�': .'.' �";' : .. ; .....'. > ... :".. , ... 56% '

8-':"""" Cabaré" "night"6ILibs",' :boites,' dancings e congên�res 2.500%
'

+
'(.

•

-. " �'<:' 1
.

'''':� "'T� Ar B E 'Lt A' II
" VICTOR aAUER! 'Prefeito MUnicipal d� Jara- Para lançamento e cobrançá das'faxâs 'dé'·Uéença.

. :

guá do. Sol� ,Estado.de Sa�ta, Ç}atarina, no uso,e" .' 'PAßTE A·l....C:Taxa·de't.ic'eri'ça par� localização e Funcionamento."
exercício de suas at,r.ibuiçõ�s.", " '. .'" ;';:;r

.

17 '. EstaDeleçiméntõs� industriais e produtores.
' ,,'

,(} t�;' , . � ;", ".: J (ftJANTIDAÔÉ-DlfEli,b�REGÄOOS" ,� ,'. .. AUQ.uOTASOBR�A.._ .. '

, • ',,:� .. Faz: sab�r.,;:t ,tpdo$ os habitantes deste Ml;4ni; < "" " :,'"
.... - .. ' '.'''' �,' .

.,.' UN,IDADE FISCAL'
� _.'"

,1.QjpjO. que a Câm�ra de Vereadqres ªprpvou e el�, ' ".>' fã f.t /iH'. i' ", '- .... - "0 " • ", � .. .
.

..
.. ., ,.

. ,
. f;

.

,�$an&iona. aslitguinte.Lei: "'d"
,'. t. 6!1lemRr.egados ......�i..,·:,··.·<" ......;;,.�;· .•�,·.I''I'i'·i'_í··; .,�. ·�·t�� ·t,,10�% ,,·,t'

,

� 0-4
.. .f.

05'
J..

'200°1
..

. >. : Art. '1..0 - Ficam' red..,?i as em 50% {Cin- ,�. I�' �!:-�,,,,.��a'A ' :"·1� •• : ...., •. :r.�., ... !, .... ,,,., ,. ".i., .. -, .. ,".;'.' ',' .,-f.' ,l.
.

10",. "
"

, ,.. J ", '" ,'."'(i'''OQ··'-:,�;·' 10
"., .'

;3QO%':

':,.:��e��. g:�r���t�o�t2�;é���: ,���;�,��I�Q��i�� ,'; .

::,' dd'i:., i}'+f�;:';�> I ( ',' 250Q':\'�,::'.. '�,�'.'-, �':,.��.'.�'�.....',.•:..:.•.'.::..._....� ...•,�...�..,...,., '.:: ',', .' :.' :.' :..� :.,I:._.,::.�, ::�." I� j 40()� , '� :, � r:'
\) contribu,ntes definidos no artigo 5.°,� ,.parªgraf9 1'\'" e., ': ·;!'têJ:S f";-., ,�-.., .. •

� , ... '.', . 5PP%.,�
Úliico, subitem 2.2,' do Decreto n.o 476171, dlit '; I '"." <., :C":-0/ ;}p.elos:.priP.1e.iro�.211 mais. �% para cada
22.12;71'. "-;-, : ' < '," , ".' .grupe·deiß. EtmRfegado$ 01,1 tração,

"

..
-.

.• ,.. _.. �:; .. I· 'i:' ,
" '.

'de rl '�-iF 10Q .....� '.' """_�""" ,�_ '�
.. "'_""" '". "_.',

, .... ",.. ,
'

. .'
.:

75.0% .'
· .

o'l, .,,�.: 1:,j .... � �C'.,' �

.1�1
t

Art.; '2.0 --�ês-ressarcimento$ dOlPjvaJores COrl �'" <,.;1lê! i; Cd pelos:.pr.jm81iros,�l'i mais 40%. para cada

,�eSR(mdente$ à r��'ução ,constante dó artigo 1.Ö, ..
,. < _ ,.._ I" ,., ,grupo..de ,10 empregado§ ou fração. I

�,'. se�ão pt:pcedidos' atr�yé� da ':CQm'pensação tribu- "deq 10J "a! 1500 .. .. .. .. ..... ..".. .. .. ..; .,.. 1.000%, .1.).

, ..téria ..

'

.. ,.,: �.
';- ; "" 'o>

I

i), '/.'. "

I L. ::,' ; pelos primeiros.101, �ais 30% pa!a'çada
.

,'. I. . ,'.. '

_ '. I ' •••,,,,c ','.' .,:',::r -; � f;crßl ,I "':I/�;"",;:"_;' J grupQ rde,.1Q empregados,ou fraçao., °

,,' Art. 3.0 --: A �ompensaçao trlbl!tâ�Ja, COI?SI��O'�' ,H"éI� '5�\.,,>lal'11100Q; ',' .,c!. • ;';):-1' .�, •• '.1. " ' i •••• ,2.,500}'0

.... te ti? apr(,>,vei��mento.�o créditc;; dpc�r�nte; do �e�,:
.

,';:'( r:w,:, ��.IC·I I�r ' ,.pelos;.primeiros 501, mai� 25% p�ra cada
, . cQlhlmento feito a .maIOr durant� o p�nC?do .�� f�n ,,' 1\'3 C 03 '1',,' , _. ). )

.

grup,o de, 10 ,empregados. ou fraçao.
d� j�neiro de 19tf�'�!lté.a vigênciil da,pre�en� Lei, ' :'( 11.::- �� J :,000, .@i. 2.000,� : .. ',""""

' 3.500%

dllumdo-o nos deb.ltos dos met1e�segul!1tea.;:, OI \
. r,� .: ... � • ,

pelos, prtmelro� '1.001" mais 10% pa�a ca-
'.

,
" � I:." "r

" , , da grupo ,de .1 O empregado� 91;1 fraçao. ,.

,
Art,. 4.0 """"' Ps contribuintes en,quadraq_os .nas" de �. 0P1 acima .,...... '.' .. .'. . .. ,. �r ... •• •• 5.000%

cJisposições citad�s, no artigo 1.9 desta �ei, d�"e'-) I " ..
' pelos primeiros 2.QP1" ma,� 10% para ca:f'. ;

liãO, men�all1}ent�,. ap�esen�a� a. Guia de Rec�lhi-,,, r 1(' :') '.
'.

