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Fatos que

notícia
I

.

são

o 'recé:n-fundado NÚCleo

dos Médicos Veterinários do

Litoral Norte Catarinense

realiza nesta domingo, em

Jaraguá do Sul, no Beira Rio

Clube de Campo, a rrimeira
,

reunião -íe serviço, r.ara
discussão -de aspectos co

muns a prorlssào
'

e ao tia

balho em 'si, A abe rtura da

programação será às. 9

horas, com palestra do Dr. ,

Carlos, de chapecö, sobre '

"Aflatoxina na Suinocuitu
ra". Ás ,'10h30," dlscusão

'inerente aos problemas da

clásse dos. médicos-veteri
nários; às 12 horas almoço
e às 15 horas, encontro' es
portívo 'entrá Núcleo dos

Médicos Veterinários, Exato
ria Estadual, Imprensa e Nú

cleo dos Engenheiros Agrõ-
nomos.

--

"

o Banco do Brasil reali
zará

.

o concurso para o nível
básico da ,carreira admlnls
�rafiva em ci��O etapas, a

Pl!rtir de 29 de agosto pró
ximo, com pro-sseguimento
nos' dias 19 de setembro 10
de outubro, 31 de out�bro
e '28 de novembro. Na pri-'
melra etapa, que será rea

lizada no último domingo de

agosto, dia 29, farão provas
os candidatos dos Estados
do Mato Grosso, Paraná e

�anta Catarina.
.

O Banco
�o Brasil, a!;lêí:Jc!a, de �J��-,
guá do Sul, bem como as

demais, já tem informações
sobre a distribuição de can

didatos, conforme o 'número
de Inscrição e a cidade o�
de se inscreveram.

'Esteve em Jaraguá do. Sui,
a Sra. Ivana Rosa,' Técnica
m Estatística da Coorde-

1r�ção da Administração, Pa
�rlmonial da Secretaria da
F.àzenda. o objetivo de seu

itI1balho é legalizar as áre-
de terras do Governo

t:stadual, nesta microrregl-
ã

'

o� para o que conta com a

�tuação "dos Supervisares
ocal� de Educação.. '

�--

JARAGulDO SUL
capital Sul Americana dó

Chapéu._ SANTA CATARINA Semana d(! 31/07 a 06 de agoste) de- 1982 3�197, Ed'fçãÓ. N�

'Movimento econômico do Vale do
.

Itapocu foi 920/0 maior em 81 "

APAE faz. pedidos ,�o Governo

Em recente êncontro de ,. ceu no campo agropecuá- ,

do Estado: Jaraguá
secretários, executivos de rio - 139,56% contra

"Sou-lhes grata por poder 28 de agosto, cuja progra-

de medalha e diploma de associações de municípios 88,45 na indústria e co-
reunir 24 Apaes das Reql- mação constará de pales-

produtor modelo. Da Pre- e governo do Estado,·' em mérclo, o que dá uma mé- ões Norte �, Vale do Itajaí tras, divulgação da realidade

feitura, cheque de Cr$ 15 'Flol1.ianópolis, revelou-se 'dia geral de 91,99%' de ' e, com a minha presença, dos excepcionais e dlstrí-

mil, como incentivo pelo que o crescimento médio oresclmento . cmn relação oferecer-lhes amizade e a- bulção de um, questionário

esforço em desenvolver de geral do' Estado foi de ao ano anterlor, Já Bar-ra poio. Tál como aconteceu onde serão levantados os

maneira correta a explora- 84,67 por cento e do Vale Velha crescem no ano pas-
em Urussanga, vamos con- 'problemas e as' di.ficuldades

. ção agrícola. _
,do Itapocu, com seus seis . sado 130,28%, Corupá versar com irmãos' que en- básicas das Apaes em todo

O d
municípios, de 91,87 por 71,84%, G u a r 'a m i r i m frentam os mesmos proble- o Estado.

pro utor A.r n o I d o cento. A informação foi 85,41%, Massaranduba ..

'

mas e andam à cata de so- JARAGUÃ DO SUL

Gruetzmacher, além des- prestada pelo secretário .115,31 % e Schroeder' ..•. luções, sem nos iludirmos

ses prêmios, recebeu mais '.

d

PRESENTE.

C $ 40 '1 d I
executivo a Associação' 72,44,%. \

diante da realidade que es- Hepresentando a diret;
r

.

rni Q nora, por dos Mu"nidípios do Vale do
.

'.
O Indioe, de partíclpação

' tá a exigir cada vez rnaís

I
ter sido escolhido, ano' It

.

Ald R' C
ria, a Srta. Josiani Toledo

,

d
apocu, o omeu Pas- .no I, M, provisório ainda,

'

harmonia de, propósitos" . Soares, Diretora do Centro '

passa o; um dos quatro sold, assinalando que es- será de.' Barra Velha ..

'

. .
I

Produtores mod I à
'

I
As pa avras são. da primeira de Desevblvimento Humano

, , . e o mve tes percentuais não são 0,,089.399, Oorupá _ .... . .

nu

rentonal (entre 18
. ,

d
dama do Estado, Donil Ma- 18, da Associação de País e

�' muruci- ain a oficiais, porquanto 0225.91,2, ,.Guaram·lrl·m,-
. pios) ao lado d Alf d f

rita Córdova, ao presidir
.

Amig'os dos Excep'cíonals
., e re o oram interpostos recur- 0,316.40:1 r. -Jaraquá do Su'll
J a c o b I' (Massaranduba) d

'

reunião de 24 Apaes do Va- de Jaraquä do Sul, partlcl-
. sos, soman O as exclusões 3.013.404 (tot de ....

'

..

Helrnuth IWruch (Blume� e C $ 30 'Ih- I ,., 869 6
Ie do Itaja! e Norte do Es- pou do encontro, classifica-

111 r rru oes, para c: • 18 para este ano),
.

d áb d 'I

nau) 'e Alvim Krambech
ta o, s a o u timo, em lta- do como "excelente" pelos

(Timb'ó).
' serem comprovadas. Massaranduba - 0,265.792 jai . o encontro teve por

De maneira geral, todos e Schroeder _ 0,107.05.7.
aspectos gerais abordados

PRODUTOR
I' • ,

d
objetivo um maior conheci- sobre a política do excep-

, MODELO 82 -os rnunlclplos a nossa ml- Dos 199 munícfplos de

A
. - S

mento dos dirigentes das .}. cional em Santa Catarina.

mesma' comissão aue: crorreqíao tiveram seus In- anta, Catarina, os de

Ih
. '1

d' --d
.

• Apaes, seus problemas e, A Apae de Jaraguá do Sul,

es,co eu
.
(Os produtores, Ices e participação' au- maior índice de partlclpa- bé

d I d
'

't d f d
tarn em, ouvir sugestões. " .,na,' oportunidade, rei:vindl'c'ou

mo e o o, ano passado, men a os, azen o com ção são, pela ordem" Joln-
..

Ih b A I· 'II
" A,Sra. Ingeburg Deeker, à pr.imeira dama do Esta'do

desco eu tarn ém, os pro- 'que a mva I se poslclone vi e, Blumenau, Orlclúma,
",

supertntendente da Runda- pela d d
.

d
'

utores de 82, utlllzando na décima-segunda coloca- Lages, JARAGUA DO, 'SUL
e a or em; e priori ade, a,

\
' , ,ção catartnense de Educa- .. _.

d

os mesmos critérios con- ção entre as dezoito asso- Chapecó, Ooncórdla, lta-
aqursiçao e um terreno,

tld
. _

d
ção Especial, proferiu pa- ao lad d . lacõ

I os no regulamento do ciaçoes e municípios. O jaí, São Bento do Sul, Flo-
.

o e suas msta açoes,

"P
A

lestra sobre 'a . "Política 'Ir'

rernlo Produtividade Ru-' movimento econômico glo- rianópolis, Brusque e V'I-
para que, a possa ser rei-

I" O b I d
patarinense de Ensino, Es� t h b

ra . ,s escolhidos foram: a os municípios de Ja- derra. Estes 12, municípios
a uma orta, em como, o

W ndol' S'
'

d' S1Gb
peclal" e, num .rápldo re- rnoblli t d I d

e In lewert, da Es- agua ou, uaramiriin, a sorveram 50,2 por cen-
.,. amen o a sa a e

trada -Jolnvllie, pOSSUidor Barra Velha, Corupá, Sch- to das. parcelas do ICM, I trospect� afirmou que _desde psicomotricidade e constru- I

d? ,m.elhor: b�nanal do mu- ro�der e Massaranduba, ,(Imposto sobre Çirculação 195� eXiste a Educaçao Es- ção de u�a quadra de es-

nlclplo, com aproximada-'- fOi de Cr$ 26.310.453.272, de Mercadorias) distribuí- pecla� ,no Estad.o. portes pohvalentl;}.
.

,mel1l�e 3Q.,.mJhp-és. o: aanà- _,' do�.,q�·:._o.r$ ""-;'" .,-.-,.... ' .�.da'}",Pßlg.&a(j1(u�Q�.�"'ru"'.,. :t,_,;AP.O�':�d de�oll1�en!,}�br�o ", ...�. til<? 1;,�p�T�� � .....
'

nal e murt:o bem conGuzi- 20.757.041.230 da iJ:ldústria cípos, enquanto 'que �9 8
li atlviäã e, do'l7bfunrarlado . A ,.assistente- social da' A-

do, corn emprego de tecno- e comércio e Cr$ .. , � . . por 'cento caberá aos d�- das Apaes feito �ela ..

Sra ..
,pae, R�sana da' Silva Coral,

logia. Fé�ix Henn Neto, de 5.553.412.�42 da ,agricul- mais 185 municípios. NeYd: Cost�, ? diretor. de 'participou de 28 a �O do

Jaraguazmhp, agricultor, jo- tura., , : Relaçoes. pubh�as da Apae corrente, ,na Fundação
.

Ca- .

vem, destaca-se pela cUI- : Jaragua do Sul, municí- POSIÇÃO d� Florl�n6pohs, Sr. Antõ- ,tarinense de .Educação Es-
-

tura de milho, aipim, bata- pio-sede da microrregião, A Amvali, com seus seis
mo Cabreira, fez a apresen- pecial, em Florianópolis, de

ta-doce, cana- e gado lei- t e v e uma participação,' município�, figura, como a tação da Campanh� da Se� 2.0 Encontro Catarinense

teiro, pOSSUindo 20 �abe- neste total, de Cr$ ..... 'dé'oima-segunda associa� mana do ExcepCional, que de Técnicas ern Educl:!ção

ças, que proporcionam 19.736;772.674, sendo Cr$ ção em índice de partici- ocorrerá entre os'dias 21, e Especial-Encates.

cem litros diário_s. Alfredo 18.228.696.094 ,do setor in- pação do .ICM, em 1981.

Drev\(s, de Rio da Luz II, du�trial e comercial El, Cr$ Na suS frente, as sédiadas

na bovhilocultura de leite, .• 1.708.076',580 de produção em' Blumenau, jOinville

possui o melhor rebanho agropecuaria, contra Cr$ ChapecÓ, Crici,úina, Lages.
do municípiO, da ráça ho 10.27,9.573.066 em 1980" Videira, Florianópolis, Joa

landesa, sendo ,um dos que e a somatória dos. Cr$ çaba, Concórdia, Rio do'

principais do municíp,io. 9.566.596.103 da indústria Sul e São Miguel d'Oeste
Tem .22 cabeças, que pro- e .comércio e Cr$ .. .'.... � atrás, as associações te

porcionam 180 litros diá- 712.977.963 do setor ágro-� municípios com sedes em

rios. Além disso, cultiva pecuáriq, naquele ano.
.

Tubarão, Xanxerê, Itajaí,
milho, batat!'!, aipim, bana- ,Em 1980, os municípios Canoinhas, Mafra e Ara

na e dedica-se igualmente d� Amvali tiver�m um mo-' ranguá.
a avicultura, possuindo' um vlmento economico dos ASSEMBLiÉIA EM M.S.

plantei estimado em doze três setores' de prodwçãó, A Associação dos MunF

mil frangos de corte. Wal- 'de Cr$ 13.712.263.138
_

cípios do Val.e do, Itapocu,
ter Hdmburg, de Jaraguá INDICEs. irá realizar no dia 13 de

84, é produtor de banana O setor primário da mi- agosto, uma Inova assem-

(te.m 10 mil �és)'milho, de- crorregião cresceu bféia geral, desta feita no

dicando-se também a ex;- 105,13% e. o industrial e municípiq de Massarandu

ploração da bovinocultura comercial 88,61 % . Jara- ba, sendo o assunto princi-
,

de leite. _

guá do Sul, em 1981, foi pai da pauta, os índices

Esses agricultore..s re-
o município que mais cres- do movimento econômico.

presentarão Jaraguá. do Govérnador
.

t
.

t
-

d
Sul no concurso à nível re'-

.

.

. au onza cons ru_çao e

gioAal, e:n agosto, .mês em Centro Comunitário para J S
que serao escolhidos os

produtores à nível esta

dual. A 'escol�a nacional
será em outubro.'

Escolhidos os agricultores ao

"Prêmio Produtividade RuraIf82'"

Prorrogado prazo para pagamento

do ,Imposto Territorial Rural

Bispo Dom Gregóri'o comemorou' o
-

•

seu jubileu' de prata
=====;:=

O MUlilicípio de daraquá'
do Sul entregou quinta-fel
ra, dia 22, os prêmios cor

.
respondentes ao' concurso
"Produtor Modelo 81 ,,', à
nível municipal, e já' co
nhece os i agricultores que
concorrerão ao "Prêmio
Produtividade Rural 182",
instituído pelo Ministério
da Agri,cultura, através do
Instituto Nacional 'de Colo
nização e Reforma Agrária
Incra. '

A entrega dos prêmios
ocorreu no gabinete do
prefeito municipal, aos,

quatro agricultores esco

lhidos por uma, comissão
Inteqrada . pelo prefeito
Victor !Bauer, coordenador
d o s trabalhos, Hilber
to Fritzke,

,
presidente do

Sindicato dos Trabalhado
res Rurais de -Jaraquá do

. Sul, Curt Otto Weller, ge
rente da Cooperativa Agrí
cola Mista Itajara, Alter

No último dia 16 de julho, Miranda da Silva, enge-
o Secretário da' Educação, nhelro agrônomo do-Banco
Paulo Gouvêa da Costa, no- do Brasil e presidente do
meou O' Prof. José\ Alberto Núcleo Litoral Norte da

Klitzke, para exercer,
'

em' AssociaçãO' dos Engenl:lei-
comissão, o cargo de Chefe ros Agrônomos de Santa
da' Divisão de Apoio Admi- Catarina e, Dejàir Pereira

'Mr�tlvo;
,

há' 't 9. B:' UORE',' e Laúrindo GoetJett, po 'Es
targo vago em decorrência, ' 'critório Local da Acaresc.

da aposentadoria do Profes-: No ano pasado; 18 agri"
sor Paulo Morettl. cultores concorreram ao

"Prêmio Produtividàde Ru
rai", sendo escolhidos
"Produtores Modelo", a ní
vel de município, os Srs, .

Paulo Lem:, de, São Pedro ,

(Garibaldi), banahicultor e

pecuarista de leite, além
de des.envdlver outras cul-'
turas em sua propriedade;
Eurldes Silveira,' da Barra
do Ribeirão Grande' do
Norte, produtor de arrOz,

banana, milho. leite, oleri
cultura e resflorestamento
ArndIdo Gruetzm8cher, de
Três Rios do Sul, cultiva
arroz, milho, banana-, além
de passuir plantel dé gado
'Ieifeiro, de suíno e de a

ves; HUgdi Hertel, de San
ta LUZia; destacá-se pelo
cultivo do àrroz e coopera-
tivismo. /
Esses agricultores se

destacaram' Pelo aprovei
tamento racional e inten
sivo de suas propriedades,
além \ do cumprimento da
sua função social de lide
rança� condições' té,cnicas,
produção agrícola, pecl1á
ria, florestal e extrativista.
'Cada qual r e c e b e.!J?

qUinta-feira, cheque' de
Cr$ 8 mil do Incra, além

,

O prazo para pagamentO' do Imposto Territorial Ru
ral (ITR> que venceu no último dia 16, com uma carên
cia de mais duas se'manas para o recolhimento com

.
I

multa até o dia 30, foi prorrogado até o próxiino dia 16

Corpo de Bombeiros de agosto, conforme anunciou oficialmente esta sema-

ntárlos 'de Jaraguâ do na o Instituto Nacional de Colon,ização e Reforma Agrá-
tem assembléia ordiná- ria (INCRA), através de SU� Delega�a de Florianópolis .. '

reunião do Conselho O prorrogainento do prazo veio beneficiar pelo me-

ratlvo marcadas para nos seiscentos pr9prletárlos de Imóveis rurais de Ja-

25 de agosto, na sede raguá do Sul, ql!e 'nã� haviam retirado e quitado suas

orporjlçãa .. Na opormo' notificações junto a �nldade Muhlcipal de Cadastramen-

e, dentre outros as- to, que ftmciona �nexa ao Sindicato des tl:'al)�liiladof,es
8, será aíelto o" novo Rurais. 'Existem no �munlcfplo 3.17p propriedades rUJais

sélho AdmlnJstr-ativo e cadast�adas.
It bem, com�; d ,éoman. Desta ,forma" 'os 'proprietári�s. rurais, .km :falta c�m

�eral da corporação. ps-', o, pagamento do tributo dev.ído, poderão retirar OS :avi-
o' triênio 1982185'. . A' 'sos' de d5b'ito na 'UMC 'e pagá-lo; 'no Besc:',

\
.

' -- , 1'4"

, rrnação· é do presidente "J
'Por ol,Jtro, !a�ó, .a . Unidãde::MUhic,ipal' de' Ca�as'tra-

��(!,�r�1 da" Cor:poraçãôi pa- . ,ment�, está' aví��ndo que Já_possuros formplários'para
, ,dmundo :K/osowskF

;
.

,"

� declaração. Anl1çil, de.claraçao esta,neGéssárJa fazer por
,

" todas .a� pe$soas ,. jurídiCa,s e proprietár:ios äe"imáveis

____;_".._....._............ ::i:)UraiS Goru'mail!!,,'de"SOO<hestares de aiiea:.
'

.

