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APAE realiza pedágio na
\

Semana, do Excepcional.
No período de 21 â 28 de agosto, é comemo

rado em todo o País,'a Semana do EJ\Ce,pcienal"
marcada por uma série de atoaé 'promoções em

arDI dos excepcionais, gente também eles, mas

que cerceadas as suas atividades normais em ra

zão' de suas deficiências,' necessitam
.

de malor .

atenção. A Associação de Pais e Amigos dos Ex

cepcionais de Jaraguá do Sul" para marcar a Se

mana do Excepéional e ,sobre1(udo, obter fun os

para a mel�?r!a e �ontinuidade do. seu programa
educacional, Ira realizar na terça-feira, dla 24, um

pedágio, com entrega de decalque ao motorista co

laborador que trafegàr pelos cinco .pontos pré-de
terminados, onde 'haverá equipes'. Serão na Mare

chal Deodoro (proximidades QO Ferro Velho Mare

chal), Procópio Gomes de Oliveira, Relnoldo Ra,W'
Epitáeio Pessoa e rua Joinville.

Independente desse' pedágio, de 27 a 30, .o

Centro de Atlvldades do Sesi e a APAE promovem

no Centro de Informações Turísticas, um bazar be-
neficente. . "

'

•

FONOAUDIOLOGIA

Objetivando aumentar o seu babedal de conhe

cimentos na área, a Profa. Olga Blondlna Athaide

Saldanha, fonoaudióloga da APAE, participa de 21

a 28, na Universidade Federal de Santa Maria (RS),
(Ia Semana da Fonoeudloloqla,

'

Jareguá:, mobralenses no concurso

nacional de poesias

PROFISSIONALlZAÇAO
o Programa de 'Educação pata o Trabalho, desen

volveu onze cursos de 'profissionalização' no primeiro
semestre· e ,igual número está sendo desenvolvido neste

semestre, em oolaboração Mol:)rallPronav. Os cursos,de
crochê,' tricô, artesanato, pintura em tecido, macramê,

ijrt� culinária, corte'e' costura, dentre outros, favore
lJ�m cerca de trezentas pessoas e funcionam junto aos,

e de mães do Pronav, localizados em diversos pon-
s do município,' em comunidades mals carentes.

J

EMOBRESC I
,

.

A Área de Jaraguá do Sul estará presente no mês

,setembro, em Videira, com os municípios I
de São

nto do Sul, Rio Negrinho, Pomerode e Corupá" nó

110 Encontro do Mobral Cultura do Estado de Santa Ca-

ina-EMOBRESC.
'

Olimpíada. Sesiana será �berta
'na sexta-feira' \

I

Com o cerimonial de abertura acontecendo às
20 horas do próximo dia '27, nO' Estádio Max. Wi

Ihelm, do Clube' Atlético Baependi, começará a

I OLISEJA-OLiMPfADA SESIANA JARAGUAENSE,

evento esportivo :que irá reunir 25 empresas, en-'

volvendo 1.658 atletas, que disputarão 20 modali�

dades ·distintas.
.

, Além do desfile das delegações de empresas

participantes, -na abertura, uma série de atrações
está reservada ao público, como por exem{>lo, a

Banda do 62.0- Batalhão de Infantaria, que fará um

, show-concerto. 'Aútoridades m,u�i'cipais e ligadas
à Fiese e ao Sesi marc81-ão .presença nesta festa

�o trabalhador jaraguaense�
-

,

'Dois dias antes da abertura, porém, dia 25, às
.

horas no Salão Nobre do Centro de' Atividades

o Sesi, 'será realizado o Congresso '-écnico, para,

rmação de ohaves e tabelas eios jogos. A I OLI

EJA, que começa dl� 27 e termina· a.17 d�· se-
"

embro, contará com a participação das segumtes
mpresas: Marquardt, Mecânica Jaraguá" Borra

haria Wolf, Carroçarias'Hornburg,'Dalmar Confao
ões,' Bebiäàs Max'Wilhe'lm, ,Uaraguã Fabril, Jarita,
d. Com. "Ewald,�Marcattof Marisol,. Gumz Irm�os,
d. Com. W. Weege, Menegotti, Weg, Cyrus,
rnmendôerfer ,Com: Veículos, Metalúrgica �oão

,Wiest,' ""'Celesc, Indústrias Reunidas, ,Madeireira
(�.neipel (Schroeder), Frigumz, E,nerg'� (�uar�mh
rim), Construtora SerIa 'e Mirtes Confecções.