. da g�upo de. 1Q e",pr��lfdos ou fração.
I .mento, mesmo que ela. apresente saldo negativo,. PARl'E, B -- Estabelecllinentps CO,me,rclatti·.
'. ..'. '" '�;,r\ .', 'ht. 1 �,t sQ.UAN:TIDADE DE EMPREGADeS-,--",-----.-�--. ...,.�."..... f=-"QUG...".·�·--!f='A-S.....,O,...B

....

R
....E"..--A.

Art. 5,o·.;_.Os cQtitribuintes 'benefiôia(los,·corn,·· c rUNIOADI!! F.SeAL
a redução e" que e_$tivêrem errl (Jébit!? com �, �a�; I. '

, 'zehda MuniCipal,. 'riáQ 'estarão, ·illentos dos :Ju�Qsr· JI 1'1

, çoi're.ção mon�tária .e" .,?utras penalidades, sobre· o
. valor do dêbito- apurado.

'

� "

ESTADO DE SANTA CATARINA �.".'

PREFEITURA·MUNICIPAL DE JARAGlJA DO SUL':

.' ,

� E·I N.O 864/82
,..

I
1 �

f' I
�

'Reduz "alíqlldtal fixadas pelo' Decre-;'"
to n�o 726/81, de 23.12:81 e dá-ou-··
tras p.,vidl�I"'. -: ':

.'

.,.,

.
.

'

100%.
15Q%

t ;'Sem empregados .. .. ,\
.. .. .. ..

""..
. . t. /\ f

•• ,' '.... .'. :••

de 01 a 05....... :'. .. . : ..

para o primeiro, mais 20% para cada um

'Gm dos demais: ....-.
10 , .. ',. ,

'

.

para os pi'imeiros,6, mais 20% para cada
um dos demais.

.

20'
'

..

'-

;", .. " .' .

para os prime'iros 11, mai·s 10% para cada
"" )f;(l, umdos demais.

50, ... � I"
., .:. ,� ,,' •• ',.' ••• ' .... : .i. : .... " 750%,

pelos primeiros' 21, mais ,8% para,oada um .. .,. ,,·r ..• ,

dos demais. .. .

"de461 ," 8' i .10a ..

",''':
: .. ' ", .. ' .. ; ;.

'
.... ' .. L 1.000%

" �,í. .: pelos primeiros �l, mai$.5r/� �ara cada umri,., ," :.
) dos demais. ,', ,II .... ;

acima .. .. .. .. . .c ••. -).... '-1:100%
.

"petoS·primeiros 101, mais 3% pára cada;:;. .',. "

, ','>!' um dos demais.. ' ,J
i. PARTE, O ....._ Estabelecimentos e Atividades de Prestaçã.9 de Serviços.'

· D'li S:C R uil I NIA ç A O
i •• ..... ' � AUQUOTA SO�RE A

.

,,. .... ,� ,-,'I .;.,�,l "1"" 'UNIDADE ASCAL
I

� �. _.! Atividac:ie Individual '! ,

:. i

:"1...:.::... Ätjvidade� exercidas 'por preifission�I,s�m curso' suparior" 5.0%
'Hr'! AtHitda'des exercidas por profissionál com curso s,",pprior

'

'150o/d
2-Boites, casa de·�jogos, apostas e·ativids. cohgêneres 2.500% , • r

3 - Estabel�cimentos imobHiários com ou sIempregados 1.000%
4 - Estabelecimentos de prestação de serviço em geral:

�" ." _oe,. �.

'S
.. "

d .

'6 � I' y � 1000Jem emprega os .. .. . .. �.. •. .".',.'.. . '.' :.:
'.'

70

.

"' •

ja �\{ifrj��i;O:.�Ú;� '1'oo/JiJ�rl i:d�;:�m"d��' d���is:' 1,50� ,f,

.l\h � il'J-(j� .). 'l�;S d (
.

-
. l ,tr. :1 'r'

, 200%a

pelo�·. prim'�ir�� 6: �'ai�' 20�' t�ra '�adä l'�n; ·ö�
.

. °

(;,�dln:iàis; !.
.

de 11 a 20 ",.f �::
,

..,:" '400%,
I?elos 'prlmeiros' 11, tnàis 10:"k' par� cad, uJ'!l ..�.�..

, '.
demais". .'

.

>

• l' ',.. ".' 50"'01aCima ., ... , ...•
� '.' .. ;. ',I'." , •••••

'

•• ', •• '" t:T70

,pelos primeiros 21, rna,is 10% para, cada um, dos; .

demais.

de 06 ã 500%
Art. 6.0 - O Chefe do êxeéutivo Munjcipal

�a'ixárá Decreto estipulando. as' alíquotas atríbuf-::
das aos contribuintes definidos no artigo 1.0 des�
ta lei. '

, � i"
,"

,... #

'
.' .. ' /.. '

'

.

- ;' l ' ':� ',' I ! )

, ,Art ..7.10'',;... 'ÉSla lei entrará em vi,gor na data, "

r .de sua,.publlcáção.;· .' "- ',".'
,

; ,

. : .

." ,_ .." 'r .

�, ...

'

....-.1' .,_:;:
, ,! Palácio da. Prefeitura Municipal de Jaragua
�(��I, àos 01 dià� dó mês de junho de 1982.,

. ..... ...
.

.•.. ,- ,

,. , VICTOR BAUE� i •

.(1 " i�f', Pref�ito Municipal

de 1-1 •

'·a 600%

Ide, 21 (. a

',.

. :, �. pr�set:lte. Lef foí registrada e 'publi�àd� nEl�j
, ta Diretoria de Expediente, Educaçap ,e Assll:!te,Q:... . I

, .�ía Social, �o's';Q1" �I!is, do mês .,de. jUQh� d� 1�8� '",[ ,�ç:"
•

,

• >,
•

�

,

••
'

'j f •

ASTRIT ,I<. SCHNJAU� ;J\::" hl
.Dlretora;.

oMéto1al
,. '

.. �

s
íiJileriltâ � 'ii ;íissistêncla . tébh'16ê'

.