, �-

. Um público 'calculadO! em torno de três mil pessoas
compareceu na manhã de domingo para participar dos

f�stejos do jubileu de prata de Dom GreJ;Jório Warme
Img, que se encontra ha 25 anos como bispo da Dioces,e .

de Joinville. O acontecimento contou ,com a partiCipação
de ,toda a coml:Jltlidade religiosa, do Estado, uma vez

que delegações dos mals diferentes muniçípios se fize
ram presentes nesta solenidade. A mis�a solene contou

com a presença de 50 padres concelebrantea e a presen
ça 'dos bispos catarinenses e também, Dom Afonso
Niehus, arcebispo metropolitano da capital do Estado.

A missa solene começou pontualmente às 10 ho

ras, com a presença da ,banda do 62.0 Batalhão· de In
fantaria e do Coral São Francisco' Xàvier, formado por
30 vozes.' Na, oportunidade os padres das diversas pa"
róquias, seis bispos catarlnenses e autoridades de to

das' as esferas, p�rticiparam·do evento, transmitido por
uma emissora de TV. .

'
.

Tão lo.go acabou a missa, Dom Gregório recebeu

u�a série d� presentes, que lhe foram conferidos por,
diversas ·entldades da comunidade catarinense. O, pú
bl'iCo foi calculados em cerca de três mil pessoas, que
lotou completamente as dependênCias da· Catedral
construída durante o trabalho de Dom GregóriO.'

,

Da' Paróquia de Jaráguá do Sul, integrante da Mitra
Diocesana de Joinville; participaram da solenidade do
jubileu de prata de sagração episcopal, os Padres João
Heidemann (VigáriO), Arrio lVIiranda'e Alberto Luiz Huber.

, ,!
.�

•

1
.•

Ca�as econômicas, e \Casan 'obras:

lO go�ernador do Estado, Henrique Córdova" autori- ,

120U a tomada de sessenta milhões de cruzeiros à Com

p�nhia Habitacional de Santa Catarina, para a constru

çao de 18 Centros Comunitários que serão instalados
em diversas localidades catarinenses, num total de' 17
municípios, sendo que somente no município de Lages
serão instalados dois Centros Comunitários.'

Nas outras cidades - Chapecó, Pa'lhoça, Urussan
ga: �!O do S�I, �i()Í Wegrinho, Jaraguá do Sul, Joaçaba.
CnclUma, �omville, Itajaí, Mafra, Canoinlilas, Curitiba
nos, COrlcordia e São Joaquim - serão construídos
apena,s um Centro Comunitário em cada uma.

. Com, a construçã,O desses Centros· Comunitários,
os ,mutuarios dos Conjuntos Habitacionais da COHABI
SC não só serão beneficiados com cursos profiSSionali
zantes de aprendizagem, como também terão: as mais

vá�ias opO'rtunidades de aproximação para debaterem
e .realizarem ,reuniões entre seus familiares. "

Além, de oMerem essas vantageJflS, ós moradores

das, Conjuntos Habitacionais da ÇQHAB/SC, 'onde se

rão construfdos os Centros. Cemunltá.,los; . não' sotrrerão
despesas com a eonstrllção. uma vez que o, montante
da ,verba foi 'realizado ,eirtre o Governo do Estado via

Banco Nacional d� Habitação. '
.

, "A, natfcla'nlo"delxa,da set alvissareira. Resta' sa

b,er,'portànto,-onQe:é que esse;�entro, Comunitário' se
râ.cen.strqfdo;em :Jaraguá da Sul. Sabe-se que,no faml-.
gerado Conjunto Habitacional,de,Três .Rios de Sul não
a Deçlara�ão Anual, declaração. esta necess,ár,ia fazer
por tedas' as 'pessoas' jurídicas e. próprietários de imó� ".

. veis rurais cprh mais de 500 'heéfares de área. i·'
.

>

,

:�.,J,-' /< c "t, -,,-,':� ,

'. construção,j�em Guaramirim
�----�--------����--------�

.

A Companhia Catarineilse de Águas e Saneamento
Casan, iniciou a Implantação da nova rede de água em

Gu;;ir.amirim. Os trabalnos, se desenvolvem em ritmo'
acelerado e tudo I�va a crer que serão concluídos den- .

tr,o. do crpnogl'áma pré-estabel'ecido, da mesma fdrma
"a ampliação da"Cen�r,al Telefônica, que se faz mistér,

/

:�m raz4o"da necesBidade da me!hori.a do seter, ateAden
C!lo desta !11aneira aos reclamos dos setorés industrial
,comercial, em como da comunidade. '"

. .
'

"

I
. E�t�g: ,em ,andame�to, também,. �s obras .do conjul1'" ,

,:to �abltaclOnal, às margens da SC-301. As casas eGonô�,

miC::8s. são resultantes do cbnvênib".celebradö entre a

Pr�f,e;!tura MUnicipª1 .e a Çaixa. EconQn;ica Federal, �que ""
Qb]etlva � :constru,ção de 91, ffiOl:adias, "em �ua segijnda

,,'

:,etap� .. Imcralmente s�rão CQ.hstr.üídas.,43 casas ..
'

.

",
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.on fn� .:.f�n�) :... � .:,:i
,

• RODEI,O CRI,OULO. r_'
� "':." ':"', ,0' -,

J.; -E'JC,IM�Y�'.� '�O� ::,.?rp�i,m��i:;ç!i- ; �OAr�',p�·, i,fQ-;w:,ç,DROMO
as 27, ,��.e;,,�9,Qe,�!10l!to;.,:Ja- ,I'!, I'i O -"5°, j�). _,

iraRl;lá �Qj S!JI '!r�)�V.��.fO��Fí'l \(�Z ; .:;: �·:.�otÓdramO' ßr;t«lIiQ'_ßarre
,�.fll f\lPQJ�!?r�ti0!l'I�úp��t!! :l��,ita . -.f? !iIal! Silva, t:.que· ;...al�s- tev.e o

,�rn .ir.rê� �lo� do §4�i Umä'Q"A,C9 '

'seurflome :-mmdado para' [anote
abaixo de Né�l!;-��_mQ$ .c�yj- 'aP,! , -ce:SilrW,B�CentrOl, ESPQr.1;ivo
tas novidades serão apresenta- Social Ie Turfstico, inaugurou

, çlas." N�. )tra�a, o�, Srs. ftu-
/ sext�-feira última, sua boate,

gm�to': _O,emarJ,fu'í, 'tl'io Emmen-' digna dos melhoreS' elogios por,
derfer, entre outros,' <;Iue nes- parte dos prell,ente,!!, conside-,

,

te_dom��'!_�_ reúnem" para _�alÍdo _�:�e_nj�����<!!�ecp.E�
,,!certar ,detalhes. Depois con- ção ,que ficou a cárgo do es-

famos' como ser:á. tilista Luiz Augusto.
), Jt'�,' ,� t1"" �f(" "I

" t: -, l_ "lC ,,"., I'

'

1
-

',:� 11'1' ," J �\

h,j

"nJ.���ri@tp;íjhQje: 131(, ') (j '1'. ',;
r�t_J1 1:�f:�1jn�Y�\: �Z.!í_ ::�"._f\� �!.

" ß�· ..Q�lrI�lqi; �mk;' ".;,'1; _, "cl
· il,Dr .,�. �rrníniO)':J'vtartiua"d�, "em

:�oiIilN.ille, ri
"

iu.. ,�,� ·.�h, .'

:�osé >RobertQ 'Qo:elho <.'

":t,j(ar)�tE\tg� di!oc;:h'a. ;P\".'::' "<
"i:,�rç�;,'ßi��rt1" ,'8; "'.

"l:Djoliflar :!i-9,iz·,·Zonta, "J. "H

,,,;§�,� J,�Í'emiíi-&.iIl!Qzza IY r -,'.

Dja e 1;�•. de �g!)sto, '<' '. HU ..

Eugênio 'litor.\lSehmêlckel Fi
IbQ' (,GeliJiRmo) ,;, ;, ':,;".,-),

,. ,Sra,., II Efmelina"Cattoni Ba",.',
"mann .,� i1.ff(; �h _':l'" o:dt ......�'��

Dlr. Waldemiro ly1azurecheR
• .:�Sé(gib. .'�orl:iiIM:o' ·,SOOr0el.i��,
em 'Rio Negre"": .. ,, '. ,,-\l.�,,:

"Sr.' Orlando' �Gill;)erfe' Gern:
ça�l/Iesl{� ... 1 • ' .... h', ..,j ",.: '

" 'Gilberto� '-FI'aFICi:iscó BartoUrli
Sr"" Otá�io ,Jasé ,,,"sHetti .

\
-

;'"Rosam\ .... Apäreeida' I,Rodrlgues'
o 4í<aj,eA�Raberta Rósa .\- "

Dia.02"de'.àgosto 0_, , �', r

öra'. 'lMarion Meister Màrcát-
t&. r,

Sra. Ângela Pereira Maiochi
Otdemar KlitZké'I.
Déréio 'gàck ). '",

, 'Irma:'H. 'Nunes
Qláudla 'Maria HéAn'

,_

· Atmhs'o 'Blank Filho
"

Dia 03 de' agosto
Sr. Hermínio Ramos
Sr. Fidélis Schiocbet
Sr, ,Waldemar Bruck
'Sr:� "Almi'ro '<Sumz' ..J, "",'

Sr: ·José Hermelo Már'ehT <

Sr':' Alfredo Mi.iller

Sra:',L�onir' D: Gretter" �

Os gêmeos Kêni'a e Albio, fi-
lhos �de'" 'Leonardá (Jussara:)
Nedkt'll ��. � .. ,' '.: '" ;

, .. , >
{
.'_�., ·f

Dia 04, de agosto. ,
",., I,

Sra,.·qJalilee• 170liJias Amódio':
. ,Sr. ( Vitório, Laizarls' h Co'

Sr, rWigando' Voigt ,," �;

'SI1, Hilário Schioól1et ".' ',...

S!Ô� - �osé Mo(festino '-'uAckes
,;P,ault>, iFßrnaridt1 �·Sr.iringmatin,
em Fpelis· ",.',__ -" ,.,- _._,

Alcides�lI:IIarililri'cl:'t ( rJ' (;�f
--' '-;-SF:-�Mãfio--lIí'Iärãngoni' ';

-

,:
-

'Douglas" ,filho, de''':'AírtoA
�FridS'),�'StároskP' . " ,','.-.' ".:"

�L!�t.q���(ôn(a�iI
�

, Gorda

N·A'>S c' I M'E N 'T'�--' "pUASEr-�fl9.N.T9_Q·P.W�!RO ENLACE SºUZA-8ILVA
. u � BIODIGESTOB DE JARAGUA ,,,"., .l "

.'), .,� '\ ,*
.

<,

DO ,SUL l' 4iéà�izalsle' !às ' 18 horas de

I' 'tEstá -e'nt:_fase final de- cons- ! :hoje:' na Capi1!âl ,do� Estado, o
Dia 02_ de julho ' ' ',,' '"

}.,.., , ,,(.�� ,r., tru�' O 'Ilfmeiro biodiges-.' 'eIil)acé _ ma1lrimonial,:'da ;·:sfta.
•

Daiane, filha de Francisco 'I "ií Sul, na -Râquel; 'filha;.dileta'· ero distí{lté
(Terezlnha) de Souza "''';'::'$ ,or. • .d,� Jm-ag, á do

_ ,. "

D' 03 d
•

Ih
' prOJ?rI�da<te J, do Sr. Arnoldo 'cásal ' ��rntonio ; da Si]vac" Souza

laJ I' ef!luh °d "J' l�ir.<Á(iS· '''I<
- ':pr���filçh,ér" em Três Rios -;: Té�;za" � sàigJs :de' s�uzä!

, ulana, I a e oaß4,uev , ..,_,'·S I""E'
- _', ... ,_. ó '-'

. no : tr v: < sse b'iodigestor será 'cem -o' jovem "Sergio, filho do
Marques alimentado com esterco de qa- não"inên�s ,.distirít��' casal SN-
Dia 04 de julho ' '''" «, �
.• 'I �} . '. , '�dote-·,'SuíIil0{e·,.seus,:de21'-,.metros Vio! da Si�va '- .,rÃtlth ';:,eifert

Kleiton, filho de HiTári9 (Te-' , ,-
••

,cúbicQSi,de liliogá$'i.libas:t�Ij:W�Q da Silva"" A'cerimônia dá b'elt:
Oll 'avi4rios, ,..daql:lela':prpprieda- ção �ós- ;néi�� oco�rerl1' Ifa';' ,1i�
,de., - �- ,....... : • �, • ,4. ",�I _,,, tlt�l� ele- "Santo �Aotonio em

"

,- A·,Ar�lur.a{JMuoi(ÜpaHt d,� {)arnpi'1as-,�;' {lP�s I> ato religi-
Jara!1)uá ',dQ "SuL. ,�, li! i EI&�t�jea- Os'� os: 'fäfriillares, I,%>ai'é'rlfes-' :e
ção_ Bunal; tle"SalilJta *at�l!iila 'BST 'êtmvidad<W'seí'ãb��ê'Cfjßidbs"iloá
sinaram',meses. atr-ás,,, conv.ênfio al11plos' salões _ira' 'Churrasc;'
olpj�1!jvaA�o :saffiJllilRlaJ1lJaçªQ,:� elo 'ria Ataliba;---em Co�ueitos. se�

\
,(Jac- biodig�,st(;Jr, cabell)'dtr:a' mttniei� ;ãö ,·té�te�l.mh�$,

•

por P�II't� da
palidade o matercial'. 16lla ; mãO; _' noiva,' b' sr. Alfb' ,Ravei e sra;
'de-obra e à· Erusc;:a campânu- Mäl'ià'":-ôa- Graç'á: "Plilvêl>à"sr�
la'';:i'ara' que -SIrva 'i!le '.J(Jemons- Jós'é" , Nilton Per.eira" e,"sra.;
,tf�çãö do-'sew t�unBiöhaíi1iê'nf!õ{fE$ tií1á�ia' 'tuiza 'Pereira, o" sr. j'ú�
firiali'dade, �''':rliarâl[ d$.�elMj!lj;Gà1s àti!í:t"Bi'lI'ges e s<r�·.; Sà'lete ·M.
intêl'essados-:' '. t. " �Iltl..''' \�p , Bôrges,�ó'Jsr. r-I�inaii:á cii'Silva
1· ,;Naaà" menoskdO'''t:(Oec'éito' e-srta. Alzi .... M: Sclille, "o sr.

fni"'·ti'jolo'S:�35 sacó$ de 'cimeÁ- Jarifcio d�' silva e' sra. Rosilei
'1'0; '4 'm3 de' areia, 2 'm3 ' de da Si'lva, o sr. João da" SÚvà
1>l'ita, �,O' sacos de, cal,,' VO',I,'m $bu�a�'- srä.

'

Jersei vi�íra Sou-
de' \ tubos :PVC 'foraml.jâ·;Ltrff, I za�'e sr:' jorg�' 'Luiz Villodri
ia'db�. '" . A;'j�â�lfuraçâô deve�â �. sra. "Fio�e�arY S�hI'le Vil-

- óc��rEir lHlIs "�í-óxiríias' ':'seii'ialÍâs:' lö'd�{ e, J!l��
-

p'arte do n�iIÍO;' oAlvare ,(AI. •. ,', ;;.�, "n < \,- , .', '-!(o ;', sr: Gerson' F�eii�� e �ra. Ma-
I

,i',",: h-"-:·
�

•

•
J I -

,. i ria Madalena F.i�eitas, o sr.
�� t 1 � ! ·''íIl'1'Ld1rrl·. V·ct P d 'AI I
.FftIL, Rfi:ÇEI:I�' �!RIGE;"'IlI5-S 1;)0 ") or6 _

eJP, _'"er aAg ,!l", sra.

B�I'JI�9, p.O ,.�RASI� .,,?, D I�E- I')�!lise Carla,:. � ,w._e!l.lilng, .0-: s.r..
pedre ,da, '�\Iva, Souz� e sra.CRETÁRIQ KI:.�U$ .MAY�1iI .. ':

Laurl:_l A�ália' 90úz�, 'o sr. Ce-
Marcos" -filho de Walmli" ; Estiveram _,s'ema.ma passada

('Cristel_) da'Sifva ,na
. cF""I-F.�i.�o�[f,iGo Rio,lda.�!-l!Iz 'fiar, fylelq ,Cardoso e sra",Apa-

S.A., olj1de visi,taram as; inst:;l:
reCida Cristina Cardo�o, o sr.

laçõ:es e fonam { r-eçepc,.io" !Wd{l� �oris . Vefigui,lle • e sra., Mara
V

. . .
'

""1 S b \! É-�o's . d'everas agra'd�ve\lf re-plea, diretQria, da empres,a,,: ps erlgulne,;, o, ,sr." ",I m�r e as'-
ao

,

senhores :Dmlfe ,Kraut11 , �rnei�
tião,. B�n:to,_e .sra. 'SoRia Regi1' gistrar o fato. �o piánlsta E-

ro �"Chefe de Ga.bimete" .•da
!lã .Costa,·aento e" o sr. Vilmar', ,lisa Maria Voigt, de' uma sen-

o,

Presidência�do Banco. df}';'iéra-' l1Ieon. e a 'srta,. Augusta' de ,;sibiIÚläde artística notáveJ, to-
Fátima, Abreu'.·

... ,

jIllOU parte, semana passad8;o
Ar;;.

,�
(lo ��;ur�q :8omant;smo no Pia-

:,; ..Q.s�J!i!i$oJjjnto.s;;nAivQa.e)"pais,

CO"" dirigido' pelo cOAsagrado 1!;l,f;!f)'l cOQ;Joc,aQl?i, demais.. ,famlli-
ianista fMiguel P.lfoença e pro-,

áris;.' OSlV,OtQS'�és'tà' colunà·' d�
,

." (noviqo; R�là � �sf1ol� 'Sufler.ior
'1nuitá\s)'f�licidadê'á :'_- 11,�

(Je . Música Carlos Gomes, de
',t ,3.. J �l.J .. _ :1t'H"�. J t� ..�: ;'$\l'l

i;llumel'lau�"" ·De,--cur80n I'l{ll'!=lci.
paralJl ';9.0 �aJuAos, ,'o vindos de

'todo :o,Brasil e ,tambétm' de Mar

ue,1 �PJaXa,I.'ArgeA�ina. E ,entre

es alúnos' premiados está Élisa,
jaraguaense da ,gema, filha. dos

POSSQS' amigQs Wie�and " ,"Ca-.

rezai r Minatti -

Dia ÓS:de julho":": .::
\ �

-

Ma�oeioi ',!' filhö --de - 'K"cfäf.jiiij-
.