�.' '(Ai:;'
, '.i'

. y(

Funcionário 'da Kohlbach é o Operário

Padrão de
" .

Jaraguä do Sul

Fel realizado na tarde de quinta-feira,
'o concurso «operärto padrão municipal,
no Centro de Atividades do Sesi, com
a participação ele. quatro concorrentes
de Jaraguá do Sul e um de Guaramirim.

. Uma mulher também concorreu repre
sentando a Marquardt Indústrias de Ma
lhas S.A.

É supervlsor de retíficas e trabalha há
9/anos e 5 meses na empresa. Erna Jus"

tina Picolli Hruschka, da Marquardt In

dústria de Malhas S.A., tem 25 anos e

5 meses, de firma, 42 anos, casada com

o Sr. WaldomiJ7o, com quem 'possut três
filhos. :É encarregada da expedição.

"

Sílvio José l:Iumf representou a Marlsöl
S.A. - Indústria do Vestuário. Ele tem

31 anos, casado com p. Vera, tem j fi

lho e exerce suas funções na empresa,

como encarregado mecânico de malha-

ria, há 5 anos e 9 meses.
.

,
.'

-

O 'candidato de Guaramirim não' foi

julgado pelo júrl.. apenas hornoloçado,
uma vez que. não tlnha concorrente.
Maximiano da Silva é funclonárlo da

'Energe, 34 anos, casado com D. Nair,
com quem \ pOSSUi, 4 filhos. Caldeirista,
trabalha há 7 anos e 7 meses na Ener

ge ,S.A. - Alimentos Especiais, a maior

empresa do vizinho, município.

O corpo de jurados composto por cin

co membros - Flávio José Brugnago
do "'Correio do Povo", Rivadávia Ras
seile da "Gazeta de Jaraguá",. Laércio
da Cunha' Silveira-Fiscál do Trabalho,
Waldir Brueb-Presldente -dö

.

Oonselho

Desportivo Sesiano' e Luiz, Durieux So-'
brlnho-Dlretor do Centro de Treinamen

to do Senai -' analisou cr'iteriosamente

cada processo, observando de cada qual
a vida funcional, vida famlllar evída co

munitária.

Artur Borchers, da. Kohlbach S.A.,

o.perário Padrão de J'aragu* do Sul de

982, tem Un;J currículo profissional, fa--'
milia'r e comunitário notável, como tarn
bérn os demais. Foi a primeira vez que
a enipresa tomo ... parte no Concurso tns-

.

tltuído pelo Sesi, que há sete anos vem

sendo reali o.
'

Ele ob 8 pontos e a Sra. Erna,
.

125, poft ,enas 1� de"difm::é'A·ça, o

que demonstrá o equilíbrio dos concor

rentes.

Nas considerações finais, o .

.coordena�

dor do Sesi, Adernar Loti,1i Frassetto,
destacou a importância do conçutso,

lembrando que no mês de setembro, ,o

vencedor cOl7Jcorrerá no concurso à nV
'vel estadual" na Capitai do Estado.

O currlculo dos concorrentes é muito

bom, o que vele a dificultar a 'escolha;

Foi vencedor do concurso, com 138 pon
tos, o Sr. Artur Borchers, funclonärlo da
Kohlbach e na segunda colocação; a

Sra. Erna Justina Picolli Hruschka, da

Marquardt.
.