ätlto!lzada �
;Jt�R�, revendedoJ Dlsm�c e conserto de O1áqul
�H18 'crê éserftôtlö em geral. (Temos nTãt1Ufnas de '

itcrevar e ,somàr usadas para val'adê). '. "'.... �

"*�a�· .é'tiãn'âhY d� Silva Porto, SS1
72�1492 ��Jarà'guá ,do Sul-SC.

'

de' 21

"

, (

esTADO DE SANTA CAT.ARIRX"'- �.._.. � '.

PREFEITURA 'MUNIClPAt DE' dAMGUA '0.6 .00 !!

-;-�'Q E C'R'E'T'O "'0 �6Dl82
,

,

i··.......�l!lli ii .. •

,. . .: ".'
, ,�Ieme!.'ta e ���,�� �

" '" .' 'mento vigente.' , ..,...
.

.' VI,C"FOR/ ,BAUER, Prefeito Mün{�ipal' de Jar�
'gúá' do Súi� Estado de Sa�ta. Çata�i�",�q' uso ,.1:
exercfcio de suas atribuiçoes, com base na .Lel
Münicipal n.o 830/81; de 19 de .noyeinbro dê 1981;

. . "",0 E C R E T �: !";
.

. Art. 1.0 -. Fic�.abçÍ't,o um crédito suplemen
tar

;
no

' vaior de Cr$ 9.000.000,00 (Nove milhões
'�de oruzelroa) para reforço dos programas e' yer
bas abalxó discriminadas,' éo'nstantes. do orçarnen-
'to vfgehte, a saber: '

. '. _. . _.

, ANEXO I � QUADRO A .

, 0401'-'" D'�VISAO DE EDUCACAO
.

.

I '.040'1:081'2352.018 'R911'ceS�.ão. d.e so. f�r d '-. .(
.

I
!,

.. , rr
, sas de EstUdOS' C� 2� ao.OOC1,uo

'060'1' --- DIVISÃO QI; OBRAS, .1,,'" .')" ) i�
,

· 0001.16915751.016 - C o n s tr ução e
,

-

. r e s teureçãn , de
r "

pô'ntes'-:': =: Cr$ 7.0QQ.OQQ,OO
••• 1, ,"'_

';_".' ";�:.,f Total ': ..... Cr$' 9:OÔÖ:OoO,OO
. 'Y

: ••.. -j;.:,�; 'ANEXO'II-QUADRÔA... _
. .;

"
. Ô401':� DIVISA0 DE� �OcUC;:,�C,Ã9::::,�,' I:-",�:';',

.,,.

�,I\
040,1.687-2352,018 - 3.2.5.�. -, ApOIO G'''ll!'.''.'; ;.�> ,
,

:'
" I

'," I' financeiro a, tl�JP�'1 '.

'ô· 160
'�.�U1" � 'Dívi�ÃO ta�t�sBÂÄ§�>��'!��::��OP .,90��t:
�01·16�n5751.016, -;::;" ;4�:I,.l.Q -. 9�ra�. .'. ,í"'.,

. �" - !
e instalaç6'es Cr$' 7.000.000;00

.

·

""'.':•• :;,� 'J � ,1:�tIilL.:. �;"(; :,; Ór$' 9:��O��oO'
.

'Art. 'Z.O .'- Para fazer f��� �� :d�spef3as �eG9f'
��)ltê:�•.�Ô ,�r�igo aht�rior, fi'c�. ��ld.�4!�( P.tY9i1tI'1!��
.t�'Lil�i' .s,���lnte dotaç�o �9 gr��e.t;lt�_vl�ttn9f�. a

s�u�r-., ,;� I' ..t: 1.' .'. l
�NEXO' I - Q'-lA.QDQ f4:.�. r ''-.: t· \":: .

..

'0501 - DIVISA0 DE CONTA'SfUDj\uE'
, I' ,

0501 ,99999992.029 -:- .Resetvà 09t8l1)�'1t�rlJJ. 7tJ
Cr$ 9.090- 000,00; """""b" "L:· ' .,

f'" �
" ;'. ANEXO II - QuA Ro A .

'"

.. ,: '

0501'�""":' DIVISA0 DE CONTABIUpAD'ê
. ",."

:05�1�999999�2.029,- �9.0,!f':"":"J:tê.s�it:'l.� �e ��ntin-
· gênCla CrS 9.000.0Qfl,OQ1'; :):,;,1..:-- ,I"

-

.• ,fl �'f.:" It:]
.

, , Art� .�:o - �ste p'ecreto entrfir! t!mrí�!gQr�fla
dáta de' sua pubhcaçao, revogadas as dfsposlçoes
ê� c���:i�o�il Pr'efeífu�� K4tnJr�fpaf��'�af��� ;do
SiJl,.�os·�.! d�as'domês de ma19..i�,49��;::1' ";.

.

� ��e�e�:�'r�!�:�?�,��� :���:;�
n�sta'Diretoria de EXJ?edle,,��, �u�ç�p.íe. ASsls
téncia,Soc1al, aos 31 �Ias do m� (Je maio de 1982•.

"

� ,

_ " .'
: ASTRIT K., SCHMAUOItu,.....'>Dlte1iIlrà j

I tu' ��(;

��� .,�6� ...... 'i
tii ,,'. li lUV -, .11,...... 5 .t" i1l;�.i..

.

J

. .",� .. :� AliaI das ...CDlhslí'II:,·,�;;;;
:. ,;

• ..

i'l_: i' � 1;'_ . ': . :';: •

"

.

.

Motivo Para Elevação Po,,�,Q.. r.. ,"
-' <

. Por 3óält CA'mLH'efpiNto"
'

�

Õisd�� sábado' "etrasado, 22 de maio, estamos pagarl
do ä gasõlina 24,8% mals cara, já que siliNI� ,br$i1'04,óÓ�'

":pãnl 125,06.'0 -lItro, 4NlbaDdb i:8'lrfQillnap. entre 'as gasolinas
mai&,;1:a�o�mundo. ,�'q',l'rHI):, . T';: •• "

'

:. .

.

A "primeira conseqüêricia, dfl��� t w.!à .s�r�: Q . teaj��e .