'(Ma�ía)- Nár4�1,[j:-:-" -', ,--' '.'
,

DJa"07 c!e julho'
__

J;!afaela, filha de' Vtrmar (As

t�) Richartz
Dia O, de' julho "

,

.._) Vítor, fillihl de"Arlindo
queline) 'Schunck
1""* ",,I 'li

DU, 10 de 'julho,
,Luoicl'eia"q filha' de: Amilton
(Lúcia) 'de� tima •

. 'Garlo,s, fUho de' Raifnímdo

(ElvIra), Haeringer'
'Dia 11 de 'julho
Carlos, filho' dei Antônio' (Ma-

ra) Gonçalves r-

Oia 12 de juJf10
l.\Iete,,' fill:Ja de Anibal JElvi'ra)

Lopes
•

o .Wagner, ,{ilho de
zira) Knenbühler,

Dia 13 de' julh�
,

Márcio, filho de Paulo
da Silva

,\ Rafael, '. filho ·d� Francisc6

(:r:eresinha) Pereira _;J

Teresinha:;,' filha' de" Victor
(Alzira)"Sacht .\'

Dia 14 de júlho'
'Adriano, filho de "Nivaldo '(A
laíde) l(i)étz c {J.. ! 'ré ..... , 1 :,

Rafaeh" filho de Ânfôniô' (Di
,
'riàcj,j') "aor�es'v t, ,. e,! . �-.-

GliQvane, filhà de' José:'(Édir)
K1!Ion'··.· ,,"'-.' 'i" " ,:.,

'

\ iAlesaf.ldro� !filni)'de Jösé' (I'\IÊi
I,lte) Lllcca "

: I .. � Ij � ••

'Dia'-,15 Be {julho:"r;:: : �}' k,n"l:__
, Rosan�; Biha· éle"FeftJ!l9 (San-

,dra) Müller :, '

. Vande;��j:a, 'lfilhal de Osmar
QlYfsulâ��6uckert ..... f ).�;o.,., _'� �.. .....

',: Redrigp, 'fHhi(de � C�lsb' (-Mi�
'rian) Machado·' l""" ..

'

•.

Nesta estação, vlsta
se bem e confortavel
mente. 'Compre calça
dos ,e confecções na

. t

Cinderefa, . onde v b c�)ê
.lf {If" -: � "'.. I tt

.

elilc@ntta:. �s�. l11elhp��s" ,

opções.

" -

Cómpleta,o\anos. Reste' 'sália
,

. I • f� l

'õó:�íí"'Sta:'" Marguit"' ·(Mari.di>
Nt:íiti:el' Wagner.; ,esposa do -Sr .

.�

ViTOR GAUIJKE SCHUNCK., ,I INDO E VINDO
Uão e, também", a' garotill

"ina, ifeJ'cujä''tUrma' de�ta�'�i;lnos J.
,

,q 'Calliny, filha' d(!) Dro:' Arlstide
''"'-I:l'' 1"'.', ",'" ',,',:," "" "�,' ,j- " llmF' II. : ),.' ,�", ;·(:Màrle'riei) IPanste:in,lj�:-hNa��fq�niar'ti:f_à�',ÉliáHê -t�flng�l: que • No'" dia 9·,,·ao�;cortéF!tê;' \" no I iO.IE()ifío�, "Jflragu.�;': ,o n.9\(o _,";' '. 1 • J'I'.;j � ,,�I,. j.. .'. , , • '. �q'uintâ-fêirã,"a 'Sra.-:Marla __

UI

'Aca.Ra ,,��;<.c;:nlil,ßh;li�."Qs, 'seu,".' es- Hos'pital' e 'Matênniäade '" dare- -mártm'dâ'C'i1!Iadé, com seus 1'8
d V'G _, - - r •. ,... Emmendoerfer, esposa e' I

:tuçlós,: a;""""s' ItJ<;\nri;';s.t 'a'no'" � de Jguá, 'äs"9 hbra's'c!laJmanhã,i nas' "andares, deve ficar (iirOAfo deo: .' .

b 'd"
�,'

' t'u "'::>'" ii> ter;'" reêé eu 'em sua resl en
,

',,'''' " -" �,', .� "Ir r�' .. �ia'" ;'pãrà, O casal" Arlindo" tro de dois' meses. Atualmen-' .

d'dedicàção L 'e sàcriffcio. �

Do cia as amigas do seu grwpa
�r: ��,�'�,��JU c;:-, �p!i,r� 3'P�" Schurick-Jadquelirie1" 'G-'a ú!l,ke te, urnE! equipe �de cem homens

-1'a1iéhe�l acompanhados dos es

:p.�?-$Jramj,�!l�pstQu ?,:çu� �çu- i:;cfluriclt"'(Jfulrobusto'�"meÂiFÍO \r�balha na 'obra. -:- Os Fu-
-'-0 R tar Club d

; '.
"

" "

b""
.

d I'
'. _,

J posos.. o y
mênic.Q,;.�e:al1Zado ''às, ,16'fl<íoras', qué'�na 'pia"l)alism'al rece era tUristas, e' JUli estat,ao em " a, . '1", ",#. 'ã; a 's' 'I

. -

t'" -pa'rá e
, ,. '. , '.

' -'
" Jaragu o' u, par. ICI

'nÉÍntap&là"da c"o'�"l;'-h'I'O''{' "Cat"ar'I,:' ,P "'bötrfé :"de,t\ \7ftor' ,iGau.ke ara'guá do,-'Sul 1no d.la 7 ße .,?-, BI'��" '·('d··"1. 2"" 21 e ::12"d
_ le� , \ ' , ,1."," 'Jr' ",., .' .

d umenau" las <.I, '

'''.(}ir-}tr �'�i I� ,�," \" 1
••

�ro' "SCIÍUFlcK. "'Q6érrf' "h:OniEHlifOrOtJ !:Jostb', para anllllar um�.·}Pt0ltai a, I.l'� 1i"':"'à ',·./ ....

·t �'.J �1C ·mlu
.n�.'�,!!p. ê·�."Co,'.I,�"çfl'ç'ã,'� QA.1' Grau, �' , "'. '''',' ." agostu)I' convI e !!lO "": .' '"

_ R-T, ,.,."'! :0 '�óspiéiÓS'O" a6óntêeimento 1'10 'Botafogb. ,Para "Clfl!el1)l"go,s-:: 'fueríàu�Nb'hE;"''do,u'tóriieío '<Silo"
às�19�ho'tâs, hé0Glêlià D6�é' d� foram os avós que festejaram' ta'de'dançar, a pedida e ótima. • '. '\'C1"ficf d' �"esporti

�_.. ':"_:-Uma notícia tri�te: Jara-
em vanas mo a I a. es ,

o rnascimento do Vítor e é, por
. '. ves, dentre as quais canastra

� • "," ".,"-' • ragua �o sul no dia 7.de 8- d-J·�' ,�.� .. ' I futebolssÇl, qlie' -�pÍ'esentaniós; 'tam- • ,�� ,!, ommo, truco, genera,
,
I

.

," "
., � • E Jll,�rß os .Jogos Abertos. Ale-

de salão bocha e bolão, Ter

bém� ,ao�•. avós, .. Rat�rn9s�t -::;, ganc!e çontenção de
.. despesas, r..' .h t e'lna""ento,,

. '". "'''' .. ,'\) " ça-J'!,!lra", o.uve." r, W

-;ß�hl!ck.sçhl!mc� ,e'aos :;lyó�Ma-, p BaepeAdí' dispensou os' pro�"l
"" .. � -, •.•., :., d

� .',
. f'ss':,oa' 'loS A''r'lz'lnL,o "e' ;,,[;;'Ilg·la'.'" FVla_{ ,':r---::;:;T�rá, nos",dml'!'i?'J" e ,a�·

,• ernoS: --'Noreerto '(Môfi6),.(3amlk'e Po I., e, �.� �'" ,,", ,',. ",-
-

•

agos:tP It "Festlt de,,,Nossa., Set._. ,·N'o',rb.erto'.' -.'j,M,·;,Ô'.;6\ , '��,�,'i��." !;l10ª, �9Itar.:.Çlo rss���?,., �:_� nh�t� de L���d�;' e�� R'iq,}10
. -'.. ;{

. , ,ililiciada, ,s,emana passa(Ja,.' 'as' .', ,. ''''.-'' "-r' ..... ,

�� .��r-��.�.;,G��IL!<e;,,-';; nßss.�s, «libras' d� réforma dá"to'n:ê'"' Ei f 1Ih�'dj:�". '.l,fí, '_,P.;, ""'''

teIL,-ad"'o' d' ,,", :Igr'e'J'a l2'.�\ta:"�g!_e':'II·lc"'a·f' ,"'\iä_,_,r: K. �I."IR2A:'I·NnH'iA 'fi"' ,. �':rell:J'êres; mJm�rjinén1i'OS"'l:lefb .'.
, ""', '�ilin.'{'j"':o 11" ',i" ,'-:" .' r:

'!nascimento de n-iàis!'Um1 ��ßi-! ,l-ute,rpna•.Ç�t1trQ� prejl,ldiçadª, pe-
. ESTUDÄN':IL-GUÀ�AM11!�I ',-=-- la ação do tempo. _;_::::-'-. A" ''':'" ,,-',

"'<- - . '-'

�tan��" !8,���U��t1S�:. ,,',�·�,��M?:,s Ass.oqiaÇão Re9�ea���)#,�r��i',), ,:;�' :���tro' ;���:�� '"':��stH'4;ntída 'cdluna·'ao Vftor' e 'se,us- 'prQ-" promova< dia 1t d�, ,,�(iJÓI�t?'lW� ,'"Anita ,,- G�jbaldi�.... d�' ,·C.E'�eiíítoÍ'Eis':� ,"];.:"-",, .. ;�' ',', \ ,. ,duventus.,. 0.. "Baile da Brah-
de Guaramirim promove gia' 1

� "':!'-,'",,,:;"? ': �,; ,,. ';:; ,,:. ma"<, CO�,\à conjunto Brazilian G b'l• , , de setembro, no Diana, ai
,

;r-':;IIRiUílÓ'<ÄLêíDIO;·+'·l .�, Cor.pus';;,:. (je t!mhó. Haverá' com' o 5.8 Mensagem". N
J Ti��mbs) dhi- deS-tês'"a::ópo':: . também .".(:Iestile ,de. modas. ocasiãci "'serão conhecidàs a,
� 'wO' 'c. '�"I'" _" �� ....:,. :�'1'" . � ��,",.I á..d S I cl

'

?itun.igá,d'e<aé�:i:nante. í-:,b:r,e'.ye Idjá- -'-:�ar.agl!l't J� u rrarcan·Q vence(for.as 'Ho ConCursq. "Rai
• " ?r,,,.;' J

...... ".,,' presêhç&,' ftla BxpoVille,I"ha' G·, a�. 'hf";J;:::-l"d,' ;r"tl{I;' .,1"\ r,,'� ',t-

Io o esta pessoa maravi ," ",n,a,,"rs_�u ,an.'".' 'o • "Yj;I g com ,
-

Feira' ,de' ,Su'bcdn!ratação, dn'dus;; ,t. "., v._.i) "�" -' ., '

Ihosà que é o Irmão 'Alcídio trial;· aberta dia 27,: :e4i)n:I;',el1ce:r- .•. � .c .. _.� .. 'NÄ"ÄGENbÄ'�-'" ,!,.,

-;;I ;,
d h I

h 'd ramento às 22 � horàs' '8' oje,. "C<f ., ;"J'-11'"""_",, .-:;, m'-lpr"lm'enJoão �C,.�I t, que,�I?P�,Qrn�, "

.

om os nossos cu

'd d
'

_,;:,,� 'A,'gradecamos o convite. :-':�. tos',"�'r'-eg"'lstr'a'm""'s· 'o ·natàlíi:iOéoa a ocupou' a ...ir.eçaCil-.,��o ,_ , '

v

.. Essa ,não. Corre" boate;) em -

"dia";;' 1':'0,"
-

de
• 'Êúí:.ênio

.

Víto
Colégio São Luís de'nossa;-ci-" DBdi::> ,

, .

eorupá que _o PM aque a Sclimôékäl 'Filhó',"'nosso Gofeg
da�e":__".!r:,rnão�:��!?�oje� �id��e�"e,�!� ?�����=-:��,,,, �,<}�,.'" tr�Ral�R_�,."�A!p,hq, , ..

fI�si.
Sãq B�l1� �!?�Suh ..,�",l!,"l., fe��- � J!�� .....�I�a ..��.�el�� ...��<e, q�ei� como do Dr

..
Waldemiro Mazu� .

nho leitor do "Correio do Po- ram formar uma chapa para, rechen e ,de Beto GOAçalves.�
." ' -'

h 'd '''' ,,' eoncorrer" p.efAitn v"l'e' ('Jo dia 2, a...Sr.a. Mariorn" ,�spot
IVO !l:,ac(i)�p�Íi1 aR- 0,,1!Uu9 ��q!1é' ..... .. c' �f'� e,10 ... "� " ,�� --',) 1'" ..'.i � - .' dia'

i1' 1" ri "tl r
"t Lt) I

. -

cl'" "'" b F.o.. sa c;ln. Sr,•• Loreno. Marcatto,,, ,I

ocor.re nêssàS'.tlíedendezãs '!,,€olC nas e elçoes, .?,' novf'm ro" '''''''' ,7.7, ",,;,\,�.'
.'

.�'
o

"
. 'v. ..' L _

-.' .,,_ ,:4, o ,--Sr. VlteriO Lazzans ,e, ,

, "'," - "'I{'1' Ô).:1

1"j
la-se em 3"-e-'icate 5'mllrn'oes·.' ". '; ",'nj;f' !, [l' -- r. r,

mo e bom ter entre n ssos
, dia (3, sexta-feira, o Sr. VI o

'1 't I'
. -

...à Eu heim! Quem Sß vende não Bauer' Prefeito 'Municipal d�
elores, aguem <colljlo o l[,m�V'. 1'''';; . .,'" ''''.. "", ri_f'., ' • i
Alcídio. 'I" '.;.

,. ",�-::,� t_P'vale. quáj:ri�o�c�sta. .;.,;." JaragGä dO' Sul.-- \
ljY' tt�\�, , � ,.() , �;� L� _

1
o;�_L' fE�'.ri(" 2 ç_ �

. ri tff;i�"_ rrffi"'·s � 1" �Jr�+.cu ,I[ ""
..
�

-.

�------------------------------�------

Dr. Viló"o ··IIItI�láíiarit:j

Sir,; "'�J.io dtl Moura ,Goimbra -

SúperihteAdenfe 'do eaIJQ.o-r, .d,P
Brasil"em SaÍiltà, Catíl�illa, C,ar
-los" Marl:lúez- --,-' G'erente ':da'. A
gêndà' de' Baneo de B'rasiL de

'Jaraguá do Suli e Má'rio' ·�O. ,

Schwo'Chow ...:l;-:" SupervisO'r< ..da
Cacex, acompanhados de a'sses-

isoí,es :.j�,:
-

_':
�

;
: -

�;:�,�_,:j:' :0-
.' 'Também \li'sitou"J8,Fril,: 'o
'SeoFetar'i'o' da Ífldústrii;{'e Co

inércid 'de 'Sántà: 'Gataliirnà, Dr,;
�I'aus ':,Ed4I'lfcfef ,May.er;· or:Jláe
verifi65u' aS'( Íllstaláçõãs -o -:màis
'nàvo éXl!lbrt�dor ':de' frarÍgos d'�
Santá",CElfarina·...

.
-

�),

, .. ,r.,'

;:":Orä. ÉLlÄ'�rE RANGÉL
,;;;:.Ir),��, r<" --'1

-.;·NéI".dja; 29 dOl cõrfl'ente}l' '1!'eve

lH'gàr:'� 'lcerißlôi.itá "dÉi fÓnnàtur�
./, .. ,.,,/'::. "D�' � '. "'.'

dós,,,,�Ó�QS" �édiCÕS dá '.u�iver-
•

'
... y.:;l.._!,

'§'!�a'�� ;,f,'�derãl . de' Sant81Ci:ätaL

,tame;)S a novel -médiea pelo al-
<:{ft� J'A'í ,C� ; ." �I'·j)'l
1·,9.�Qr�..·qß. seu;: vct/'lq·�onho . .FIf-

I licidades 'Doutora- Rangel!

I' "í��\?g�os J"��j��,,t!lt!ec.hnos; Ri

coh, violões, crlstal� e artigos .

para presentes é com o
r � � �

LANZNASTER
,� � '" L' '

_ _ t...

ÇASAM,NtQS,
NESTE SÁBADO

\�
�

, -'j'n,' .:

r. Na Igreja Matriz �aó" Sebas
�,

"ião, sebem 'aa altar, neste sá- "canudo". Terça-feira, dla
'

,27, Será no dia 13

ibado, à§" 17 horas, os jovens l no Clube 12 de Ag_O$to� .�Ioria- "

• ' •

�aule"
�

e.\ Úosé Nascimento e A- nópolis, a joverr ���!t ,I�fãn.��nf,-;; ,)���;tp ,;r,fe�C& ',��t�aRO: ,'ê�
�mél!� !ra!!s.�n�E"à1!"l� .!'!;.h ...��r;" J. fi!.ha_..RI'!",Victor i (Hélqri�t ':H,I!P-" r na_g:em' 'aos _ pais,;'dab rSo
fra?ce_n�r�, �.s: 18' bor�ª-,_ '. G_er-;-o, �en.'-.coJCil';L y.rau, em Letr�� (por- í

de Cult�,rá �rtísti�a. de'�
yáslo Nlcdcenl e MarCia Köhler tuguês e alemão) e, qumfa:fel- do S,ul, no Grêm_lo Es,.Pl)
:aI' �s -20�,1101á�:"�'ir:>.�'J� q'a o r.�, dia 29�a Srta. Denise :tJ7:"T lbvÍ!,ntus. -o- jalfftat;.daii

'i:" fi '.B''' '
i-

• "

i "Il-Vl 'tl' ",',' ,;.,í!S:..á I" 'eif'9'h"
....