o VENCEDO'R

OS PARTI'cIP�NTI$

Educação: Góuvea da' Costa anuncia'

obras prédios' escolaresem

f

o Secretário Paulo Gou- realidade educacional des

'vea da Costa, da Educa- ta região, buscando con

ção, em 'visita a Jaraguá tactos com diretores, se

do Sul, sede da microrre- cretários, presidentes de

gião do Vale, do Itapocu, APPs e equipe administra

quinta-feira e ontem, man-' tiva da 19.a UCRE, para

teve uma série de' contac-. verificar o trabalho que

to -spolíticos e, natural- ,vem sendo desenvolvido e

mente, ligados a educacão,. transmit,r as prioridades
que aqui, é representada do GoverBo do Estado pa

pel'a 19.a UCRE: São mais rÇl os próximos meses,

de 11 mil alunos e aproxi� al�m de manter diálogo do No dia de ontem, quan
madamante mil professo-

pon�e
vista administra- do da visita ao'"Abdon Ba-

res das três redes, atuan- tivo· político. , tjsta", Gouvea da Costa

do em Jarag.uá do Sul, '

.

' assinou com a APP daque-
C o ru p á, ,Massaranduba, A�r� pe�tou !lue no .pt�� Ie tradiciorral educandário,

S'chroeder 'e Gua'ramirim.
.

no fISICO, IStO e, substltUl- convênio para construÇão
ção, construção ou refor- de uma sala ambiente, no
ma, uma série de obras es- valor de Cr$ 2 milhões.
tão em fase de programa

ç.ão e que deverão ser ini
c:adas ém setembro, pos
sivelmente. A execução
dar.-se-á com os recUrsos

oJ'litmdos dia assi'natura do
contrato entre a Ftmdação
Educacion",1 de Santa Ca
tarina e a Caixa Econômi
ca FederallFAS. O Secre
tário recebeu várias reivin

dicàçöes, conforme disse,
que serão pautadas dentro
da programação, de acor

do com as prioridades. Es
pecificamente para JaTa-

guá do Sul e Massarandu

ba, onde há maiores pro

hlemas quanto aos prédios,
escolares, a Secrétaria de- A valorização do magis
verá determi.nar' em vários tério neste Governo,· a teR"

deles, a substituiç'ão, cons.. dêoc,ià da classe às pró-
, xtmas ,e:eiç6�s, o trabalho

I trução o.
U mesmo ref-{Jrm�. de eqi.,!ipe da .1.9.a UCRE,

,Gouvea- da Costa" em Déstacou; tambémr a as.;. além do apoio à rede par-

coletiva à imprensa, disse . sinatura de cOllv�nio entre ticular de ensino,
\

,foram
. que oc.principa� objetivo de a SE e .a, APP da EscoJa

.

outrQs asp�ctos que o Se

sua viagem, .é conhecer â Básica, "José Duarte Maga-
.

cretário abordou.
c

Ihães" na semana passa
àa, .onde esteve represen-

.

tado pelo Sr. Eugênio Stre-
I

be. candidato à prefeito,
para construção de uma

quadra ,de esportes poliva
lente. Nos próximos dias
virá' cheque de Cr$ 800

mil, o que viabilizará o iní
cio imediato da obra.

.CO. A IMPR�NSA

O Secretário disse à im

prensa que o setor .educa
cional em Santa Catarina
vai indo muito bem" com

índice de analfabetos de

13fk, o menor do' país.
Quanto a taxa de ,escola

rização de primeiro grau, .

Santa Catarina é o quarto
. clQ País, com' 87%, atrás '

apenas de .São, Palilo, Rio
de Janeiro e Rio Grand�

.

de;> Sul. 'Opinou Gouvea da
Costa sobre a evasão es

colar, qualidade do ensino

rrfnistrado no Estado � l;l0-
.. bre atei '5.692, "q,ue deve
ser r.evista" ...

A recepção, ao Secretá
rio foi na PrefeitI,Jra Muni

cipal, quinta à tarde. Se

guidamente, tomo!l parte
no encontro de preSiden
tes de APPs municipais e

estaduais, no Centro Em

presarial, e visitou as de
pendências da 19.a UCRE,
presenCiando, . posterior
mente, o II Festival do Fol
clore, no "Artur Müller",
que reuniu três mil pes
soàs, aproxil;nadamente.

contro com as lideranças
.