,Idas ·taritas do, transporte. coletl\(o "uffj!lno e tm� CIos.
ônibus -de linHas Intermunicipais e· Inleféáfaduáls, ,. Ém�' se- .

gulc:llt \Virá·a :r�mardãÇão� do�',neçoJ dbit�êtierO$ dd,'primeira
· {Iece�sldade: U!lla vel; It(ue eles são. transpOrtado�,�.f\,".�a·
maioria por verculos movidos .a...gaaollna" e 61eo diesel, e os

aumentos não ficarão s6 nisso pois l"f�lJ.�m.�{It� ..a �Ita �s '

combustrvels sempre foi motivo para"ã 'Öhl\Táçad db custo

de ,tudo.' "
, .

..... .� ";. (" ,'I, ,

. .... Mas parece que 'os· homens que� :COntrolam o preço
dos nossos combustrvels, apesar do assessoramento s�fls
_ticado <

e dlspendl9So, d9 qu" dl��; ç_oI'9o_ a,JJ,XiIi�res... .a_sSiS�
tentes; . executivos e até comput�dores, ainda não '/fe C(ln- .

venceram dessa verdade elementar, qual" seja a de que o

·preço
.

da gasolina e dó �Ieo diesel está Intimamente ligado
ao custo de vida,
.. .. .� par,a �erminár vamos' lembrar. aos leitores que em

dezE!!l1bro de' 1979, logo depois da' gasoliÂa ter passado de
.

Cr$.14,30 para! 22,60 o .Iitro (vejam como ela encarec�u
dali para cá>, publicamos neste mesmo jornal um artigo
sob o trtulo "Do Incoerente Ao Inconsebrvel", e nele di.
ziamos lá pelas tantaSl-- "O q,uilo do trigo custa hoje, em

Jaraguá do Sut, 3,70, o acúcar 12,40, o arroz 26,00, fe,ijão
• 14,80, farinha de mandioca 11,60, macarrão comum 8;60,

a batatinha Cr$-7,00. Pois b(lm, confrontemos estes preços )..
de -hoje com o custo dessas mesmas mercadorias daqui
algumas semanas, e verlficarêmos;á diferença c;ue'sefriérain,
para maJor, Isto em conseqüência desse aumento fa'�"
lina e do 61e0 !dIesel". .

-

'.'
'

. >- ..
� de �e sugerir aos leitore� a repetiç�O, �da dose, isto '

e que eonfront�m o' preço <Ie., h�!.Je "d!3ss�S artIgos com o

custo 'que eles terão da'qul. álUUmas' S'em'äiÍas, e consfafarAo �

a 'ÇIiferença' substancial para mais. 'o ,',

,
Jaraguá do Sul, 02{.0(3<8�

�OCIEDADE ESPORTIVA I!
1: _... (" �.

.

r' ! :.� -.�" ". •

� ', .•
' -' •

I � ''VIElRENSE''
; " t,' r; \..

,

: t '." ,.. ', I' '';J' ti •

'-
•

II

Ás.mbléia
. Geral' ·ExtraOrdlnária

'.
.

,
* 1 te,.) -: 'Jt... .. .' � ."... , .

�DliTA'L' DE CONVOCAÇAO>
• ':;"'.. -co ..

_ Ficam convoeados todos os. associados quites
com ,a.Tesouraria da SOCIEDADE ESPQftT�i'lA�E
RECREATI,VA "VIElRENSEu, para' a .. Assembléia
Geral Extraordinária a realiZar-se em sua sede SOO)
cial "sita à Rlla�·Donä 'Matilde. h:C? ,1.271, nesta ci
'dade, RO dia 15 de,junho:de 1:98�,·à819h30.min em

1 a. convocação ou em 2a. convocação' ·'.meia horat
. após, e com quaJquer número de associ'ado& pre�::

. 'sentes, a" flm de� deli,her�rQ� '
.
.sobre ,8' S'eguint�;,

ORDEM' DO DIA:
,

- Assunto de grande interesse da Socte�ade.

1
"

J�ragUá, �o ,S�!. (SC). ��le;m_aio de 1982.

� 'lO' �':-',-,,".' ,'� ;WALTER ·BARTEL,
" �,",

Presidente

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Horário escolar para a ',Copa ,
"

"

,

�utorizada pela Secretaflta da Educação, a 198.
Ucre definiu, em reunião com .Chef�s e Supervl
seres LoCais, as modificações no hérárlo '. escolar

, �ara possibllHar que .os jogos de que participe a

Seleção Bràsi'lêir8 sejam lvistos por todos os in
teressados. Ouvidos os Supervi�ores, a Direção
decidiu suspender os trabalhos nas esçolas da re

de estadual, no período das 15h30min às 18h30min,
.na primeira fase do'Campeonato Mundial de Fu-
tebol. '

'.

Esta decisâo, segundo a diretora l:ris. Barg
Plazera, não ,acarretará' prejuízo pedagógico, uma
.vez que este período de 1 hora e 30 minutos de
redução de carga horária para o turno vespertino,

, o único ,a sofrer a alteração, será compensado com
I18tividades extraclasse.. ,

"

,

.Essas atividades, orientadas e avaliadas pe
los diretores e professores, vêm' sugeridas 'em UnI
dades de Trabalho "Copa do 'Mundo 82", elabora
das pela Secretaria da Educação -e encaminhadas
a todas as escolas da triicrorregiã'Q pela 19a.
Ucre.

"

"

DiNÇio em reunião • SE .

.
-

Nos dias 27 e 28 de mal.o, a direção da 19a.
U�e tornou p'arte, de reunião na 'Capita. com o se

(:'retério da EducacväQ, Pauto ,Gouvêa da Costa, em
que teve a oport'lifnidade de relatar a situação do
programa de .nefenda eSC'olar na reg,ião. Não obs"
tante várias djficulldades,' ,constatadas, verificou
S8 que cem por 'cento das ooidades escolares pas"
saram a distribuir diariamente 8 merenda, contan
do oom expressiva partic'ipação das Prefeituras
MuniCipais e APPs.

.'