'3
'

-

RecKziegel ê .uMçlrlete .. Bal:!ia- Z!i Màrcatto, ,fi ha oe' �Óoníál • �cofi'l"lj ,_as ,'OmJ.n Ét

helrl'.l ,lN� 'i��j�'y�E�àngélica., (Jutta), ...Matcattb. De�j;e fpr-! ebfil�an!adQ ,pelO', "exe

.às ,17 horas, recebem a bên- mou�se em Farmácia' e em 83; "Moach;. e 'seu�'Conjtlnto'�
ção matrimmnial, R!'ls�jldQ êeh:' conclui o curso' d� Bioqufmicà. Blumenfí(i:-Os"êàftões 'pa
hng e Margarete Aparecida de Parabéns à Anair e a Denise, promoção já estão à vend

.rofel, , ... ,.. pela."importante: conquista. "'preço 'de >mH" cruzeiros: na

lojoaria Lanznaster, na

'c",al' Deodoro,: ·,:.Esi,á a�
Mcelentl;l.l'ópçãb pàit:!1lt

I;;'" ,

'1l'lt$ " jarag,1;l1il!3�eS f����iri
ram 'esta r semanavo alt1'lejado'.'

�{)\I��( 1.1;�1 .'·)�I·:'t "':"'1Í:' ':'�Jl
I.: Nossas :ptezadásc senhor
CnMe de:Mãesl d� 6r.up<y
teird �aeoritaba, 'convidan
todas as, mães de escol'"
jobir:íhos':,li�m:'cbmó clã

'

d'á_deilJf par� "ó café-bingo
pró�imd' 'dià-"3' ide \ á!lfostd,11
ça-feira) a ·p'âhif das 15 ih'öl-�
na' 'se'de: d�' gil!ipameAtöl .

ê J

a-.�J:: "1�!1.
1

PIANISTA ELlSÀ VOIG:r cilda Piazera) ,Voigt,!":fill!e ,ob-

o tev,e 10 prjmeiro lu�ar, ,receoefl
,do, como .prêmio, con�rato para

�'tua'r, C;:Qmp,:solista na ,Orques-
'tí-a do Teatro Carlo.s ,>, cGomes,
��a t�;���;Já de 1983 .. Elisa 'ê
formada pela' Escola de�Belas I

Artes do Paran'á ê ne�te,' se-

, ' •
'-- j,

Clírii.ca ..ilr..,í'Oslim Malina·,· de
� � '" 'J,;�.. t;"l �t: =.. l'!:'1 :.t"ß�� ,"'1 ,'" li .-;- r"

_. '1ffll'
".�

[Yc)ençâs" Circulatória� "".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMANA DE 31107:.,:08 DE AGO�T� QE; �9,2''éÕÍÍRElO oe) POVO - �aragu6. do Sul-SC \

- lndústrla do ,', Vestuário
1.0 RELATÓRIO ANUAl,DO AGENTE FIDUCIÁRIO D08 DEBENTURISTAS

, '-

.,
Senhores' Debentu�lstas:

. ,
Em cumprimento às disposições contidas na atrnea "b" do Art.

68 da' lei n.o 6. 40� de 15 de deze!'1br? de 1 �76, submetemos .à' aprecia
çã'o de V. Sas. o presente RelatórIo A:nual, onde destacamos os fatos e·

ocorrências que consideramos relevantes durante I() exercicio social en-,
cerrado .em 31 .03.82 da MARISOL - Indústria d,? Vestuário, inscrita no

CGCMF sob o n.o 84.429352/0001-62, com sede na Rua B�rnardo Dorn
busch n.o 740, ern-Jaraquä do Sul (SC).

.

1. O Capital Soci.al atual da empresa - é de CrS 371.950.000,00 dlvl
dido em 173.000.000 ações de CrS 2,.15 cada uma, sendo 64.391.226 ações
oFdiJilária� e 108:60.8. !!4 ações preferencíals. I., 2.· A Dlretorlá está compostai da seguinte forma:

.

Diretor Presidente '
- Pedro Donini ,

.

,,Oiretor Admtaístretlvo-Flnancelro Werne.r Schuster'
Dire�or de Materials - Wigand Hasse'
Diretor de Produção - Wemer Schuster

. -, 3. .Fatos Relevantes 'do Exercício Social'
..

3.1'.. Em 1.° de abril de 1981, em caráter extraordlnárto, reu

niu-seo Çonselho de Administração 'na sede da empresa na rua Bernardo'
Dombusch n.o 740, Jaraguá de Sul, conforme Ata arquivada -na JUCESC,
.sob :n.o 935/02/81 e publicada no DOE$C de 08.05.81, pára eleger o Sr.'
Luiz Gonzales como Diretor de ProcIuçio.l ,- ,

3.2. Em 03 de junho de 1981, reuniu-se em caráter extraordi
'nário o Conselho, qe Administração na sede da empresa Iocaüzada na

Rua Bernardo Dornousch n.o 740, Jaraguá do Sul, sendo emitida a respec
tíva Ata arquivada sob n.? 935/4/81 na Junta, Coin�rci,al do Estado de

'

Santa Catarina - J,UCESC e publicada no Diário Oficial do Estado de
Santa,Catarina - COESO de 15.07.81.

,

'
,

. -

,

Nessa reunião foram aprovados os seguintes itens:
a) Proposição a ser feita à Assembléia Geral para emissão de

Debêntures Simples não conversíveis em ações num montaute de até
Cr$ 104.554.000,00' visando uma melhor estrutura de recursos dentro
do passivo pela substltulção de recursos onerosos;

,
'

b)
,

Autorização pará' nomear o Agente Fjcduciário;
c) Autorização para contratação da Corretor:a lntermedlärla.
3.3. Em 26 de junho de 1981! reuniu-se extraordinariamente o.

Conselho de Adminis�ração na sede da empresa, conforme "Ata arguivadasobo '0:° 935/5/81 n4,,JUCESO e publicada no DOESC de 15.07.81 para
decidir a aprovaçãO cio desligamento dó Sr. Luiz Gonzal�s do Cargo de
Diretor de Produção, a partir' desta data, ficando vago o referido cargo
até posterior deliberação.

,

'

,

, 3.4. Em 10 'de jttlho, de 1981, às 15:00 horas reuniram-se os
acionistas da Empresa' em AGE em sUa sede social, conforme Ata arqui
vada sob o n.o 9351/3/81 na JUCESC em 14.07.81 e ptJblicado no DOESC
"de '15.07.81 .

-' 'I ,\ .

'. '

.

.

Nessa Assembléia f�il aprovada a �missão de 10.000 (Dez mil)
, I Debêntures.. Simples (não· conversíveis) ao portador, com valor nominal
.,jmitário equivalente a 10 (dez) Obrigações Reajustáveis do Tesouro· Na-

'. :cionai, - vigente' no mês de Julho/81. '

, .--
,
A' Escritura de emissão de ,Debêntures Joi, na forma da Lei re-,

I �'glstrada sob 9- n.o 1.316 ;t;tO '-ivro, 03 do Cartório cde Regi,stro de Imóveis
de Jaraguá do Sul em 17.07.81. ' -

, '.

'Na CVM a emissão das Debêntures. foi registradá sob o n.o SEP/
,

GER/DEB' - 81/095 em 14.08.81. , ", '

1. . .'

3.5. As 1Q;QQ_hQra$ do dia 30.07.81 reuniram-se, em AGIO �'II AGE' 0$ §lciõni�tas da empre$8 erYJ Slila sede soci,al, conf.orme Ata arqUl-.

I
vada na JUCESC sob o n.o 935/6/81 em 19.08.81 e publIcada no DOESC
em 24.08.81 e 02.10.81. ,

: lO' •

, As deliberações aprovadas nessa AssembleIa foram as segullil-

,tes: a), Relatório 'da administração e demonstrações financeiras re-
o

I 'Iativas .ao exercício encerrado em 31 .03.81 ;

b) Distribuição de dividendos no valer de 25% sobre Q lucro;
c) Destinação do lucro .. Iíquido para reserva legal- (5%) e o saldo

para �eserva para aumento de capital; .' ,

.'
_. . ' •

.

'. d) O àumento da expressão monetâria do CapItal. SO':.lal de Cr$
280.260.000,00 para Cr$ 371 : 950.000,00 mediaRte capitalI;zaçao da Cor

reção Monetária. sem emissão de novas ações..! com modificação do seu

valor nominal de CrS 1,62 para Cr$ 2,15 por açao; ,
,

e)' Correção do Art. 5.0 dos Estatutos. "O capital é-de Cr$
371.950.000,00 dlvldldó em 64.391.226 ações ordinárias, e 1�8.6�8. 744
ações preferenciais no valor nominal de Cr$ 2,15 cada uma, nommatlvas ou

ao portador, à vontade do acionista;
.

d Cr$) f) ProposiçãO do acionista Devao,ir D�nna �o. montante, e
.

a52.000,00 ,à título de remuneração mensal à dIretorIa para o perlod� de

01.05.81 a 31.10.8� e o montante de CrS 1.103.000,OQ, para o per!o�o
de 1.0.11 .81 a 30.04; 82, cabt;lAdo a distribuição ao Conselho de Admll1ls-

'ttração;
.. "

,

. _"

, ) 'Indicação' dos órgãos de imprensa para publIcaçao dos a,t�s
legais dagempresa: Diário Oficial do Estad(r de Santa Catari�a, À NotICia

-

e Gazeta Mercantil. '

. hl
' I -

'

, h) Pedido de desli�amento do Sr_. WlllIan Ko er, apos exce en

Edital 12.669 de 20-07-1982..c '

VALCIR MACHADO E' MARILY DE MIRANDA.

.;...

· Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural, da
Dois Vizinhos-Paraná, domiciliado a residente em

Vila Lenzi, neste distrito, filho de José Machado
e de Márla NataUcla Gonçalves Machado.

Ela, brasileira, solteira, operária naturaL de
Ilhota, neste Estado, domiclllada e residente. na
Rua 25 de Julho,. nesta cidade, filha de J!>s6
Bernardo de Miranda e de Regina Ferrettl de MI.
randa.

· editai 12·670 de �.07-1982 ".

VALDIR WACKERHAGE E ALDINA MARQi:JARDT
·

Ele, brasileiro, solteiro, operérto, natural de
Járaguá do Sul, dOMiciliado e resldenre em ,.:Ja

raguá Esquerdo, neste distrito, filho de Ewa,ldo
Wackerhage e de Edi Winkler Wackerhage .

,

Ela, brasileira, solteira, operária, natural da
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em Rio
da Luz I, neste distrito, filha de Arno Marquardt e
de Alida Bloedorn ,Marquardt. .

.

Editai 12.671 de 21-07-1982 .

'MÁRCIO MENEGOTTI SCHONKE E MONICA
·

SCHMIDII' - "
.

.

Ele, 'brasileiro, solteíro, industrial, natural de
Jaraguá do Sul, domlctllade e residente na

.

Rua
Presidente Juscelino; nésta cidade, filho de Sigolf
Schünke e de Cacllda Menegattl Schünke.

Ela, brasileira, sdltelra�, professora, natural de
Jaraguà do Sul, domiciliada e residente na Rua

Angelo Schlochet, nesta cidade, filha de Freymund
Schmidt e de Wally Gumz Schmidt.
.' '.

Edital 12.672 de 21'-07-1982
SII!RGIO LUJZ COELHO E SANDRA REGINA BRUCK

Eíe, brasileiro, solteiro, balconista, natural de

Ja'raguá do Sul, domi«:iliado �. residente. na Rua

Irmão Leandro, nesta Cidade, filho de Elpldlo coe

lho e de Bernadete Klein Coelho.
Éla, brasileira, solteira, auxiliar de escritóriO)

ntural de p'alhoça,· neste Estado, domiciliada e

, residente na' Rua Padre Alberto ���obs, nesta cl

dade, filha de Leopoldo José Bruck e de Maria

Adélia Brück.· I

Edital 1�673 de 22-07·1982
SERGIO PETERS E DAGMAR DALMANN -

'Ele, brasileiro, selteiro, operárlo, natural de

Indaial, neste Estado,
.

domiciliado e residente nal
Rua FrancisçO Todt, nesta cldade, filho de Pau o

Peters e de Dirce Ferrari Peters. ,

Ela, brasUeira, solteira, oper��la, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliada e reSidente na Rua

Francisco Todt, nesta cidade, filha �e Iracema

Dalmann.

Edital 12.674 de' 23-07·1982 '
'

VALMOR ROSA E MARIA DE LOURDES KlE�EN
Ele, brasileiro, solteiro, oper�rlo "natur� de

Guaramlrim neste Estado, domiciliado d� r�si :0:
, na Rua Jolnville, nesta cidade, tilho, e' QS

Rosa' e de Anastacia B�rns Rosa. .

Ela brasileii:a, solteira, operária, natural de
. Jaragl:li do Sul, domiciliada e residente � :.uaBernardo Dornbusçh, nesta- cidade filha de a. lOS

KiEmen e de Clara Junc�es ,Kienen.

Edital 12.675 de 26.07-1982 .

WII..HELM GUIDO 80ROWICZ E URIS TEREZINHA

BOG�e, brásileiro, soltelro� economista,
.

natural
de Curitiba.Paraná, domiciliado e reslddentef n'ha Rda
Antonio Cárlos Ferreira, nesta cida e, i o. e.
'Janusz Borowicz e de Maria Borowlcz. .

Ela, brasileira, do lar, natura.' de Massaranduba,
neste Estado, domicJllada e reSidente na' Rua 2BJi'
nesta cidade, filha de I-eonldes Bruno Bo�o e e

'Leonora Dumaszak Bogo.

Edital 12.&76 de 26-07·1982
LUIZ CARLOS FERREIRA E MARIZA MARIA WEIN-

FURT�R - '.
.

I d, Ele brasileiro; solteiro, operárlQ, na!ura e

Joinvill�, 'neste EstadQ, -domiciliado. e reSidente na

Rua 25 de, julho, nesta cidade, filho de Antonio

Carlos Ferreira e de Cecilia Lopes, Ferreira.
.

· Ela, brasileira, solteira, do" lar.. natural de Ja-
.

�aguá do Sul, demiciliada e resl�ente '}a Rua 25 de

Julhe, nesta cidade, filha de Joao Wemfurter e de

Maria Spezia Weinfurter.

Edital 12·677 de 27-07-1982 ,

JOAO DERE11I'1 E NILVA RANGHETTI -

Ele, brasileiro, solteiro, operário,. natural de

tJlassaranduba, neste Estado� domiciliado e resl

-dente em Ilha da Figueir.a, neste dl�trlto, filho, de
Mátias Derettl' e de Vitallna Derettl.

Ela, brasileira, solteira, oper{U'la .n�ral - de

Massaranduba.. neste Estado, dom"clh�da e resi

dente em Rua Major Julio Ferreira, nesta claade,
filha de Adelino Vegini Ranghettl e de Olanda
Ronchi Ranghetti.

.

· Edital 12.678 de 27.07-1982
'

.

LUIZ OSCAR EBERHARDT E IVAN.ILDA WITHöFJ
. Ele I;)rasileire. solteiro, balCOnista, natural de

,

corupá: neste Estado, domici�iado e. residente na

Rua Antonio Schmidt, nesta clda��, fJlho de Oscar

Bernar'clp ,Eberhardt e de Sebastlana Eberhardt.
'.

Ela brasileira, solteira, balconista, natural, de
Jaraguâ do Sul, domiciliada, e re$idente. n� Rua

Antonio Schr'hiât, nesta cidade, ,filha de Wigando
WithOft e de Leonida Eiert 'WlthOft.

Edi� 12.679' de 27·07-1982
'

OSMAR HERZOG E ROSANGELA FATIMA. PEREIRA
,',

Ele brasileiro solteiro, oper.árlo, natural de
,

São Fr�ncisco do' Sul. neste Estado, domiciliado
.

_e residente na Rua H,enrique prazera, nesta elda-,
,de, filho de Helmuth Arnoldo Herzog e de GIsei ..

Ia Stenger Herzog." .

.

Ela brasileira, solteira, operána, natural. de

Flo�ianÓpolis, .neste EStado, d�n'liciliada., e reSiden
te na. Rua HElnri�ue' Piazera, nesta .cldade, filha

de José Març�1 Pereira e de Mana José de

.Bitencourte Pereira.
'

·

Editai 12.6801 de' 27-07·1982
OSVAL.DO . SCHMITT E SUEL. PACKE!l - ,

,

, Ele, brasileiro, solteiro, funcionáno pu�lIco,
naturál' d� Jaraguá do Sul, domlcll.lado � reSiden
te em'Jaraguá.Esquerdo, 'neste di$t�ito. filho de
1I0ão Schmitt e de' Maria

.

Vi�ira Schmitt.
.

Ela, brasileira, seltelra, . auxiliar de escritório,
natural de Atalarita-Ituporanga, neste Estado, dOO'

· miciliada e residérite na Rua Domingos Demarchi,
nesta cidade, filha de Nicanor Packer e de Sibila

· ScheU�r Packér.

Edital 12·681 de 2W-19a2 ' '., '

·

ADEMIR' KLEMZ E ANII!SIA MARLlSE, WEISS .....
_

.

Ele, brasilelro,\ solteiro, operáFlo, natural

1_
Guaramirlm, ,neste Estado, domlcUlado e resld�..r

, : você CONCORDA COM ESTA FRASE? te na Rua Antonio Carlos Ferreira, nesta cldaue
'filho de Alfredo '.Klemz � 'de. Erlca PQmenerf

: _ ,�'O'
.

s'a�b' 'Io>avalia 'o Ig'�ora�te, porque Já foi" Klemt. ' .

.
.

,

Ela, brasileira, solteira, oosturelr.a,· natural
ignorante;,mas o ignorante .não' pode avali�r o sá" Schroeder, neste Estado. domiCiliada e reside

b.,.i.,O,.,'. porque. nun'ca ·foi ,sábio". '1<'Sadi)�' .' ., I. em· Schroeder,. neste Esfado, filha de H�rry Wel
" ' e de Sibiila Zils Weiss. .

.

.

.... , I
tes serviços prestados como Conselheiro Administrativo: .

-,

3.6. Aos dez dias de agosto de 1981, na sede -da Empresa em

Jaraguá do Sul; reuniu-se ordlnarlamente o Conselho de Administração
para decidir sobre: ."

,

.(, .

( a) 'Honorários do Conselho de Administração e Diretoria;
.

b) Análise do balancete relativo ao período abril] junho, fatura-
mento e volume de pedidos em .cartetra. J

.

.