,
'

políticas, no ,Baependi.

,
.

Ontem viistou o :CIP, o
Colégio Abdon Batista e a

FERJ ',onde ret.rniu-se com

diretores, secretários e

auxiliares de diretor. Tam
bém na sexta�feira, um en-

, '

Os advogados têm" agora, a sua

associação de classe
.

.

Os advogados que nas Co-'

-marcas de Jaraguá .do Sul e

6uaramirim contam desde . o

dia 12 passado,
.

com a sua

entidade de classe; represen

tada pela Associação dos Advo...

gados de Jaraguá. do Sul

AAJAS, reunindo vinte e sete,

causídicos. inscritos na Ordem

dos Advagados do Brasil. A

assembléia geral de fundação
e constituição ocorreu no lta-

I

[ara- quando' f'ili eleito o pri
meiro presldente da Associa

ção, o Dr. Humberto, Pradl sen
do ao mesmo delegado, com-

petência no sentido de que se-

. jam preenchidos. os demais

cargo!) de diretoria.
.

Aprovou-se 'também o esta

tute e o slmbolo da AAJAS e

decidiu-se que/a sede da' Asso- .

ciação será no escritório ,
do

presidente, isto Plovisoriamen
te, pois que, no futuro, terá

sede própria. A diretoria tem

mandato de um: ano, podendo
ser reeleiPa.

A comissão que tratou dos

detalh� da fundacãç. e consti

tuição da Associação dos Ad

vogados de. Jaraguá do Sul era

formada 'pelos Drs. Alidor

Lueders, Humberto Pradl, Vltó

rio Altair Lazzarls e Friedel

Schacht .

Cobertura' vacinai contra a pólio
foi excelente

A Campanha de Vacinação
centra a' Paralisia Infantil, rea

lizada sábado, último em todo .

.

o Brasil, resultou outra vez. ein

sucesso na área da coordena

ção de base de Jaraguá ' do

Sul, com excelente índice de

cobertura. ,Foram vacinadas,
naquela data, 11.967 crianças.
número superíor a campanha do

dia 12 de jjunho.
,

\

m total de 25 alunes estão partíclpandp do Proqra- Tomaram parte no Co�curso Operá-
a d�' Educaç.ão Integrada - primário em utn ano -, .

P d
-

'

d ',I á d
.'

S t t
S I \.I no a rao e ".aragu . o. u qua ro

vºl"jd� pel� �óbr:al, em .Jaraguá dq
.

u! de�u� Ö :
. cnn'C,otrentes:' (.-Dcio "Münet;�5' aoot.

fO. do ano letivo, junto ao GrUpo Escolar Municipal lI"-

lhano Kanzler". O curso é dirigido pela Profa, Tere- funclonérlo de M�rcatto Indústria de

za Gianlni Rocha, das 19 ãs,22 horas" Chapéus Ltda (empresa detentora do

Estes alunos, segundo a Profa .. Emí'lia Vicente, Su- Operário Padrão/81), casado com D. Ve-

Peivisora de Área do Mobrat; participarão do'Concurso rô,nicá, possu,indo chlco filhos. Tem 18

anos e 10 meses de firma e é atualmen
"O Homem a Minha Terra", de âmbito nacional, e é vol-

tado para a clientela dos cursos, deed!Jcação integrada,
te encarregado de produção. Artur Bo";'

com. o objetivo de estimular, as f rmas d� expressão chers, colaborador da 'Kohlbach S_.A. In-
.

criativa, 'valorizar o hpmem e· as culturas' locais por dtistria de MáqUinas Elétricas, ,é casado, .'
intermédio de um concurso de poesias. O prêmio será 42 anos, 1 filho com D. Elfi sua esposa.
de Cr$ 10; mil para o,s cinco melhores colo,cados do

Brasil. .

.

' ,

O munlcfplo de' Conapá va

cinou ,:L. 231 ,crianqas, índice dé
.