No encOliltro, trataram-ae assuntos de ordem
técnico-administrativ" com' a Unidade de Admi
ttistraçio de Pess�1 e Chefias de DJvi�ão das
UttE$ •. revendo-se :pr()'ced�mentos pafa bem ooor

denllf I' ativida'd� 'referentes a seleç�(i), admis
são e nom�ação de ,pesSG'al do�et:lte e adminis
tflati'iO da Secretaria' da 'Edocaçao.

II"" escetar é prioridade
A dire�ãó da. 1'9a. Unidade de Coordenação

Regional apresentou '80 Secretário. da Educ.ação,
amplo relatório sobre a situação do Programa, de
,Merenda escolar na rewArão SE/UCREs" nos dias
27 '8 :28 de m'aiG, em ,p,�Of1te'Flópal�s. Uma ,das me

tas prioritárias da admil'ti'Stra9�o de Paulo Gou
vêa da Costa' 'é ,8 'assistência ao educando, com

,ê,.fase Aa distribuição da mereAda escolar.�
'Em nQssa rmi�ror:região, feiZ�sé 'em diagnósti

co da real situação do prrogràma, através de ques
tionários e visitas' "in lo,cq", pela Divisão de Ins-

1

,ação Geral. VeriflC'ou-se '() 'seguinte:
- uma imedia.ta mobiUzação das, quatro es

I -eelas ,de )aragü� 'é;1à Sul que, ,pqr mótl�os justi
fiCáv�l$�' não viilham ,ot.éoeRdo este benefíciO:

, ,es 'lJosé--� .�ga1hles·', ,a 'ES "Giordini Luiz
Lenzi"" ,8 eR "'Julius \Karsten" e a 'Eil "Francisco.
/(je Pau1à",. (lue p8ssaram a' atender a determinà-
�ão daSE;,

'

.

� fhtStlSlftó«éJio 1do programa de distribui-'
9ãG 48 fnet.f)ndà, IIJ.IIe passou a -ser diári'a' em vá
<rIas �8� êI'8 'servida .em 4ms alterna- '

dos e,
..

- entrega, pela, SeOfl(iftaria, de 14 dúzias de
!Caneoos ,de peroelana â reGém�cri8c!Ja EB "Giardt-
'rri l.uiz 'Lenzi".

_

As APPs e àS Pr.efeltuFas t8m ,partiGipação
decisiva no bom ;andSmento ejo,'pl'ogramtf: 'As ,As-';
9�laçães de Pais 'ie Prófi�SsOréS, em '1t981, Contri
'huír..am flnanC'eit"amente :com ICrS 700 mil, ·pará en

riquecer os (:ardip"os, ,preparadas oom aUmeht-Qs
.fornecidos pel0 -�NAE/Setor "eg.ionel. .

, {

'Passeio Cicl.0cO dia 13)
A princípio marcado ,para boje,' dja 5, o, ,pas

. seio ciclistico que ,a 19a. Uore, por intermédio da
,Divisão de .Educação Física e· Desportos promo
verá, 1foi transfeFidô parS.o dia 13 'de 'junho, do
,mingo. De 'acordo com o Chefe da Difid, Profes-

, ,sor ,Mwr,iU.o, a saída sertã ,na rua Reinoldp Rau,
atingind() 'a 'Marechal Oeodor.o, ,rua Walter ,Mar
quardt até ,a ,altur.a .do P�sto Mime, 25 de. Julho
(Vila ;Nava), Ce"- "Procópio. �omes de Oljveira,
;com c,hegad� ,no ;6stádk> Max Wi·lhelm, .onde ,have-
'rá o.' encerramento com recreação. :

,

Cf .. r 5"0 s· r'
,

ti' A Profa. Pedra Sàntána Alves, vinda de Ca-'
,J' nÔiAhas, é a nova. ,assessora< da' ßifi�: Ela _parti
oipQW' ..ern �lorianópolis' de, u� cur.so 'promovido "

.f)eIo MEC, sobre 'o programa Esportes Para Ter
dos''!, visaAdo a 'formação de monitOl:es. O' pro- .

.

grama co,Asiste ,Ra ;pr-átjea ,de 'esporte encarac;lo
,dp Iponto de vista lreóreativO.,· ',. .'

,

,

,No período ,de :14.a �8 de junl)o, a 19a. Ucre
estar:á .representadil, na CapLtal, fiO curso "Edu-
48Çio F.ísiCa Pfétscolar!�, da Secr.etaria de Edu-

'

caÇão Física e "Desportos do .'MEC, ,juntam�nte
com as demais :Ucres do 'Estado. .'

,

'CaMpeonate -Escóla, de Futebol ,
.

,I=oi encer.Fado .ßábado, dia 29, a fase regional
do CampeonatD :Estaélua"Escôlar de· Futebol',' com
a .de€!isãO ocorrida no ,C�ntro ,D.espo�tivo Munici
,�al '�ei:i.ch :l=lóde".. -em 'Massaranduba., :Em di'sputa
da tefceira .colocação, ,o C."E. :rereza' Ramos, de
COPup8, venceu .o C,E. Prefeito Lauro Zimmer
mann, ,Ele ;Guaramirim, ,por 2 a f, idêntico 'placar
registrado na ,finalísSima, entr.e Colégio'São Luís,
de ,Jaraguá do ::Sul e -ç. E. GeneFal Rondon, de
�r.andúba. -

.

"

.'

AS'stm, Ó Co1ég,io. São :-._Luís::obteve o título,
'iogalJdo com Chatl�s, 01�udlo, Seison, Adalberto,
lRo.dólfo, CarJós, �Ã.ermano, ,Geovai1e, Sancho, Gil

, ":merfo, �verson e Jaines. O vice-campeão fOj, :q' \

, "fGenerál Rondon", '3'..0 lugar o "Tereza Ramos" 'e",.

,o 4.0 lugar, o clLàuto 2in1tnermann".
' .

, A :equipe representante da 19a. Ucre (Colé
'gio .s'ão :Luis), seguiu ontem pára Florian6polis, a

fim' de partioipar das semifinais do ,Campeonato,
no .EStlidlb AdDIfo, Konder, dó Avaí. Joga :neste
saqado 'diante ,da ��present,ante '�a '1,4a, U�J� "�,e.,,
Caçador (Escola h]tegr,�da 'Paulo Schaefer'), 'FlO,,�
período da tarde. '" ,J'i

' �

Caso venÇa, o São luís irá participar. da fase
final, no próximo final-de-semana.