•

, �. 7 Em 14 de outubro de 1981, às 15:00 horas, na sede social.
da empresa os acionistas reuniram-se em Assembléia' Geral Extraordiná�
ria conforme Ata arquivada na JUCESC n.<> 935/7/81 em' 04.11.81 e publi
cado AO DOESC de 16.11.81 para aprovar:.

a) Dar nova redação ao Art. 17.° dos Estatutos Sociais- "A Dlre
torla será composta de ,.4 membros sendo 1 Diretor Presidente, l' Diretor
Adrnlnlstrativo Financeiro, 1{ Diretor de Materiais e 1 DI,retor; de Prodúção,
pessoas naturais, acionistas ,ou não eleitos e destituíyels a qualquer -tempo
pelo Conselho de Administração. t '

'

.

, §1.0 - O mandato da Diretoria será pelo praso '(Je três (3) anes
e estender-se-é até a reunläe do Conselho de Admlntstraçêo que emitir
parecer sobre o balanço geral.

.

"

.
-

§2.0 - Os membros da Diretoria substttutr-ee-äo em suas. au
sências e 'impedimentos, sendó qualquer Diretor s!Jhstituído pelo Presi
dente, que acumulará as funções, e o Diretor Presidente substituído pelo
Diretor Admlnlstratlvo .Ftnanceíro.

.

§3.0 � Em caso de vaga definitiva será convocado o'Conselho
de Administração que decidirá' sobre a conveniência ou necessidade de
eleger novo membro para o cargo.. '

.

b) O preenchimento da vaga existente no Conselho de Adrninls-.
tração pelo Sr. Rudolpho Francisco 'Hufenuesler até Assembléia que apre
clar contas do balanço -de 31.03.83.

'3.8. Às 17:00 horas no dia 27 de outubro de 1981, reuniu-se or
dinariamente o Conselho de Àdministração para:

, a) Analisar balanço semestral encerrado em 30.09.81; .

bl Destacar as tnstalações do escritório da empresa que funcio
nam em - prédio' própri com endereço à rua Bernardo Dornbusch esqulna
com rua Marisol, atribuíndo ao mesmo capital no valor de quinhentos mil
cruzeiros; '"

,
-

c) Nomear "Mário Röcha Al,lditqres Associados S/C", do ,Rio
de Janeiro como auditores tndependentes para o exercício a encerrar em
31.03.82.

'

,

3,9. Em 25 de janeiro de 1982, reuniu-se extraordtnartamente
o Conselho de Ad'ministração na Sede da empresa em Jaràguá do 51:11,
conforme Ata arqUivada na JUCESC sob o n.o 935/01/82 em 1.0.02.:82 e

publicado no DOESC de '12.02.82 para aprovar por unani�idade a parttci"
pação da empresa como sócia majoritária no capital de uma firma a ser
constituída pelo sistema de quotas de responsabilidade limitada çom .0

, objetiVO de distribuir pmdutos Marisol/Marquardt e/ou simih;lres para este
fim o valor de dez milhões, de crl,lzeiros para subscrição de, quotas.'

.

3.10. Às 18;00 horas de 02 de março de 198?, reuniu-se o Con
selho de Administração' em caráter extraordinário na sede social da em

presa para aprovar a proposta da Diretoria no s�ntido de instalar um
escrit6rio de vendaS no Rio de Janeiro à rua luiz Gama n.o 35 ...;.... Maracanã,
afim de promover (> desenvolvimento dos negócios riaquele estado, des
tacando para o mesmo um capital «;Ie vinte mil cruzeiros ·autorizando-a/ a
adotar as providências legai,s.

.

4,. Con�idérações Gerais.. .' , ; � .-,
4.1. As Debêntures foram colocadas em sua totalidacife.confor-'

me previsto na Escritura de emissão. (' .

,

4.2. A partir do lançamento das debêntures e no decorrer do
exercício social findo em 31.03.82 venceram duas parcelas _de juros. A
primeira parcela, no valor de Cr$ 2.036.610,88 foi paga em 23.10.81 con
forme aviso de débito do Banco lar Brasileiro S,A. e' a segunda de Cr$
4.178.295,01 de acordo com aviso de 22,.01 :82. Foi realizado', também, o
pagamento da 3.8 parcela em 23.04.82' no montante de Cr$4.836.897,48

_ através do mesmo Banco.
' "

4�3. Até a presente data, a Empresa não comprou voluntaria
mente ou resgatou antecipàdamente debêntures de sua_emissão, e nem

promoveu' sorteio para este fim. '.'
4.4. Recebemos, dentro do prazo hábil, cópia� das demonstra:"

ções financeiras da ,Marisol S/A - Indústria d� Vestuário, acompanhados
de Notas Expli,cativas e do parecer de Mário Rocha Auditores Associiildos
atestando a regularidade das mesmas. .

4.5. Consideramos que a Marisol S/A - Indústria do' Vestuário
cumpriu e vem cumprindo as obrigações assúrriidas na Escritura de emis-
são de debêntures.

.

, 4.6. Declaramos nossa aptidão legal para continuar no exercí
cio da função de Agente Fiduciário dos debenturistas da primeira emis';'
são, de debêntures feita pela Marisol S/A. - Indústrfa do Vest�ário.

4.7 .. Colocamo-nos à disposiÇão\ ,dos Senhores Debenturistas
para' q.uaisquer outr:as informações suple!1lentares ou para eventuais pro-_'
vidências que se tornarem necessárias.

Jaraguá do 'Sul, 31 de Julho de 1982.
. ,RENATO JOHN-

Agente' Fiduciário dos Debenturistas
CPF N.o 01�1.259.689-34

COMUNIDADE'EVANG:�L�CA - Cultos este 8.0

D'omin�o após Trindade: 8h3G' no Centro com

Sa�nta Ceia; 10h na IIh;a da Figueir� com Santa,
.Ceia e Ações, de Graça e às 19h, mf.o�n:'a.l, ,no
Centro. 2) N�ste 1.° de agosto, com ,mlcl.o 'às
15 horas, no salão' comúnal, have�á encontro �e
,casais sob, a coordenação do Pastor Ingo PIS
ke:' 3) Dias 1�, 14 e 15 de agösto, haverá reti
ro de casais no lar Vila Eisa, ,em S. Bento do

.
Sul e, dias 04 e 05 de setembro, outro retiro,
<com local a ser comunicado oportunamente. Ins
criçõe� na secretaria'� comunidade, com o Pas
tor Piske. 4) Será no dia 18 de agosto,' o Ba-
:zar da OASE, da comunidade do Centro. '

,MULHER NA MARINHA EM SC ..;;_ O Ministério
.da Marinha através do 5.° Distrito Naval, sed�a
do em Florian6polis, abriu cencurso d,e adrnls-,
são ao Corpo Auxiliar Feminino da Reserva da
Marinha. As'candidatas Interessadas, em ingres;.

.

sar na Marinha, podem obter todas. as, inf.orma-,
ções ho Comando do 5.0 Distrito Navat;' �a �ua
Nunes Machado s/n.o no Centro de Florlanopo
lis ..As inscrições . estarão abertas. até 20 de

agosto. 'As vagas' são para o quadr.o de oficiaiS
,f: ·de praças.

Correio' Inlormativo,
.'

CARTAZ DO: ClNÉMA - NO Cb:ie Jaraguá es��
em 'cartaz, deste sábad�' até terça-feira, � ftI'- ,

me policial "Brubaker" e, na quarta e, �UJnta-
, telra, "Bruce & ShaoPin contra ,o Irnperlo dos

Malfeitores" .

COMUNIDADE CATóLICA -� A �o�njdade
, São Francisco de Assis, da Roa Jomvllle, .rea-·
Ii�ará sua festa dias 11 e 12· de setembro. Aql!e
Ia Comunidade está $& preParando, com a �ons-
1rução do pavi1hão de festas, churrasque.lr?e
Hnstalações sanitárias.

'

2) Será bdreveTodmlcl�,Aa construção da 'Igreja, de São, .Ju as a eu.

�planta já está cQncll:Jida, ,8 escrl.tura do terren�
,encaminhada e nos próximos dIas a �ocumen
·'.fação toda' será/encaminhada � Pre!eltur_a ,e

d
a

·l)loci'ese. 3) A Comunidade S�o CrlstovaO, e

'Três Rios do Norte, já tem o terreno preparad?"

lPara dar IniciO aspas c:>nstruções, sendo a PrJ
, :meira delas. um pavilhão de 22x16m, !qu� s�r-
'--Yirá de local' para 'as celebra�ões. � prJmelr�
lesta daquela comunidade será 'f!0s _d�as 15 ,e

_
,

!) dá outubro; 'inclusive com proclssao.e bênçao

'" dos carros. 4) O resultado flnan�eir.o d� Festa

II: d,e São Sebastião será divulgado 'ne�,ta hn,al-d�",

semana
. .na matriZ e'. nas comunidad�s da Be�I�," ,

\ I
,feria,t" '

Clube Atlético Baep,end i
Edital de Convocação

'. Pelo presente,' na forl')'1a do artigo ?8 dos' Estatu
tos Sociais, vimos convocar os .assoclados 'do Clube Atlé�
tico Baependf, para "a Assembléia' Geral Extraordinária, a

. realizar-se rio dia 05. de agosto de' í982, na sede social' .

do Clube, às 20 horas para tratar da seguinte ordem do
dla�

.' ,

1. Alteração dos Estatutos Sociais,
.

. 2. Assuntos diversos de Inter.esse, da sociedade '

,

, , :, Outrossim, �sclarecemos que, na forma do artigo
29, ,§ 1.°, dos Estatutos ,ao,cials, n� falta do qu6rum regu
lar, reàlizar·!le.á a Assembléia Geral uma hora após, com

qualquer número de' associados.

Jar:aguA do Sul, 21 de, Julho de 1982 "
..

,

"
"a diretoria

.

KOHLBACH S_A
SUPERMQTOR'

"
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"I no Clube Plnhelro&'ef;�pa-
'J�l'A'·ts um� vez romQs ,yl l",a�1 e

CI' ) I! !' ,: .-li
.1 , " ",.", "o • ,'!

d
.....

'

\ I,,�l_ at�ca m41�Q, ..� geQJe"latina, .', ":l'e� ',a cnamava pelo " nome: - eça ,0, nal�de-��1lilana ir�_Q,,: ISPU:-
. (' "d " I"IIP", ra tanto.rvem-ee preparan- .1J"m�L�l;Je! te ,.br�'sj�ei�os � a�gehfi- "', 'C�neco;' Como quem chamasse o Pa- tar 'p título. .No dQi;qingo, mente,'<V-aldir "Nicõllal'('lfu- '1 n6001is, com o .YQIks Gol do, com diversos ., trelna-

_/pn!1CIP',� ff1�Q (li n li � 'e 1{f'ti;rhJ a s�r G,t " pa''doã'o Paulo H de Joãozinho Ou de ,passado, .dla 25, Estof�dos py) e.t-;6troldo Karstet.. '(Clu- ,804, venceu I,n.o linel-da-, m.entos ,OOlatw08. Já, reall-"'� � o trtun 11 I$J,lIO,,,� " ,

'f ' "JatÍjãÍi' , ",,'" "
"

Krause ,OlfJ ��I'OSQ" y,Ua .be Bolão 81) fanam os ��11l"Qa _ elll," Jar_á, <lo' zados, em Jarauuá do- Sul,"'o"me.�mg,!J�a_�iS.fIl�:.l�,y.�9�ªr�R�er.;-�r"'''t�'' "'� "..: ... ,,,,, ""''', ... {;�"" .. ;, .... ,�",J " ..

'I"" '-'1--1 C!AOlpre II"j.rl ...S "'_"P\ I SI t ol'l'a gra......... T' b6 f d 'al "

'ti
o iriternaçlonal., ,'_" 1 �

I' -
• ,.�<, _e ._._,' '-'-�--"_ .. --- --', , ...en;Z1 XI, �"'" ,!�""'<' � melhol'�tWtOn1'JI:;uU't"a Itos, u, na ca ego "I' _ ,,'�- Im $,' ,n ai '. ""��P<T'''' "'-�", ,·.',".IHI, '(' ,li":

.'
','

-,.''_ " eqlímp!cp�5,S.�ntp�- ,pérém;::Nicola;t!pelo"H�rlté- dos, o 1.o,,�IjlILy.e ..ßr�i: OtéGnicodo,.'s�lectona-,"11' ,;�;ii" h·� 1:,t�I'),,)' '" '0':' , " • n·t .,,,'.' ,', q' ,
-,- ",.1 Lj. '

, " tônio; .. f.Qram ,Qs..resultljldQ�, ri'O de'd(:)sempate'--'fbl �'uem thaupt/Lafer, �gl!� ,foi ,véli- do maScullno'l, é, Roland:::' "',' prd!!,:.!' '"TP."'7"'7' .ç� P'''-''; A' étooita esportiva .brasileira, que' qU�;9���m�.� seguinte ,cl�s- ficOU, tom',o títu40� enquan- do pela q�inta e�(:lplj �o Roe'pke, de' Tlmb6. , .�", 't' tr. I ,;v ",
• -:. '.i",l' 'é o reflexo da opinião popular, IJUn-, I:i�ic�ça�t:r' ;Kr�use',�,yl,l,a to Arol-doobteve 'á melhor Campeonato ,!Estaqpal �e , ,�" .� .. ",....,." "

: � No recente e,PJsodl�)da. Gue�ra, das·-.. :-i'cä."justlflCà a fl9Ssa...der:r-Qta, aceitan- Len,z!...� J?,on!º�,',,,_P!!W�IC9, méllfia indiVidUal, GOro- • : ". Rallye deste ari:o. Q,e�ta- W-EG. ELIMINADA DO"oES-,'Mahfinas, lo:',1ßund�':l,lntelro. via que ':
.. �

"çfõ; lló""me1iOs''Parao''fIFg(frflentar, que Feri"<?so] ,�a��� AQt?nlq'0� 24516 ipalitos; .• ,,� . "01"".. que especial p,a�� 'o. p,i,IQtQ TADUAL SESIANO '_" ,rAas forças arm���s argentmas" por
, a Itália tenha jogado melhor. Todas Sempre

..

Unlãos� 3 ,PQn�os ,',p; ",,',' _ '. _ , ';' Ildefonso B�,l;'chtQld", de Eletromotores Weg, de Ja-'mais ardor patrlo�ICO q�� demons-
as explicações preservam a nossa in- cada q�árJ,á'"êstã,,!,cl���i- CAMPEONATO.' CATARI� Jaraguá do �.ul, q!-'e Pfl�i- raguá do Sul, foi elimina-_m" por"m�Io.".sP,"'to de luta dlscutlvol superio�dade. Perd!lfllos ficados,

' . raidependente � NENSE- DE- IÍOT<H:l0L19- cipou camo ,:'Estrelll)�', AA.,,do <l<lr.nPeonato �.que tivessem, nao poderiam guerre�r ppraue não escal,amos _Leãa-; perde7) q�aI9��� ó�.,trö '��s,��tt��9, M�Y.ELOCIDAOE _ O' ja� colocando�se em 2.0 lugar dual ,�e$,i�np, pela,IFundl-eiI""a os ingles.... que �ota e�r""l>, :',"iIií1à" pâl-qUe aio tínhamo", ''!'P''taiI;" Kra�s� ,.}1lr!'i [en�!" f9 ragudense e demais"afie- .- obtenao a,f,. ?,910e0Çã9 , çi!pTupy,;,do �nvllle, ,nas
.

::_�,essem \tindQ �e 1;3.ídUJI ��I�f,ô'!l,�t�:s:p�; ·'9.i:>erdemos por cl!lpa' .dê �Ser�lnf:tà;... passo' �4eo a� dem,al� ...�ao cionados" do' motoeicl,ismo no "Prime" ...:.,. tomada .de modalidad�s de futebot-�e •de, cUstância" tmbam.. JlI1�lt�r' ��Ii)��",d� �lfer,��mos por fnCQmpe.t.��.�Ci�(:�,étl�l�� . brigà.r.
o

p�làS, '9yas �af;l�s , do Vale de �taJilocu, terão tempO)lél. P:!�ta. de".,ye,��!� salão e de c�p.o! Na Rrl-, . .5Gohasuna. cab�ç�a e lOJJltO .mlÜsP�,,:9, l�g�OOi\�.c:,�·.t .

.

,
--,� .(\:,. � 1�!Í:,'�>:Jn, 'S& resta��e�...,,,. ,,_.' . amanhã, cl-iac:1.0, outra ex- _ dade dö Motódromo Geto- meira, roda�a, em Jpinvi(le,' AhecJmelltos behco�, :,estrateg�s e t;&�1!'I"'" '.� - '. �tf.0l'il.-:\1�, "'h;'; li '

�s J��os �e!.te �,�ml,ng9 I oelente ,opção. É. que será lio Barreto da' Si'lv'a."
"

a Weg empatou sem,aberj
"

logísticos. A�é�, natlll·a,men\t�" de' -ar: - t�:,E(U!néif.é1h- di�s� 8in_���u�-<pe�d�mos�� sera9, os ,�egu�rles .. 9� --:- 'reali:aadal a' ,partir, das A classificàção gerál dó tura e contagem no futebol"mas modernl�$I_ma�",para lu�r.. cQn�'j:',.-;5-p:qtq�e��':I;táll�' m�n4l'Wf Ipara_a C�P�a Olímpico x; �E;t�P�� Unldo� 9h3O-1 no ,CESTUR- Cen- 1';tF RaitYe "Breithaupt(J,:.a- e perdeu de,4,�L1 �o_f!-'te-' tra um"exé�cltQ �e, .re�rutaSi:l�espre- ':'-�2:off t�1ROSSi que, ,�Jössern br�sll��:i:l 13h3�.�, Ferroso x Sa�to fro Esportivo' Social e Tu- . fer, foi a seguinte: ORA- bol de salão, m�" naf�e-parado., P�,ICo�pglp'a!!1�l;lte p�a )ilJn� '�.rQ.�;:w.jifoltficari�m qualquer vltórla�-;J AntOniO e às ��h�O_:-:_V!�a rístico "Getúlio Barreto DÚAÖ'� "':"'1.Ó) Ca?ro 804 gunda fase, ,co,nh�c�l! ,só'guerra num ch�a tao ,adv""",!oo� ""��"i'Í!'ijlqueU,q.jpe.·, . ';::� tenzi x Kráuse.. ,,' ,: da Silva" (nova denomina- _ Heman i p, Rlbelro/Jo- derrotas;".3 .'1<) ,ßli,badq :roupas, j�prqprl.3� � allmeq�crQ,· �I, ;9,�ß:�,::ß�'t'm��nia "Yllti�ão _q�e F�rc.�'y�'i . - * - .