110%, sendo 2:35 menores de

um ano e 996 maiores, ou se

ja , de um a cinco ano,s. Gua

ramirim teve 1 . 646
, cri�nças

i

que receberam as doses a

Sabin, que córresponde a

102% do total previsto, das

quals 377 menores de. um ano

e 1.269 até cinco anos. Jara

guá do Sul vacinou 6.915, índi

ce de cobertura de 101%, ,ou
seja.' 1 .479 menores de um a

no e 5.436 de um a cinco a

nos. Ma arandub'a - 1.610

c�iànçlSl vacinadas (�8%), sen
do 37Ó menores de .um e 1.24(}

de um a cinco anos. j:; em

Schroeder,
.

565 crianças· . que,
.

corresponde a 104,8%.' recebe-
•

ram a vaclnaçãõ: deste total,

125 �ão menores de um' ano e

440 de um a cinco anos.

FERJ não m'ais realizará concursos

vest�bulàris de estudos SOCiaiS

A Fundação, Educacional R'e

gional Jaraguaense-FERJ,. man-
'

tedora' da Faculdade de, Estu

dos Sociai�, So única de Jara

guá do' Sul, não mais realiz&rá
côncursos vestibulares, pelo
menos nos próximos três' anos·

A informação que o CP trans

mite em primeirão mão - foi

fornecida quinta-feira à noite

pela diretoria da Fundação.
Profa .. Carla Schreiner, acres

centando que na próxima seJ

gunda-feira levará a solicitação
formal ao Conselho Estadual

de Educação expondo as ra

zões d.e tal .procedimento, para

o parecer.
' De aRtemão; tem

se como certo o. parecer favo

rável, haja vista que já hou-.

veram entendimentos' neste

sentido.

Segundo Carla Scb�einer, a

solicitação para a não mais

r�alização de exames vestibu-

lares, será para um período de

três arios, podendo ó mesma

ser prorro,gado ow antecipado,
dependendo as condições de

mercado.
'

A ·decisão .baseou-se no fato

de que a Faculdade de Estudos
Sociais, que iniciou atividades

em 1976. vem formando anual

mente dezenas de novos pro

fissionais, saturando, desta

maneira, o mercado de· traba

lho disponível para a área. '

Mas a FêRJ, que desde o

início do ano· acolhe sessenta

vagas do curso de Economia da

FURJ de Join\lille, numa expe-
. \

ri�ncia pioneira em termos na-

cionais, já iniciou gestões, no

sentido de que novos cursos

venham a ser introduzidos, pre- I

ferencialmente Iigad'oSl a área

econômica. Ciências Contá

beis seria um e;xemplo.

Três mil pessoas aSSistiram o Festival, do
-

Folclore no "Artur. Müller" I

Com' as suas dependênCias
literalmente tomadas, o Ginásio

sio de Esportes"Arthur Müller"

àbrigou quinta-feira à noite, dia

19, pelo menos três mil pes

soas, ql,le foram
.

assistir o II

Festival do Folclore ,da 19. a ,

Unidade (de Coordénação Regi
onal de Educação, entre as

unidades escolares de' 1.0 ,e

2�0 graus.'
'Todas a� 'lIderanças do mu

nicrpio se fizeram representar

e,
. éOlno especial \ destaque, a

preSíença do Secretário da Edu

cação, Paulo Gouvea da Costa

e do Secretário Adjunto, João

Aderson Flor�s'
Nove estabeleclmen�s se

ap�esentaram ao numeroso pti
blico, representados dor 256

alunos. A E.B. "Roland Dorn

busch"" com 12 al,unos, apre_:
sentou o tema folclórico· 'Fre

vo"; Colégio São Luís, 60 a!u-
" ,/;._;Iib

nbs, "Negrinho do Pastoreirc:>',

I com interpretação do tema a

través' de um coral mirim; Co

.Iégi� AbdQn. Batista, seis alu-.
,nas, "Dança MitolÓgica Roma

na"; "E. B. Giardini Luiz Len

zi", 30 alunos, "Carimbó"; E.