.

t):· ,'�l;f.J. � 'J �'�' t.. :
jo �; r..

_ •

..
'

Atendendo' expresss"dStarmlnação -do, Presidente Joao FI-

CONVENÇAO. PDS _ O guerr�o" q,s órgãos federais p.à$,�aramJ a p�e8tlgiar .0", jomal� do
Interior do paJs.- Na verdade Isto oeorre pela primeira vez na

Partido Democrático So- história do .nosso pais; pois até então a' impr.ensa 'Interiorana n�o
cial espera reuhir neste trnha acesso' 'à Presidência' -da Repl1blica, Ministérios e demaís
sábado, na Capital .'do Es- órgãos dá adminlstr�9ão federal..

'

tado, cerca de '.11:'1 mll peso' , 'A Iigáçã,O da Présidêncla da República com os jornals da�III comunidades brasileiras está sendo desenvölvida ,através do MI-
sO,as durante a sl!Ja con- hlstro

..

Cárlos Átila, Secretário de Imprensa e Divulgação do Pa
venção regional, para ho- láclo do Planalto, que tem procurado manter permanente contato
mologar as" candidaturas entre os ór9ãós:govemamentala e li imprensa' (fo, Interior .. Aliás,
ao Governo Estadual, Se- a atuação do. Ministro Carlos Átila tem merecido o reconhecimento
dAdos 1.020 jornajs existentes, pela' manelrä com que cumpre a '

na o, . ssembléla Legisla- determinação do Presidente João Figue!r,edo, de prestigiar a im-
tiva e Câmara Federal. De prensa do interior. ,

acordo com o presidente No momento em que é comentada em Brasilia a atuação do
do partido, senador Lenoir títuler da $10, os jornais do interior do Brasil ,através da ABRA
V C7 • JORI - Associação Brasileira dos Jornais do Interior, manifestaram

, argas 'lerreira, a oonven-
integral 'sQ'ltdâriedade ao, trabalho que vem sendo desenvolvido,ção

.

será 'realizada com "esperando ·que 'o dedicado auxiliar do' .Presidente Figueiredo,..base ria legislação vigen-' Carlos Átila, dê andamento ao trabalho : pioneiro' do mais alto
te. Se houver necessida- 'valer liIue eftá �,sendp realiiZado'�.de de qualquer alteração
depois de ser, definida a

legislação eleitoral - o

que deverá ocorrer até o '
,

A Associação dQS Municípios do Vale do Itapocu, realizoapróximo dia 1,5 - o PDS dia 28 de maio, em Jaraguá do Sul, a décima-primeira assembléia
,
fará uma êonvenção suple- , . geral ordinária, no Clube Atlético BaependJ. Assuntos os mais
mentar. ,O total de, con- diversos fOram abotdadös, como resultados do 'PGI flm 80/81,
veneionals pedessistas é pelo Dr- Flávio Veloso da Silva, do Gaplan,. além do que foram
de 273, dlvldldos entre 197 historiados es projetos contemplados, sistemática de levantamen

delegados, 45 'membros do to para 1982, sl-tuação das solicitações de .eonvênloa e participa-
ções de convênios e participação financeira do Gaplan em' projediretório regional, 23 depu- tos murrícípats, sistemática adotada pelei novfj) governador no a"

tados da bancada estadlial, tendimento a pedidos municipais e o Programa de Assistência aos
8 da federal e um sena- MUn:lCípios 'do Ministério do' Interior. .

,

dor. De Jaraguá do Sul,' o Chefe da Serviço de Planejamento do Jncra, Alacir Pereira
tem direito a voto o depu- da Silva, falou sobre levantamento fundiário e sóciQ-econômico e

d O o diretor da Cooperbana, Leopoldo Hoffmann, enfatizou a neces-ta .o ctacílio Pedro Ra- sidade do' apoio por parte dos prefeitos à produção da banana,
mos (como delegado do Aspectos internos, de. interesse dos municípios associados, de

, partido no 'município e por Igual forma, foram amplamente debatidos.
ser parlamentar) e 'o pre- A Amvali re(tne-se outra vez no dia 06 de agosto, em Mas-
feito Victor" Bauer (mem- saranduba,

bro
.

do dir�tóri'O regionall.

CAIXA CHAMA - A Caixa
Econômica Federal inicia':
rá no ,(lia 10 de, julho a
chamada dos candidatos
aprovados para os' finan
ciamentCi)s a imóveis usa
dos. Õ presidente da ,CEF,
Gil Macieira; disse que
somente em julho,' as libe
rações efetivas para· com:
pra de i.móveis usados po
derão chegar a CrS 35 bi
Ihões, e somar até CrS 105
bUhões a9 longo • s'é
gUlldo ,seJ;J.)estr:e. 'Dentro.
das previsões da CEF, po
der.�ão ser· atendidas até'
200 mil' dos mais de 300
mil inscr·itos p�ra os fi
Ranciamentos,' a- i'móveis
,u�ados, Como � POSSibili-,
dade de 'im'óveis b--.;...
não passa de 60 a 80 mi I
unidades em t0do o Brasil,
,a Caixa oonvid'ará parte
dos inScritos a optar pela
'compra de habitações no

vas, nas ,mesmas condi-
. ções das usadas.

RENDA E POBUCO
Nos se'is' amistosos reali
zados pela, Seleção Brasi
leira este áno, na reta ii
nal dos preparativos ?da
Copa do Mundo, fóram ar-
Irecaâadas Cr.$ , . ,

328.�53.70e;gO com um pm
blico pagante de 510.0�2.
pessoas. ',Êss�s . números
dão a média de Cr$ .... , ,

54.827.283,33 e 85.002 pa-
. gantes, sendo que a maior
renda e o públ,ico mais -nu- I
,meroso �f,icam ,para ,Br-as�1
'1 a O Alemanha Ociden-
·

ta I, :no' Maracanã. .Na .rnte-
.

fiar; a mél,hor ar. ...ecadaçã0
foi a. de , Ubelilândla, na
despedida da seleção, com
Cr$ 43.408.200,00 e 72.733
,J)agan1es, na inauguração
<10 estádio Parque ·do Sa-
biá,

.