ção do "rnotódro_r;no")" � sé Carlos Silva (SC); 20) tarde' e 3�1I� 2rs,�gu,.IJd,�,ficientlsslma. ;.1/" ql , ;"1')-!.� '"�t-eI�3�'ii7�'Sàber,r em 1.9.u,�ÇltdEtmej& CAXIAS IIS CAMP�O DO
4-,'8 aápa� 'dd� eärhp'eonato Carro 867 _ JeJ'ãõ' Batis'- noite, em seu pavilhão .de' ,.J .k �'." 'Y!:?'�;;,,9'��nt:· J,Jr����Ißàr.tça eré.apli�VäJ;:nãô·,'o ae� I,' SERTANEJOI/82 - O C,,�- Ca'ta'r"lln�'erí�e 'de M�tdC-iö(js- .ta Ribas· e Eugênlö '.Braz esportes, COITI este!3 r�s�!;

"',

• � '1",,,qJ�')FI ,'1'1' ,,,,;,�,.,..�,,.,,,.,�;r,"''-''
E

�

'CI'" Cf C J737 ""'I"'d""-'d""
";,.,,,,.,1,, '" '�""'!'-'� '" "en ... ::Xi;I''e.n,� nalsed�=�a \Joer!j;'!�ße_g"'liI)?-· ,xias sporte "uu,e, � ·mof;êl'à'�i·ldàdêtl A''iíl0mo- (SC) e.,3,O),.;._ arro tados, ficou aiJà a· ,as

"" '""" 'do-o tom vaias e <outras agressoes. Santa
_

Luzia; é o grande t;ã(j:é' �'�Feden:lçãÓ,,,:eata-" GerSbn Kop�uczinske'" e disputas," ," '" ''''".

'"',: '",: TQdQl! Vi�m"�:'11as o. aÍ"dora...·
-

,

camp... do' Campoonato ril1etiSlI"de.'MOtóciéllslno-e Jorge Belen (PR), NOVA. " '_' Oi' _" ..

�"'Igentino .foi alirn�mtado com'mentiras·" ,< 'd" "
"

__

'o � �',. '\-0.1:\ .1'llr:j

Sertanejo, tànto ,na categ�- Ja'faguá Mötor" Clube, em TOS" 1�O) --.2..;. CaTrO '30 FUTSAN 'JA. TEM:(j CAM-"çí�ú.as.um ,..;di�",ÇlpÓ� oU,tro .ejl,quanclQ,: ""sem 'd'(Jvida a crítica mais ouvida· r.ia aspirante ·cemo na tl-
dts'PUlä'ldàs Troféus' "BfeiL. _ Eduardo' PUa 'e-1"Car1ós PEAO, DA" TEMPOIlAI)Ã:a capitulaçao Já esta'(,a, ,delmeada.nas ainda é àquela Que atribui e nossa" tu�ar.,. ·ao � derrotar" pelo tháupt�örto"iTBé1(j",' com Guimarães' (RS);" 2.°)' _ AflWEG' "I�-CdiÍ1<'tö�os)sMaI)Ii,;as"�,,j,mp(�!,� pp�nha ,amda,_ ,<10.(0", 'ao fato" a�: ��I' "lI�yer�, !dentL�, placar, o Sertane-
i>telillaçAO" &!é" •. pexbr'co- Carro 703 ,-' Gena1do'Ser-

I mérItos e, 'ebm "!!i
_

pl.....' d��cr�:v.�a Jut�s �er9Ic�,s ..que 'esta ..c, mantido o empate 'qu,e nos .cla�s�fl- JO. d� RIO Molha�"por ,2 a"O,
IÓGaçãö, ;lpôr 'tate�ória-. A man e Luiz" Serman (PR) histórica, a ASsoclaçao Re-riam ,oç,C?rr�,�,d() ���, �,,�,9�gl�s de Sul.. ,

caria.
" "

'- l'

,.' r ",
�omlJjlgo à tarne, no Está-

seqüênCia de largada:'sel'á e 3,0) _ Carro�"727,'f........ 'GeP'- .

c'reati'var We� sägrduJs�Re,sl/I,t�,�p: o ..r�q�,o ,ãfJ_eu !"lal.S. 80S: �r.-c' ,.... " ",
" ,

dio Max Wilhelm., do C.A.
a seguili-te�',J( '9h3Cil-'1125' Ge son Pinheiro �,lluiz "'Lopes campeã do "Campeomttogentinos do gue a derrola militar, p,ro- "

L, , -,-' .''- " '. ":,'
Baependi, O Campeona�o Standard 1'9h30 --!it25,,'QC (PR). ESTREANTES -,1 jO) Citadino Adulto de "-POte-pr,iamente' dIta.' ,

" ,�.
,n�· "(i) ,)(;Jl ,"""'E 'insistimos nessá te'Clà;-)çomo'se I'

Sertanejo/é �ma promo980 EspeCial:t1h30 -'150':O� Carro.a88 _ ;Jul"aJildit,Pi� bol de Salão, ao golear a
. """,

.
I 111

\
1"/ �"�')",í ) "'manter <it'rtl empate coris'istisse àpe- ,;, do,. Nova" Allal\l(jan1de Três. Street' 12h30 ,_ ,GiGlemd- res e Osni MaçaAeiro (SO) ,Associação' Reeré'atWa.- e

- • '---:' """ "'" é", '.
,', '&ail tikliál os' 11 jogadóte. 1>8'.' de" rI� ,.do, t>lone,e "foi P"'rO- trir; 14b _ 1,8& OC Espe- e .,2,0), Garro ,f17 _ Hllde- De.porth,a'Mh.�:por'!' ••

'

',;1,)" I j;h' "rtlläÜm cht'trave. eomo se"essa"e'stratê�'�' cinado pelq, .S.,r. ,Athayd�. cial15h _. 80,CO, e .às.1,6 fonso Berchtold' e .E1'13ree 1, sex.ta,:à ·nelte;"no Gina-,Aos �.ras!leiro:�; �,.t_�iu!lf�hsmo, es't'�,
.

'"

giã"foss� 'assiil) tão 'fáci:lf�,<!>1 que Iß'à.! !'V1achado (Dadl), que na o-
·horas _-', força Livre,', St-eff-e!1s .(SC). iQ,vendedor

.

sio de' Esportes' ,f Artursa..incapaclq�de de, ��éloc,"arr ,c,qm, ""aíriã éritão do eX;eélef'lt� tmle fl'aneêsl.k casião do encerramento,
_ III ,_,.;., ,\ " do "Slaíon", realizado' sá- Müller.'''tJm,,'púbUto '. �mlógica e",$ó ve� '!ít6ria do nO,sso" la.;,;r- "que,"�ánh'ändo"com'ddis tent&s d� di- ""

�ntr�QQ_u: .0 �r.{).féu �.-equi- BAEPENÔI" 'OISPE'NSÄ:12 bado pela manhã na rua compareceu. ào gmaslo,do, nos ataca sempre que ��ç�'ªmos;,<", t'fétE!m�a até os minutos finais·.d,a pr0r-I,,' ,pe vencedor� _ ATLETAS.:.:-':_� Clube ,Atlé- Reinoldo Rau. foi:-e Cano proporcionando,1Iuma,:arte-,

o selecionado ,b�asileiro e '\(al1)�s,ftl$";' i. f' rogaçã'o, It:I�ixoú a Alemanha 'émP!ltärL tioo ,B.aape,ndl. "promoveu 802" pi--lo'u!<;Jo por !:dio, ,Fu� cadação de Cr$ 14.�OO,OO.putar uma Copa' do Mundo., Nao .qu.e ." e, 'finalmente,- ganhar por pênalti? CAMREONAT.ß \:;BAN�: dqminQQ� lima çhop�d.a' de . chter (SC).' __:_L;� �1',
_ NIjI. prirneir:&-:"P-'ª-rtJ!1a daeu seja Um derrotista e ent�nda,que, , j-' , I' ! ............... 1 --";;"'-",' ,;" '" lri" ('. c RI'O PE BJ,!,EB,Q� DE �A cOllfraterni,�açã9 ,�par8: ",os

- -

-::.::.. III _ ' :.. .noitada, ,a Jarlta' darr_omu'o Bra$i. ,n�o tellha�cp,ndiçõ��, �e,,��r;_'1' "o futebol é,'Hm esporte -que'iCOfAr':," LAO - FOI reallza.da sá-
,atl.eta,sl-'.qu�"disput.ar,�t:Xl" ,o CRUZ DE MALTAO�TE,VE !a;;l)�bam;� por, 2 a,.1-r8. 'no�riQvamente'o ��mp�ã9-mundlal de fu- ,porta aprendizad�,. Logo,. <9u�I,quer_ ,bado, a segun�a roda�a do
t9r,I1�l-9 NQrte"Ç.�t�rinense �PVA YJT.9RIAi�'P Grê- encerramento, .AfWeg ',8 atebol, 'Quem Ja;",foLt�� -yez.es, pode país que se aplique a pratica-lo den-

. Campeonato- �aIlGárlo. EI,e de Fútebol, oomo ,f.9rm,a, de mio' Esportivo ",' Crtlz ,de 1, conquistandoo certame"ser' quatro;' cinco e até mais ve�es. tirItO' 'das regras,il,pederá sen I campeão Fut�bol, da.Salao., �ue.' reu- agradecimento pela parti- �alta, de Rio da Luz I, d�,r- desta tempora�ay porJ.i,�1t-' 'Acho que ,"ós' não, temo� é hu,mild�-. do mundo. Não faz muito tem�o que ne Oi,�O. estaQe,le�In:'�,l'!tos cipação, envergando a ca-· rotou na tarp�ll,d�, dom!n� do de"gp,Is. PO,IS .que, JUn-,'de paralladmitir qU�h..entre g,�)(124 p�17\,-., I, o.8JlCamarÕes "�o jogavam, futebol,oom, de cred�t? da cl�ade e, d� miseta do clu!;>e. - O �Bae- 99 no IFstáqio ,furiP,P"pu- ta�te..cprn o .RlO:,Molba,ses que dtsputam ª- GQp,a "poss� tl�� ',,:bola;.. de' meia �e:,de bexjgal4ie' lPOIiÇO�;�l Gual'ammm. ,Qg.'Tesultaaos
o na. __ , ffegu.ndo I

o :tJiretor we, de
�

sua'propriedaçle",.,a fjcolJ coO), $eIS.- ' PO��{)s.ver alguém que Jogue Ig,u,!'1 ,�" � . Mas . para Já fioi, um-, téQoljQQ, !Ira!Icys, .; dessa.,",dada, ,foramo.- d! fuiebÓl Waldir dOs Sal!" 9PC��d�!II> E,sP<l'1.iya �,pe Óes� for,ma, a c!asslilo,,:,melhor do que:nÓß. Ab� Isso �;�r,pa. J .. ens,ineu a,molj:ada, a jog�r e �I�,� ,se" Unibanc,o 3xO Ba�er�nd,us tos nas próxi�w� çQmp,e- Ou1iubrõ, de Indalal,,., petp 9&0 f�,Ijl.al 49 çltadmo �lJl
,

Ir, 'H ,IIJ I
(.�r ,

1
. ,apresent�ram- na, l':.spanh�., J9.g�re�9L ' Guararríirim, S�lbrasl�elro tiçÕes ". �fic;:\��� i�� 't9.J1lar escore de 5 tentos a 1. to da Liga Jaraguaen�ec d,e

' .....__.,-
um futebol Q.ue.,.,.naQl,�I1;�er�nh�pa:,í I ,2x2 ,B�so, ,Bradést:o, l2x2 párte 'apenas g()ll); l}mfl Marcaram pa�a, �,' e,guiP.� F!-lt�Rql A�I S,al�<;),,�ev� .n�a,,(país nenhum. Em 198�iJlP9�.er@p ,ajé., BÇlmermdu�c'JJlar���ál{ d� equipe mista, p�is, c�nfo�- da ça�� f\enato (2)."Aden;lIr Arweg a grand,!, .

ct:':i� \;"selil-i ,campeõe$-. I.Mas, ."�� s�pent�Jh:le Sul e N.a<?!;Qlla
.

b "'fI" �a.I,l. nie afirmou, "'l'1ao &),(rstem (�)"'ê'''Curt, que j-pgou cqm Rio. l\(Io,l�a Ia:" v,lqe, ,I ,eque, .Qualqu�r ,�í$. �p .1PO?�r.� :ser oaT- Na tarde de �oJe, no Gm,á- razões para se montâr uma esta ,for.mação: Gratz (W31- em terceiro ,�o,�J:4 p'oO�9s.,peãq.,,�e Q B,��si!JiPerrn�tlr, ,pQ,r "aç�o sio.. de ,:Esp'0rtes � Artur
'grande equipe, 'uma vez dir); Valdir, 'G.e!.f?o,�;�j�iQ, � Jarita em 'qU�r;tol�'9q� �, ,Qu R()r'llol1liss,�9,1.·'"l, .

"

",I " Müller) a ,partl,r das ,14.-00:-
que o futebol em,Jaraguá Cláu�io; Rudibert� (Bru- pontos I.êt�m��mu',� ,na ,a�, ' ,_,

-- .,- -::-:-" -, ras, _jogam Bradf;SCO)S:,'�I;l� do Sul. el?tá ��ma"(��� �e· (0), Ademir e Curt; ,�ena-, terna, tt,.lfrl?f!n,p;,\ ri C9W. .

b mermdus GM, B.esc x Na
de"c"-a'dn.;nc1�a·. 1_l'n'de a"pr'o.".'r,la to (Marcos), Milton e fva- Arweg e Rio Mo ha repre-

; � _"':. _,.!'I, , P""r'que n6s não tiramos, d,a, •.ca,."eça,__ Ie
•
u ,t!'

d S I
v

-, cional, Bamermdus JS x
. mercê da' faltä

<

de "'t'� ,"
. � .", " "'" _

sentarão Jaraguá ...G,' l:I
''-''_ L' ,i • • I

"
')' '; ;"'>-es'sa� I obõessão de, q,u� o .,Bra.�11 e

U b S Ib Liga, n r.
- '. , '

-"::r é peo
L. ..

d 'd Itaú e ni anco � 1,1 �a-
um-a" bôa eq"uipe de 'lräba- ni,r. ,Nest"e ,d,'o.m,",'in.g.�'ó.·· joga

'.,�,�� di�p.utas>_uo_,. am _

' �
. >, r T ' , , , óbrigadb a sär o':'mdhör :

o mun o.
I

.

_

S h d rt _ E t d a1
O nosso time já embarca ,c8",peão: , ., l'V1esmô"perdendb-'n@ início da lsegun'" <.

si elro.
lho _ o Pres,idel'!te traba- diante do emn a e". ?U- �!l�O_",,� � ':I ,"-:.. ,!,. '1. á-

E ..... E - * -
lha SOZinho e nãö merece I pava•. ,

"

"

" Na �a�egorla JuvenI, s
_

,'n, nenhum" momento p�ra,!,o� par!l ' ,;., da fase, assim- mesmo.',vj:emos .. ,..a .��1' ÇLUBt; ,-DE, BOLA0 '�O' as críticas que vem rece- B'OLAO TREINA PARA 0,: ' bado, ultimo, a Urbano vell�na!'lsar a partläa co�tra' a Ry�sla" l?,C?,r ",i "'panlía coleci�l1a,��o fpal�vr��, ,.aryl,�- VENCE TORNEIO I J i..L ��'

I EIRO" E "JASC' '

S leto por 1 a O e
'exemplo, que poderia ter;,,;e":lPt�tagÇl �. veis ,de cl'1onistas estra�gelros_. que .. ,,�

'r""""'" -:;'$'''' I bendo _._ e dOá fal�� a,e -c�- "BRASIL. .,

ceu � e.;, '

"O
ou mesmo nos _dadO ,a p.rlfFlelr.a. 'de.,J� ..

,togamos o' futel:ib1. arte;ilq.ue o, noss'ó
Clube de Bo ao 81, da RO- laboràçãb; pouco Ireall�a'. _ As, bO�Onl�l!is Jaf,�g.u�-, "a �an�� I� Mltt�sà pe1r4�)�15f t J

Z a:iedade' )EspeFtI�a e--. e-_"
(,Waldi'r adiantou também "enses estao tremand� com,

_

'Neste �aba�o, � e,U
rota, se o juiz nao hOIN"�_ .,. o VIS-

,- - futebOl, é um ,balé;' que lCO ,e .. me-,,'
freativ• Vielrense, foi o

ue doze'. attetas fbram 8tineo, com vlota. a P"artl- horas, ),og,�rao Mlrtes x I'ta� grossä.sla,�uma.�ou_ dU:a�"p��a!,t�� .. q"Jhor._,"jogaGfor �� n;lUn9,o,." >\' é<l,. '.,1",,( campeão do Torneio ..C,i .... 1 �'Ispensados do clube, 1)0-
"

cipação nos Jogos Äbettos flano e Janta x Seleto� Em
d'e� máXimas que co.m.eterno,s,�_ ."un_ ,.- ,',.. ,' 'Jf" ,'. ".�, -,-,-� � --, .,_," I'

' ,', '�I:." r;J d d J ':.'';-4'''''''' .!.e',la'r·lzva' 1;.1

C. ,

d Mlrtes vencer e

'

, ,
..

"

b I -, ua e e ara�ua, I
.

-

dando defender i outros. E de Santa �,tarm�,e ",O, caso, a,. ' .,
_

ca chegamos a admitir que ,JlljJ9 se,." I" 'Q,�que nos atrapalha ,e.qUe foté, 0. L do sábado, lilas canchas
que sa-o'. Orl'l, P6po, 'Mari- Campeonªto, Brasi'lêiro. 'Pa-' a Janta' tal!'b�n'i,' e�ta ui

riamos obrigatol'<iamente
..

a m",�llhor ,existe.. para fazer um UniCO produto.
J' d d O t 'J<" a por

- - '

C rt daq�e a,. �oçle ª.,�. �.' qr:-: nho, Tubarão, Lulzinho, 'ta' os JASC, �.p,.e.na,s,
.

o S8'" tima
..s,e,.,r.CI_ .�all'" �i,�,.r.npe , �

equipe ,d,88--2.4, que disput,ar,I"ª�,,,. a k'IJ�', • '!'go·bE ne,sta Copa a nos,sa a e, o" "

. I' d clu
.... 1 h'I � ,

• n ,,' .....