LEITE AUMENTA - A Se
cretaria Especlal de Abas
tec.ime,nito ;e PreçGs, ant:Jn'

'

.

ciou' que a partir do dia 26,
o leite aumentará �a;9 'por
cento para o produtor,
passando 'de 'Cr$ 37 para

·

Cr$ 44, o \Iitro� e 21,1 por
cento para o consumidor '

· elevando se :de 52 para
Cr$ '53 o 'ilitro. Esse é'::>
preço 'Que o 'jaraguaense e
catarinense de modo ge
Irai vai ,r;agar pelQ litro d�
leite,

CEGOS Dados 'atuais
revelam que -no BFasil,
existem 'aproximadamente
520 :mil ;cEUJós, Inão ,estan
do computadas, nestS' es"
tatística, :as ,perdas :par-,
ciais da visão, algumas ve

$:es_ responsáveis peJa inu-,
tilização dos indivíduos pa:

. ra determinadas funções.
A informação foi dada pe
lo. prof. Humbertó de C�-

·

tro Lima, presidente do
,2.(,1 ,Encontro Nacional, de
Oftalmologia, que' se 'reá
lizerá em Salvador, no pe
ríodp de 10 a :12 de j�Qho
próYimo. Especi,alistas dos
,Estados ,Unidos, França,
Inglater.ra e Argentina es-,
tarão também presentes.

A entrega sol,ene ,deste Não basta apenas'
troféu, que a Weg também servar' áreas verdes, ,

oferece a Jarag4á do Sul,
. nos, garantam o oxi

aco,ntecerá segupd.a-feira," é urgente qu� se

dia 7�' na Assembléia le-,' áreas férteis que n

gislativa do Estado' de
'

segurem a alimentaÇ
Santa Catarina, de cuja
sess�o es.pecial ,deverão O Ndcleo ',Litorál

, participar as mais expres- de Engenheiros· A
sivas figuras do Est�o, InoS, neste particular.,dentre elas o. governador vê na obrig�çã()i de
Henrique Có�dova. ff'taT:':àuto�idad�$ resp

: veis· 'com vistas a

Os 63 anos do ',zàr ar manutenção d

'Col"'re'10 do POVO" ttJr�s verdes própr'
, �, ia ,

., cu1tiVo de hortaliças
, cong'êneres que sup

,Do ex-Senador da FI@úbLica mercado consumidor
Otair Becker, de São ßBmo do '

I ..';'"
sul.se: Indisp�nsáve _e m�

"6�

lOS
de existência de um I rata ahmentaçao.

jornal por certo, um marco

merece or de OOS88 mais pro-I" Somos de parecer
f�nda, ate�çãp, Se �

!ornalist!lP I paralelamente aD pr
nao e fac�J", -embora _ .amoClo-11 SO' haja uma ordenal1ante" e se "Jornal nao é !-!1Jl.Ii! I i

..

A primeira reunião, que 'servirá para demonstração' atividade estática, mas dinAir.1: I desenvolvimento. p
do curso s�rá gratuita ,e ,começará às 19113Qmin do dia ea", como se afirma no Edito- " sem o que aberraço
2'2, de junho; no'àmJ!)lo e moderno �uditório do recém- rial deste .hebdomadario na e-' verão de compro
iristalaclo Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, na" dição de 08 8 �4.05,82., esta sempre' m'ais apopul
A G "I N - ai registr.ado todo o empenho,

que antes de maisvenida .

eta io Vargas. o dia da demonstraçao ha- t d f tod
.

ft d
d d

. o o -es orço, , o' esplr o e I prec'lsa al·lmantar-se.verá oportuni a e de serem 'feitas inscrições, ou atra- luta deste" vovô dos períodicos
'vés de fone 22-9474, em Joinville, com o Sr. Anselmo, 'catarinef:ls�",; I sobreviver .

sendo que' maiores informações poderão ser obtidas I "Hoje., certamente, Vossa Se: ! '

JURtO a Rádio Jaraguá. nhoria se sente fe.liz ao alongar

I
,")

o seu olhar deste ano, aó ,Ion-., .sil'Va pois este
gínguo ano d� 1919 e, a partir '�

, 'd .en·de 'lá, contempla o 'imenso ser- I que: em .noAme os
_

viço social Ique este órgão p�es- 1 nhelros agronomes. do, "ti,tou à comulilidade Gle Jaraguá' torai Norte, com vistas
do Sul, e" através ,del�, a tod�

'"

tornar nosso� ,��ntros..JliSanta Catarina, Se pr.aze�;�, banos e' perifel"lcos �
, descans�r à somb�a da vltór!a , , desumalilos e mais1como diZ o adágiO popular, é ,nos

.'
,

certamente esse prazer-descanso I' tados às neceSSidades
um alento, uma tomada de posi- ! todos nós. '

ção para a conquista de novos

mllrcos ijor:naJrstlJ::08 tp�lo his-
. tóriQO �'CGrrelo.do P'c)1io'�. '

,
•

Assim renovand'o .meus· Pro'-. ABANDONO DE
testos de estima ,é éonsidera
ção subscrevo-me, cQrdialmeri
te OTAIF.! BECKER."'

AMVALI REALIZOU NOVA ASSEMBL�IA' EM JARAGUÁ

Curso' "Dale Carnegie" será
;

ministrado em Jaraguá 'do Sul
Os "Courses Dale Carnegie", conhecidos 'em todo

o murndo, que vem sendo apresentado em Santa Cata
rina nas cidades de Joinvj:fle, Blumenau e São Bento
do Sul. chega também a Jaraguá do' Sul, pela vez 'pri
meirra, dando opDrtunidade de participação, à comunida
de, Desde 1912, os "Col,lrses .Dale Carnegie" vêm aju
dando pessoas a atingir seus ebjetivos, atravês de uma

. l1iIetodoJogia .ililovado.ra, graduando·mais de cem mii pes
soas por alllO, em cinqüenta ,e ;trê1;; paíseS, sendo que,
recentemente, mil e quinhentas receberam a graduação
em ,B'IIlJrn8IJaU,' .o qtle comprova a va'lida�e do curso, que
é ,admj.Aistr�o pelo L'88dership' Training Institute, ór'"
gão credenciado pelo CFMO' --- Conselho Federal de
Mão-de-Obra, qu� regula a administração de cursos dp
formação ,no eraaU .. ,

,.

.

, O .cur.so visa, prinCipalmente, o seguinte: desen
volver'. ma,is auto-confiança; falar com facilidade e"
-_.c:-:-...A...�iy �vfNlÇÕe&, clubes, calég·jos, igrejas e

rt;UFlloes; ODter mars conhecimentos sobre relações 1:11"
mamas para rnf,luencfarpessoas'�'viver melhoreom elas;
ser um líder ainda mals'efetivo,IIO.lar, negócios ou pro
fissão, 'expressando 'idéias mais eficazmente; aumentar'
'rendimentos através da habflidade de 'Iiderar pessoas;
ser 'um melhor vendedor de seus produtos, serviços ou
idéias; exercitar ,mals a mem6ria para recordar nomes,
fisionomias e fatos mais rápida e eficientemente;-apren
der a Uvrar-se do hábi�o das preocupações; ser um me-

'lhQr executi� nos neg0cios ou no lar tornando-se um

"expert" ,em relações humanas e sak da rotiAa, CInrj
quecendo a vid� com na\1Os i�teres.ses e \'ovas mefas:

AUREA MOLLER GRIlJBBA
J'ABELlA DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO
DE 'PROTESTOS

'

EDITAL

Pelo pr�sente edital de citação pedimos aos'
senhores abaixo relacionados que' compalleçam
em nosso Car.tóliio para tratarem ,de assuntos ,de
seus interesses: ADEMI,R DA S�LVA, Rua João
PlaAinscheck - NiESTA - ALCESTE F-ELT,RIN -
RU8tBahia 182 - NESTA -.ANTONLO S:rRIiNGARI
- Rua Alf.redo Mann - NESTA - .E�IZEJE 'GON

. CALVES VAÁGAS - Rua JQão Franzner. 126 -
NESTA - GUILOW E CILA.. LJ'DA - Rio 'da Luz I
- NESTA :_ MARIA -'K�ENEN - Rua João Tozi
ne, 527 - CORUPA - OSVALDO CAMAF\fi20 -
Ruá João Planinscheck, �63 ,_ NESTA� SERA
F'M LUIZ DI�IGI'LLE - Ponta Comprida - GUA
RAMIRIM.

AUREA 'MULLER GRU8BA
,

Tabeliã Designada

/

poluição e
.. :"

oferece o prêmio
à cidade

. No atendlmento aes.ee- " De �.�mpDS a es
forços gover:namentais, a te, uma série de p
\lyeg estabeleceu, em 19.80; ,paçõ.es vêm tomand
o seu Programa de Oon- �a dos mals diversQ
trole da Poluição Amblen-

.

mentes da socied�de
tal, ent-endendo que a rela- órgãos govername
çäo entre o-homem e se� similares, visando à.
ecossistemas é fundamen- servação do quanto
tal à sobrevivência e ao 'senclal à vida, no
bem-estar coletivo, rio con-

'.
do de. preservá-la

texto onde atua., "garantí-ta; ,

Dentro do que preceitua ,

a Lei 5.793; a empresa efl� í' Tais preocupaçõs
. trou firme no combate aos .tretanto não posJu
fatores que possam preju- a abranqêncla que s
dlcar a saúde, segtlrança ge,' sobretudo ep1 d
.e bem-estar da pepulação, . nadas áreas. E u

ou criar oondiçQ_es adver. exemplos mala fJ�g
.sas às atividades sociais diz respeito à prese
e econômicas,. ocaslonan- . daquelas produtivas
'do danos à flora, fa!ln,a'� çtrcundam terri,órl08

.

a outros recursos naturals.
.

banos ,
,

, A idéia evoluiu e atualmen- \

'te. estão implantadof:; vá� looiscrilililinadamenl
rios d�spositivos par,a o bas féíteJs e impo,
confrole da poluiÇão flu- são transform�das 'e
'vial, àtmosférica e sono-

.

t�amentos estéreis,
ra, nós seus parques fa. truindD regiões de
brís. inestimável' para a a
PR�MIO tura que, por suas

Em reconhecimento pú- terísticas, deveriam'
blico' pelo 'trabalho real,iza- preserwadas.
do peta, Weg, nD' sentido
de controle da polutçã'O e A preocupação que
proteção ao meio-ambien- . dernamente .se dis
te, a Fundação de Ampa- aos' centros urbano
ro à Teenologia e Meio crjaÇão de' distritos
Ambiente' - FATMA, ;vai /o triais.. dotados' de at

entregar às empresas te infraestrutura oper
Weg, na pesso�. do seu naJ, não menos cabeTi
diretor-presidente, 'Eggon grandes pólos gerad
JDão da Silva, o Prêmio de alimentos, isldispe
"Fritz MQller" da Preser- veis na 'nutrição de
vação do Patrimônio Am- povo,.,
biental.

irmiós 'May & Ciã Ltda

Rua Reinoldo Rau,' 229 )
,

Voe! CONCORDA COM'

ESTA FRASE?

,'De conformidade' com" ?
artigo 482 da CTL, letra r

:convidamos ,â, Srta. San

Terezinha
.

,RelJin, portad
da Carteira . Profissional

, 87.220, Série 002, a co
. ,rftcer, em

.

nosso'departa
tQ de ·peS80al, no prazo
72 llores, a partir destat!t
ta, para 'reassumir suas lptrj

\çóes sob pàna de flcßr Clt

racter.izado abandono de e�

,p�e�o..
, ,

Jaragl:lá da 'Sol, O� de

junho de 1982..

,

"Um. líder, digno desse
nome, possui ,o ,desejo de

'servir, não de dominar".

de Jamguá ido Sul �'

�mal8 antigo do iEst .

Assfnattira Anual"""""
,crs 1',500,00
,.'O�raa .Ctdades -
Cr$ 2.000,00 %

"

.

Preço do exemplar
CrS 301,00 ,

._--.,._.._-:,-ri�'
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