(leio reuniu, a em o -

Landi, Laur,O',"" Ghàdéco, lecionado femmll'lo; 1ertç -" �n",t.eG,� •.t'a'f,a�,'" ... '_
pa.,

�,'
,�,

'r;";Ii,'\,',, ,:i'fi' w'. "nosso �ailadod' o�· nosso� �u�e��[:� ,be promotor; o C.A. Bae-
Elias, AdOlar,' ,Rogério' e ro colocado ano pa�sado,

,

_ ..
,

.

,.

- ,,, '. '<, o
,'-, 'co, '," ques",n�ru pro UZlram" a, ,nu;_a, pen�� "J\lv9r�d,,: ": Tupy, SlIvlno. Estes elementos, em �ages, IIaJo vtsfa que FUTEBOL SUIÇO DA. S�

1"""<,, ,�,,' '-"- • �I """,J.. .'.' .H .-,.;que liealrnenteAaz,_ca.r�1Peo��. ,9�r.h�r (lstes dois d,e Jomv!lIe., A, po.derão proc,Lirar a "secre- 'o mascul'lno não -Obteve', C
.•
ESTRELiLA _ A dlre.o

.,,.,,,,,., ,.c.""

"',""", f'l ,','II' i,,- ,., pantidas. O q�� naC?d_���.ct?;l'!stlt�!r"" h!assificação apontou eml taria do Baependf e apa- nosJogosReglonalsasua na ,da Socledade,-,Sporto' nosso' ó..gqlhp�r,l6ti;"; ;.,a tão'" h' .

uma�manqha
-

�d�!é��1 ,no �O..�, pa-, .primetm fuga", ,o '()Iub,,''<!.: nhar o atestado Iiberat6- classlflçaç�" -Ma, ilO,ra _o Club Estrella, de Ne�u,irracional qúé '8. indústri� paulist� fa� " tl<lotl,smo.,
__

. ....,....,-" Bolão 81., Garn seis pontos,
.rio. :' , _i" ,. , 'ce)tame brasileiro, que se-' RamoS';-' está prog�aman obr'lcou ·Ii..� de cam'lsas 'allteclpan-, fi tin'I''>' \' '

r
"

'seguida .d,a Sociedade AI-'
'_ * _"'.... !. ra' :""'m "SãodPaulo,� de 6:3 "'arg(óS p'r6ximos, fl.nais-de-

r D}J u9�s, '; .

. ",'

p'el",_,,: �,ontrário: Futebol é· ,um, es,: d 2 '" t'

I
do t t' onato A pr<Or.'Ina Ca- ""-," I vorada éom 4, Baepen f

AALL'vE FOI.".,A ",SENSA- 8 de agosto, Jaraguá do semàn3; um 'T-orne,lo n,t,er-,
. 'Q ..

e r�ça!TIpe, '"
"

.

�
" .

,

p'o"rte-', ,nlão, um,â' guerra,. ' E s.�,h,p,r p�r- ,I _ I'f!lsa da Moeda cunhou 40.000 meda-
.,

b ' f li e Tupy"iney.yhÚfl:l;�':lbdás' áS' ,":AO, EM, iJARAGUA,j DO. Sul ca.nta""Gom ,dois repre- _,no 'dê' Futebol Smço, paralhas comemorarido a' nO�Sil� vitÓria ..
:.r der com digrm:lade' tarn ém� a2: p r-

participantes' reoeberam I SUL _ A dupla', •Ernalll lsentantas, Sa�a t;Wiele 110 I Eaissoélados e"dependentes.Agora está de'rretendd essas moedas. te das regras do jogo.'
troféus, 'bem como, meda-,

Palma Ribeil:0.t Filbo/José feminino--: e"Ademar.• 'Bran-i -As"partidas serao: em �eu���-��'���·��'_-����.�'�'�I������'�'�'7������:· Ih��ra�d�riffi���e�e-'
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. o Tribunal Superior Eleitoral -

baixou resolução sobre a Ca

lelil�ário EI�ÍtQf8f -@s�l�re�en�o
em- dlfinltjv� quais 'Qs caml

J1ho§ que ps �rti40s pol,ticos
têm a. sea!!ir até a rs�H�ação
�G pleito de 15 de Iilovembro e,

posteriormente, até ·15 de mar-

. �o no encerramento do �no elei

toral, prazo esse' que estabe-.
,ice a Iilulldade ttê ª!os que
Jmportem em .nplJ'leação, eon

trataçãQ, desj�naçã9, -"eadapt�-
. ção de funcionários ou o

procedimento de qualsque,. o�.
tras formas de provimento

.

no

quadro' da .admlnlstra�o direta
e das �tarq!1i�,s, �mpresas P,ú;
blicas e sociedade de economia

mista dos Esta�ql! e MYl"lici
pios.

O Calendário éleitoràl pre
visto na Resoiu�o CiJue tomou

o n.R 1-1.821, estabelece (,
dia 6 de agasto, próxima séxta
feira, oomo prazo finaFde alis
tamento, de ji)edldo d� tran�fe
'rênsia 01:1 de alteração de Utu

los.

Nesse pEuticular, o Car

tório Eleitoral dá 1'7� 8 Zona,
que mnGIORa no paVimenta su

pelior. dlrelte do Fórum Desem

barcadoF Jeão Thornás Marcon
des de Mattes, está alertando
para a data, esclar.ecendo ",ue,
no caso de títulos novos, são

.
necessá'ios as certidões de
nasolmento (no clÍso. de' soltei;
ro) ou casamento. As fotegrot
fias poderio ser batidas ne pr6-
prio local, inteiramente gratui
tas, tlma vez que s'er.ão pagas
pela municipalidade, que dá, as
sim, a sua par.cela de contrl

bui�Q aQ aumento do contin

gente eleitoral do mu�fcrplo.
Nos demais casos (trans

ferAnoi, e alterações de Utu
los), o elei,tQr deverá levar. o

atual, o mesmo ocorrendo com
r

aqueles sUJos documentos es-

tejalT} vençídos (cheios).
Neste sábado, dia 31, o

_ Çartório
. Eleltor�l d�, JaF�!.Il:Iá

do Sul a1enderá daI!! 8 às 11,

�oras e de segunda � §�}l.ta
feira, no !1Qr4rio· lilGrma!! 9W

§eJa, dás 9 às 12 horas e das
'14 às 18 horas. \

Mssaranduba e 'Schroeder esgolhém'
seus candidatos amanhã, .

LA U"R O
S
A
l
V'
A
[)
O
R

.�\ ,,'�D'içA9'A9 '. I

De acordo com a Resolução A. li) 04/82 do eonselho Es�
taOOal de Educação as eSGolas Participantes de Santa eatarina
D&M� l}aFI! � !>eguJj�� IJIslade. do ,�n" !1'IajQf!i!r sua.� �emes,
ir.al@�8§ !i�F�m�nte el]il 44,3$ r.e�ultflnt� 9� 41,3% (INflC ��,
J�'h9!83) �:- 3� (d!ferênça ,e�tre o INPç: de Jane!ro/�2 = $6,8%,
aUlJ)ento Itvre do 1.°. semestre e o INPC cte 'março/82 = 39,8%,
reajt,lste CGACedldo aos professores).· As 8$!Wlas que. tiverem
sJ.la. .jlemestrQlldadQJI d�(sfalladas, mediIlJl�A' jjJstifipafiva Cl!lfTlpre. ,

vada de sua situação fin�np.�lra, pO��IfI\ ,p'tl!�eaF !l C0!'llissãe d,e '

_ As empresas flSrtialJiUlntell têm' pr. atj o dt8 .

16
Ef1�!iI99!! �l!çß.ç,pl:lal� q�p f.uflci,on� JUntº liIo CQn�el�o J:iltadLÍal .

�e i:ducação aum�nto súperior .àq!Jele, até 7()%, de aCllrd,o com d� agosto para en�r�gar. a coord�nação da 1.8 C;>LlSEJA, a

0, grau de defasagem.. I '.' doçu,r!1en!ação dos atl�tas partiéiPíi�t�s �mi tedas-as '!Igqaiida-
'

.

.�' ,,; 'TAXA ONICA: VJESTIBULAR
. "

des. Dia :25 sefá! realizado o yORgre�se Técn,ico e dia 27,.a

I \
. P ..ç:O!'íS�!I)P Fedenll �(e {;du,caçãq apro�oq �

..
Reso!yç�0 al)ertúra, AO Clube' �tlétieQ Elaep�Adí.

,2/.���, tlu.e fi�a elT,lcCr,$ .,2 � 47.9,PO· a taJÇa 4nicB Pilr� QS V��tlb!,Jlar?_s'.; .' : - ,

.

de toda a re�e' de ensino, �!:!perior <;Ig paí�; y�!ldE!.,para �s prq".' :
-1.

"

"vas relativas" aO pri."!eiro, .sfilmestre de 198a.·. "'.------.-------�-_..... .....-!'Í""""'_.!"!""I".....�

,

Os.Diretórios Municipais
do Partido Democrático'
Seeial de Massaranduba e

Schroeder, ,realizam' fleste
dom;'ngo, as· convenções
municipais, quando- serãa
escolhidos os candidatos a

préfelto ,'municipal, vi,ce

prefeito e vereadores, que
eoncorrerão nas eleições
de nOV�!'T1�r9,. Em Mas$�"
randuba, a convenção co

meça às 9 horas, na Socie- ,

dade AtiradQre$ Ma�sªr.an
'duba Central e, em Schro�
der, na Cãmarfl de Y�r,�a
dores, a partir das 1p �Q
rl:J�.

O PDS massaranduben'-'
se .c�mcorr�rá. com' chapa
única, recaindo a escoJhp
Act$ nOfl'le� de. 4ßtßF'ino

QUA'-IFICAÇAO ELE!1()RAL
·llfna cornlasão 4� 91J�!ifi

caçãq eleitoral percorreu de
1 .

o � 29 de JlJI�g, ng p�rfodº
noturno, � Il1tQro!Q!' e perjf�pi.a�

.

do
-

ml:lnicípio, para, proceder a- _.
.llstemento e transfefênc!a de

elelteres. .
O mesmo ocorreu

ng çartór.jo, llIue fi!lnçl.Ofl�!;! em

horários especiais, para aten-

��r 'eidadiie� �o centro. )

Essa campanha, que culmina no

dia seis, quando enceml-se o

prazo, está atingindo seillsl ob"
jetlvos, segundo funcianârioll
do Cartório, Eleitoral de Jara

guá do'Sul. Centenas de elei

tores se alistaram e ou trans- '

feriram seus ,Utules, não s�

tendo, todavia, número es�ima
tivo, por quanto· e mapa. serã

elaborado somente após o dia

seis. A expectativa é d� que

o município atinja' trinta mil

eleitores, ,embora que difícil.
. Outroa revelà,ão surpre-

endente, que deveria' inclusive
ser obserwada. pelas autorida

des educaclonaill� ,dIz reSP!:Iit9'
ao gFande númeFO de afl.alfabe.
tos ou semi-analfabetos (só

sabem rahiscar o nome� que

procuram e Cartór.ie' para ob

tençãe de decumento. Como
estes não podem ser. alistados,
ji)OF força de lei, perde, assim,
o. muniGfplo, muites eleitores,
muito' dos quais, é Iilem verda

de, são oriundos de outros mu

niofplos, ql:le aqui vêm a' pro
eura de trabalbo junto as indús

trias.

Kuklins�j parI:! pF�feito e

\
Rolf ftein�e, para vice,
se,ndo que, p�ra Q .L-e�isla'" .

�ivo, deyerijo concorr�r 14
ou 15 candidatos. Marcará
presençà, o candidato ao

'Govern"õ do Bstado, Espe
ridião Amin Melou Filho,
que virá acompanhado de
comitiva, além de demais
autoridades da região, e
dos" eandidatos apoiados,
pelo muniçípio à _Câmará
,Fed,er,�, e Assembléia �e
gislativa.

e

,

•. '.< ,� i 1-4". �? __ ""�,.,.....- ". ,i l ..u4as:. ;4S_ ...... -.� .....�- ,.

Municíp)iß$,·da�irn,çr�rrei,i,ão ; bem' .:

. posicionados' 'la. arrecadaeêo
"

dá tributos' ':f$eJerais .

.

.

A Secretar,� da Re�eit� Fedéral, divt.!lgou 9.
I w!,lume d� al1r@ça�ª�ão �@ tr,�,yltos fe.€!erai§ (Je tf}'!:'
�a§ as unid_s rnunicip�j� �rªs;leiras, ,em �p.rno
� guªtrQ mil, No gY�dr9 di'VyIQ�º,' ,,�ri,fiçª.§e liI�e
§s, mYf!i§fpl,p� dg V@I,f), ,f4� ItªPoeú aéhaffl:se �eFn,
�ityªpº.§; prim�ipalm.ente Jar.ag.uá da Sul, que em

1980 foi fi 127.° maior arrecadador do Bral$U e qY§1
em 1981, subju para a 105.a polocação, corri "au
mento, na arrecadação de tributos beirangg glg§'
duzentos por cento. .

. ..

Nosso município, om 1980, apresentou 25.71 S
docurneetos, de 1.0'16 empresas pagantes, 651) se
dladas, 5.881 pessoas fisic�s pagántes e 1&.008
-domiciliadasl que movimentaram urna arrecadação

..

de Cr$ 593.247.395,32. responsável pela 127.a posi
�§Q, "ªgyele, ,@flO: JA Ii'Im 1��1! fonUJ1 !u)r���ntª,.
do� ,g8.74� documentas, �� 766 'emflfesas pª€Ian
tes, =1.2'78 sediadas, 7.4,1"7 p�sSf)as físißas pagan
tes e 17.197 domiciliadas. FOi arrecadado ano pas-.
sa�o, Cr$ 1.�80.610.481 ,94, damle a Jar.afJuá do
Sul a Aonresa 165.a GQloçação.-

-

-

'

6u8ramirim, em '1986, arreEladou 'Cr$ ._ .....

22.184ß25,27, ápl"esefltando 3.489 dOGumantas,
sendo 125 de .empresas pagantes, ,146 de empre
sas seaiadas, '1.048 de pessoas físicas pagantes
e 3.889 de domiciliadas. Fiseu Guar:amirim Aa 8(}2.1�
çolocação .. No ano passada, aumentau considera
velmente sua p�rtiqlp@çãe, fi,cando na 118.� pasi
§ãa, fruto da arreça�ação de Cr� 58.641.938,89, on
ae fOl"am apresentados 4.511· documentos, dos
quais, 121 de empre�ªs pafJ8n1!es, 189 ae sedia

-das,. 1 :�60 de pessoas físicas pa�8.Rtes e' 3.55� de
domicIliadas.' ,

-

,

COFupá, fiO a.nQ de 19SO-, foi o 835.Q rfllinic(pi{)'
arFeeaaador do Brasil. �eGolheu, em tributos fe
derais, Cr$ 2Ó.540:944,41, com :2.835 ·aooumentos·
apresentados, 12.{ -�ertencentes a' empresas Ra
gantes, 15� a �edia<:fas, 63& e 2.1·97 a pessoas fí
sicas pagantes � ªediildas. Já no aRO P�I?S�aO, a

pal't!ieipação ceFu(:)aen�e, caiu para a 918.� coloca
oão, emboFa tetlha arrecadado 04 34.798.761,49,
éam a apreseAtaçáQ de· 2.582 documeAtos, 97 e

178 �e empr:��as pa9fln�es e sediadas,
.

l1e�peeti
vamente, 825 de (:)essoas ffsieas pagantes' e 2.927

.

ae domiGiliadas.
.

ß l11�fl!cípi� de ,�c,1ro��er! �m BQ, fp� O � .066.g
dp paí§. Arr�eado� em, tri�l!tos, federais, Gr-$ ...
1 ?�Q56,9,�?!�2 e @pres�t�u 1.067 ��l-ImefltQ�, $.j:ln�
dq ,�3 de �mf?fe§ª§ pl:!gantfls, 48 g� empresas' se
c!ia�ªsl 394 d� p,�§fj@�S físiças Pª9�At�$ � 111 ��
de Pe,�SOilS físl,cas �QmiciliªçJa�. A exempl� de Co-

.

rup�,\sua participaç�o sub!� ellJ 198� pa,ª 1 )1Q.a,
no entanto.-! sçQun�,o ª Sec.r,�ar:iA d

...
,� REj9�i-tii, F.�- .

deralJ p ªrr�,§ad�ç,� sch,rQedense fei de Cr$ ....
21 ,�.24§,Q6 § 9 VO��fJ1e �e cjO.PU!TlflOtQS illPrestln-

.
tado,f! fQj· .!if� '1.���, dos q4�i� �1 g� e!11pre�ªs pa
g��tf1:S;.�§4 ��.'S,fldJª�as; 480 file p'���o�s "fí�iç�� pa
gimtes g 1!185 �� domicili�p��� .

f.i!1ªlm�flt.e 1VI����rand�,�a.. �ste foi o de' JO,e
nor arr-ecadação federal, pois que, ficou na 1.178,.1J

posição, em' 1980, recolhel'!dO � 'União Cr$" .....
. 9.!J1 ª,�77$,'!2,' apr�s,entando ª.087 documentos, 112

�t) �m�r�s�s pagªtlt�s,_ 149 Ele sediadas nQ mtmi
qípJQ, 1.0�1 4e �s80as ffJlç�s pagantes � B.07�
�.� dorniciliªdas. No exer-cício pass,@dQ, Q seu po
s,ioionameoto caiu par.a 1.33$.º� com volume de ar

reeadaç�o de Cr$ 14.011.864,�1, 3.037 tl()C,Urn�ntos
,

-apr�sentl:!da�,
.

89 de pes�oa§ físjçªs pag�F1tes, ·1,�1 .

ae s�diªd��, 1·t89 de pesspas físicas pªgantes e

. �.239 de pessoas físicas d�mi�iliadas.
Ap�$ªr das quedas de· Corup� e Masªarandu

ba, !iJO anQ passado, a col,ol}��äo dq� ,municígiaß <to
Y@le ,do Itapocu' não debç� <je $er �e$taqlJ�, se

cansider�do o número de muniç,pios br.asileiros,
próximo a quatr-� mil.

.

T�BELI� 9ESIGN�DA'

ED�TAL,'

F�i r reali'�ado sábado.' çt, ·passªd.Q .retlro
"com 'rnuitp suçe�ª�d", se-

" nome� à' j;)edido 'da
lande. . defililitiVªfflentfit o lia. g� demAi§ sã
"casamente" cgm 'Ci) Par- guim Bento Pedro."
Pgpu!ar, a Conv�n��Q My: ,t�Q' Mathedi, i
njci�al flo fi a II t i d o �a reeder, Helns lti
Movimento Democr:átlso Adamar. WiFfl:el',

. a r a s i I e i r o, de Jª,ª- J:)�rto Oechsler,
.

Le
.

Quá do Sul, com � esee- �ri)çJ<, .Rq�1 , ROd
l�a de candidatos à prefek Leepoíde Malheiro,
tp, vice e para vereança, Müller, Zeni'lton F
às eleições majeritáfias ta.· Lauro Biebert,
de quinze de novembro. {) . VegJni, Walfredo
acontecimento deu-se no Celso Lufs Nagel,
período da tarde; confi.,.. Lenzl, José .Gßbe
mando duas chapas con- nel, Alvaro Rosá, I

ç�,rrellt�§ @\') Qf!flg �e pre- '50 Barth, Aldo de
feito e vice, uma' stJbl&, Mário Antônio Plan
9�ijçtA �n��QrAºi' PQr. �egi�

,

M�rl�n� @!;iop'
naldo 5chioeHet e Ivo Ko- Valmor Vierra,
öêlfã öUi:íi,-p-õi.Õuniäl Va- Hansen :(Mamáo),
,.sel e Décio Rau',' Pia2lera, Curt Marq�ard� (IV!
§IJ�, tl.x-pre�'.cJ�J\lt� do pP, Heinz Edgar Raed
�!11Q.Q� bªl)çtlriQ". fredQ Dornb,usçll. .

Tqºp� .p� 4§ G9l1Vilnçjg- rrt�r Rijn�Q�, ,G'ªYdj
Oi�j� ,gº!'T1Rªr�c,Qram e QA- ta, A,�bel1s Man.oel
da ßh,apa" .r�çeJ>E;{:'! 2� \lO-- v� e,Bita de C�fUli!l
�q�, qye foi, aUªs,. Yfl'1a 'pr@�ht,
j�Qadª �ªr�· ,qy� n�g h9Y- NI:! IlpJte �� t��9
v�sf?e 'vMcedere.� "'!Tl 27� É' e,,�çutlva do
vencid�§! O� QanY�l'IçjQ- r�lJniy Wdos, PS (;

nai� �prºvt:)rl:lm tªmMm 9 to,S, p�i!l �efil)jr o

ªpoiQ a,o,§ cl;mqi�ª�9,� ª dlF mª d� çª!'Rpanha 01
PVtadg e�tadyªJ! (;I'�pl,.ltª- e seys .proçeclimen
d9 f@�en�l, §@n�dQ EI gp� ga,i�. É �mªl)hii, aja. 1
verno 'do Estado.

�.

C�sft�, �m JaJnvfl
Trinta � �!ll !lgm�ª à ve- 0PosJ9!gnlstª� dQ

rçalW� fOf,t;tm §ubmetidos t9!11f4m pa� d9 �t'mi
� VO'i:aç�g, �en{io ,q�� �111 R�giol)ª!;. �ªn�ª CAt
.çJeles, H çal'ldiC1IEltQ I')a �!ei.- "P Prgj�tº �� Muq�11

,

Effl 99nrQeper ��� no e.n
eerr.8rne.f!'�<;> d� edição nê
nhl,lma s,a!I,I,ç&o havia quan
to a norn�s QQ eargo' de

. (!lretejto, tf:lfl'!POUCO ii v�a
dm;,,'

.

Vinte e cinc.o empresas tomarão
,

parte na OHmpíada
Sasiana Jaragua�nse

!g/Jguá .do Sul, ?8.07.�2

AU.� M.f)LLER (3RUBISA

Belé p,r�senle Editai d�
citação pedimos aos senhe,
j;.Íis 4PI'IIJl:Q 'rl;lla<;l.Qn�di:l� SU.J1'l

compar�çli!m em ngssg Car

tório pasa tFa�aFem de as

�J:l!1tos �� ��us interesses:

YAJ;.p,IR ylc� Estrl ßuami
rangá: sinA __:�Cx. P.

-

93
- !ãu.ar.amirim - §C =-Vé=
RONIQA . Q�KI=R NAßCI=
MENQ ,,--

.

F.1!tnldij §�nlJ!1F11
.

do Sul - 6uar-amirim ___, se
.::_ VALMIR -jeis�' BLUNK
Rua Três Rios do Norte -

NesU .
--:- ,MIRT!;§

CENI'TA CESBREU -. R4§
Felipe Sc;:hmidt, 11,2 --: Nes
ta.� t!Q�S' AI;NEI�g ;-;

....:. Rua Três Rios do Norte
- Nesta _:_·-"HENRlãuE
WOELK ....:. Rua ' Eduardo
Crish, 37 - Nesta - GUI

J,.QW � Qlf. bTQA ---: me qf!
J..t!.z ! ,-.:- f'le§tl! =-:: F,RANHI�
,CQ f,JHATS � �l!tr· Mp'ljl!!�
randuba BaiiKo, �/n.o -..M?�
sa,anduba _: SC ELIAS AN

TQJ\IIIQ F.IAMQt4�INI =- Es

tr· 99 l:!!:II, JW!. �g =- º!lê!'
rami�im -. SC; = éQANIR
DALPIAZ - Av. Mal. Deo

§lorg �a f-ons�cfll 1�3 :._ .sa

I� QA' - NI!!§ta = cgpo
NeTO ·§ARglA. f!bl"º -'
Rua Preso Eili'itácio Pesspa,
71 ..,..." Nesta' - ANIBAL

§PUl-,l.,Ij; ßfI�IOLI =" Rua

.,J@,f)MiII�1 1337 .,.,.." Apt9 04
""'<' ""�sta -'- MUi9 . ß�f'JE"
TIA - Fipa pOlTllngos dª
Nova, 564 _; Nesta. - JeRN

eRN'FS KARS·:= Rua Gel.
PFgÇ. G.p.m§�.de ,el!v§ira,
717, J'lptp � -= N��?TA -

OSWA!:,DO Ri!ROLFq LlN
DA0TH - Rua Gui,�Fme
Gielow, 107 - NESTA. -

.JoãQ Rincp� - Rua JQ!flV!!
le� 7?9 - Nes�.

. Curso :gratuitQ' de fotografia na
. I, �n::;:::r.z.=- l _-'--'-.lY"- _ ..m �� .�_. ��

Centro Empresarial
,S�r� re�!izª�o no§, (fias 6 e 7 de agosto, pr6xlmq

d�::sem�m!h lJlJl ,cursp {!o):>re t�cni�a de fotografar, que se\<A
!'!i§tf��!) pelg Sr: ep�!�� Ore�er, cjp Labora�ório Fotográflcq P

n�G910r, gye Junt�mtll1�e CQJJl p Foto Loss s�o o� promotore

çyr§g, T.�r.4 u"l !ptal !:l� 1ß !;)oras e §, inteiral'"eflte �ratlJit
cif!fldo s��A,fe,ir�, à,s 1� �ºra�, 110 ç�ntro' !=mpre!!arlal d�
guá {lQ �II�, n� AV�llidli! �etúlio Vargas. .

,

IDPcr;�qj;l§ p,od�,.�p '?,flr feitas np Foto Lo�s e ao

d9 ,çHrl!9' "'av!:!!,. �fltr,�l'J� �.P çertlfjcado· de participar;:ão.

.

Com a .finalldade de deseiwolver. entre os usuários

9 int�r���e, pela ·R�rticipaçijt? fiO esport� c'i}SSist?, 'fprta
l�ç�l'J�o o§ laços de amizª�e e cam!'lj.adag�!Jl �ntf� �mgr�-

'g��ol!! ,€I S",�i� !)Iém �e fayplleçe,r. Q de§env�!vjme�!o � a

pel'feiçeamento de associafj:ões atlétiGas atFavés da ji)aFtI
C;!p�ção �f�iva �� !le�s alJsoqil:!�P�l o penir!) �� AtIvidades
dp Sesi � C! Cons�lhp De�portjyo ��sil:!no irão premoyer,
�e 27 �e a�g�tq � I 17 Pf'l ��!�mbrQ,' � 1.8 .q1,.1�E�A - 0-

liwpíad� Se§Il!.I)� �ar�gl!aense. '.
.

Naf.la m�po� �� flu� ip @mj}fft!l§§ 6t>"tjr"l�rafll parti�
qipaçã!:,!, elTl.�" l\FI�daJ.i�aq�l!. q IUI@ irê re!J!'!lF � ·6513 ,ªtle�a�
operáriol!!, de�en�tFaçãg iO@�!JíY�G,II;U lnt�rQ§�e

.

€!ª!'I elll
Pf�$a$ e E(a§ seus fYf!�iq!'lários em def!�llvl!!lver a'pr�tica
Q*,ppl'tlva !lern!,! II!'", !:lo§ instrl}mef!�9*, vj�Pili�l!flf,Jre,�, ela la-

I ��"I P9nf9f>m� ,111 ��",r.dem��tjr Ad!'!ffl,Ilf �otlll f.n�,S!!�ttq,-
As err!l"r�SaS partlPipante� s&a; MaFql!al'dt, M�cânica

.

- Jaragu�, ß.orf�aha,il!.Wolf, ÇlqFJ1)çªrlas JillrnbllFg, Dq!lJllJf
f)@.nfepMf3§, BeJ>jq�§ Max Wilhl'llln, JaFRg!Jª ·Fa/:lril, Jarlta,
Ind. Oo�, �wlilcl, M,rça�o, MªrllIOJ, Gurn� IrO'l"o$, Ind.

.

Cam. W. We�g�, Menegptti, Weg, QyFU�, EmlTlElndaeFfel'
ßt>� , VJilfClIlJls, t.,4QiaJÚfgiga JQão Wl{Jl!!t, 6ale�q,_ Indústrias.
AeuniEfas, Madeireira. Gnelpel (Schr.oeder), F.rigumz, Energe
(Guaramlrirrd, ßonlJtl'utora $ßri.a .e Mi�1I el'mfeec.ges.

Já as modalidades qlle serão disputadas são as ,se

guintes: atletismo M/F., bocha, "1,fl ßm", canastra, ciclismo,
dominó, flJtebal de salão, futeb�J 8ufç�, ha�de�f)1 M/F,
mar-chli atlética M, tire ao alvo, tênis de mesa M/F, tênis
'de campo M, vollboJ. M/F-, xadrez, Iilollo 1'a3 Bm".

oo.L;t#NA ROTÁRIA� QE...KOLOQIA

JQ.sé A!b�rt9 BarbgsF!

'PT de
Guªra,miri,m
realiza ·.convenção

.

,:

E) aponta
candidatos".;,

#

�.-.,,-

"Prefeito de 6uaralirii deleo,

QS" peixes
o excelentíssimo PrefeitO, de Guar....irim, sen

SALIM JOS!! DEQUECH, demonstfpu !<W� �reocupaçã�
lógica ao' enviar, em 22 de julho d� 1�S2, o qfíçio 16�
ao Dr. A.urélio Çarl� R'!D0r,. DD. Direto,r Regional
DNOS Bill Florial'!ópo�js, solicitando encarecidamen,e q
f�sse constf'qída escada ,ou ralllpa para Peixes na

presa do DNOS em Guar.mairim, pp Rio Itapoçu. No�.
,oficio o digno Prefeito' salienta qUe e$Sa escadll q� !'8!"
pa "... s! �J'l!� d@ IiUffltrimento de. uma .

,p�l!'essa te.
pelo DNOS em 1917..·". Ao mesmo tempo oferece apotQ

f
,lI!.uniclp�l� afir.m....�o qqe

"
... gue,a· desde Já, oferecer .8

que ,estiver ao alcançe desta. Prefei��a, �i,JO que o ...
sunto é de alto ,inter.esse com'1niJ!�jo.:o;'. O P.reftt1to ti:
li.,. �os� g@qqe"h 'enviou aquele J;)iretor c6Jlia d, offcio
qua

.

tm�minhamos a�!cI�bl Prefei..ra e, comentando Q

pre,enta �Sumo do prob�ema ecológico d- 'Sustente
'que "••. As afirmações contidas m» ciW4q QfiP!() 'correli_
tàpr de nosso ofício - que pede ins�J.!!?ia! � C9.!1l!trução 'e ti:
dem plenamente à .'tmlid(lde dos fat�. A rePresa, de pt!:
q�epo, ,gr.te .�penasl abastece um canal que. conduz lá!""
••. plal)�Ç§as 'd, aÍ'fP� na Estrada Rio da Pl'8ta e adj.
çêflcias, neste Muniçipio. A. barragem ���JYí"a p,t18
DNOS atravassa tOdo e -leito do Rio ltapocu, impedlrldo

: da.ta ,fOrl11a a subida dos peixes que bpscam a desóva
.i�a•. o,n�a @� �gua� .�, . próprias para>esse fim ..•".

. �
diz l1Iais Q sa,,!Jlif P.r!"lto:"••• A construção de úIIII!

'r-amPil
.

o� e§c�a reso'veria- ple'1!1lJ1eg!e 9 pr()b�em" �
rantindo a sobrevivência das yárias espécies de peix�
que ainda r.astam, '. prlncipalmenta robáloa e cascudos,
�u�o II tl�te� 91,i,..�, oqtrora. @�I$ptft. am �undAnci..
plJd.e-$� afil'lJ1ar q",e tendem a d,sa���e� 11(1" comple_
Clacl� à �!,ISênci� C!, �n�,\=õe$ Pllra � Rrocr�Açio...".. Ei!
�f o grande �p�lo qqe re�be esta COWNA RO-TARI� DE

ECOLOGIA, que vam ,pr.opugn��o paios peixes do ltapeeu·
Ao senhor Prefeito Municipal o. �gnuleçlmalltos des� t;O:

lama. '- j
:

º MUl1iclpio'de �!,Jl:!rac
rTJirifJt'�· o úftiço dll: micro,,
regiã9, on�Q ª. escgll1É' qe
candi�atos .

.não limitar-��-á
a �ºi$. p�rtictps, 110 c,aso
PDS e PMQB. É q�e Q PT
- Pal1iqo do� "I'rab�lh�do�
res (do ,neta!�r9ico pauliS
ta Lula) reªli�Qu d.,� 23, a

sua c9�ye!1Ç,ão municipal
para �sco!h� dos candida
tps ª prefeito, vice-prefei
to e ve.r-eadorel:i.

eOJ11o' c�mpidato apre'"
feito foi escql�i�o o agri
cultor Jaime de Amorim,
re�içlellte ém Caxa P;Agua
e, para vice-prefeito, � 0-

, perária e ex-p'rofe�sora Te" .

resinha Pires. :"
.

<fPartjdó 'pos' Tra,balha
dor-es concorrerá em Gua
r�miri";' co.Á') "éilJçg c�ndi-'
dat9s' a ver�ªdQr: Nc§l�oJ1
Guerino Maser, .L e () pI r
Borgonha, Eyªldo O�o,
Francisco Pires e Arnoldo
Lima ...Realizada na localj
�ad� de $'er�nªt�l ti çpn
venç@Q Gpntou çqlp � pre
sença do candidatq � viçe
p.ref�,it9 de J9j'lvilJ�, o pd
vogado O§yvaldo Mlq!Jelu�
Zi" do canºi��to a deput�
do ��tªdyal Jp�o Facll,;ni e
,p cal1diqatQ f! eputado f�
�erª1 4gnor Bicalho Viei

ra. E;nç�rra!1gQ Q encontro,
o candida!º ª pr�f�i10, J�!
me de Amorim, também
presigente dq Diretório
M""nieipal do PT de Guara�
mirim, destacou ter. acei
to a c�n�I�ªtur� pOl" re
presentar o Partido dos
Trabal�ªdºr�� "�m jp.�trlJ:'
'l')1ent9 irnportapte nª, !U!ª
dqs Qp'rimidp� por !,IJ'l1a
profun<t� tr�rJ§fQrl'Jl�çijo ��
-ljocjçd@de'\

OFfCIO,S RECE,IDOS
E�ta colun� recebeu 11 of'çio '631'2, dp Prefe;tjJ

Municipal 8r· Salim Jos' Bequach, de Çuara."lrl,n ('''�
�" BQ prg",p,tgr !I� Justiça José Alberto Barbosa SI'

�natárlo desta colgAA2 dando, apolo Irrestrito
-

à nossa cam

panba ecol6glca no sentido da construção de escada e oU

I'amlpa na barragem do ltapocu. JuntO noS inândôu cópia
�9 of!{;!g �8�.2 que enviou ao DD•. Diretor· Regional .do
Q�Q� (qH,� r�tro val cpmentlJdo). º ��p i!.dl11ipi!itratlV:
é indi",�!1sáy�1 à ��lu9io do problema•. �grad�cemos •

OFICIOS EXPI;DIDQS

. Em �, d,@ Jqlho de '9S2 e�dimoà ofício ao

Pr.altq Mqnlclpa' de, Guaranilrím, ágradecendÕ 'o ap
às pretensões ecel6gi�8 desta coluna.

Sr. ·Assin·aole

N,egóoio de· OC8$iiQ.
'ª� j v�flda UPI terreno, ..

'

rY!l p"si"_e EP,ff
.

:táciQ PeSsoa. Excelente ponto pára comércio, co

a!iêE!�çe pronto:��r� �;'i�,PiSo,�,..;Rr�çgcr$ •..• ,
.il.

13�OOO,09)m2. I�formaçõês peld.,Fone'·72�1444.
,->--, .....,._ ';", '

..

:?'.

A �u� p�rtiêipªçªº
fla. Vi�ª d� jor--n�! é 111"";'"

\ to Impol1aJl�@� ·P,ªglJ�
'em dia a sua asslnEfJ
ra. Envie o SßU pa�{lnien�o p�r�-a Caíxp Pos-
tai 19. .

As�in�nte� dß Jar�
.. §l,Iá ;t� Cr$ ·1·500,QP� ..

.

_ ..•. Outral:i .. pid�:G1e� ,,-

,eil �;090,QQ�'
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