B. "José Duarte Magalhães",
50 alunos, "Boi de Mamão"; E •

lB. "Professor Heleodoro Bor

ges", 30 alunos, têma folclóri

co "Samba dos Morros Cario

cas"'; Colégio Teresa Ramos'

(Carupá), 14 alunas, -Dança
Escocesa, Pau de Fita Rede do

Pescador"; E. B '. "Holando

Marcelino· Gonçalves\", 20 alu

nos, "Quadrinha Campestre" e

E. B. -Euclides da Cunhá",034
alul1os, "Vestido de Bolinha".

.
Este, ano, felizmemte, não

houve Julgamento das apreseo

tações. E na' tarde deste sã

bado" os números serão rea

.presentados, també'!l. n() � Ar�\J;*'
thúr, MQIIÉ'lr"; a partir· das' 14h i�
30min ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



',:OR!lEI� DO POVO - Jaragu6 do'Sul-SC I SEMANA DE 21 a

It A S C I M-E N TOSANIVERSARIANtES

Aniversariam hoje: 21
Sr. Arnoldo' Leonardo Schmitt
Donilda Friedel
�rta. Orieta Raquel Vieira
Sra'. Hildegard Geffert Grub-

ba
Sr. Arno Henschel·· ,

,

Sr. Alido Drews, em Rio da
Luz I
Sra. Lucélia Margareth Pe-

dri Krause
Sra, Neila Maria Beletl
Sr. Ingo Greuel (Müller)
Zélia, filha de Bruno (Janice)

Breithaupt
João Orivaldo Boha
Araci Stein
Sra. Angelina Pereira

Dia 22 de agO$to
Sra. Delorme Wunderlich

Stlngh'en
,

Elias Ramthum
Sra. Maria Madalena, esposa

do Sr." Antônio Schmitt I
, .Sr ,

� Joel Paulo Pereira
j

Sr. Alfredo Vogel, em Itapo-
cuzinho

.

Sr. Nilton Petry
Sra. Alzira Winter Schmitt
José Stoinski

.

Jean Fernando ingelmann,
em Jlle

'.

Dia 23 de agosto.
I,
'Dr. Norberto Hafermann, em

Fpolis )

, Sr, Alvaro Stinghelj1, em ,Çam�
bé,P,R.,
Sra. Frida Bauer
Sr. Lino Gadotti
Dr. Rodolfo Hufenuessler
Charles! Müller

Dia 24 de agosto
Sra. E1lsabeth Gressinger
Sra. Hermine Penske, em

Jlle
Sr. Herbert Bürger
!Sr. Wiegand Hoeder
Sr. Ewaldo Ziemann
Rubens Voigt
Sra. Eliane Schmitt de Bem,

em CuritIba
, Roberta Paloma Ribeiro
'Sr. Vergílio Demarchi ,

Sr.
'

Waldemar Maximiliano
Rau

'

Dia 25 de agosto
.

,

Sr. Arthur GI. G . Gumz, em
Rio Cerro 1'1
Sra. Josefina Satler P1ccoli
Loreno Alperstaedt
Sra. Nlilda Schütze
Marcinel Tôwe, em Jaragua-

,zinho
'

. Waltr.al:ld Luerders·,
,

Srta. Odila Pavanello
,

Bruno Olska _

'Srâ. Terezinha' Brugnago Vai,
,Ietft

' .

Manuela, filha da Dr. Manoel
.(V,era) Karan; em Curitiba

Dia 26 de agosto
Sra. Olívia Petri
Sra. Ivete Vosgerau H(lu;l1�.

merding, em, Ctb�.
Sra. Clementina Zapella A-

befino '

'

, Sr. Gustavo Alperstaedt, em

)tapocuzinho
'

,

Arnildo Carlos Pereira
Sr. José Carlos Gerent, em

Astorga-PR.
. ' Sr. Herberto F;ischer
'Sra. Reintraut Lepinski
Leoni E. Narloch

'

"Ralph Schommartz
Dia 27 de agosto
Sr. Alberto Sbardelatti
Sra. Leny Maria' Silva dos

Reis, em Corupa ,

Sr. Wilson Baggentoss
Srta. Miriam Bauer
Agostinho da Silva Duarte
Sr. Ivo Ristau, em Schroeder

,

Olga Luerders

FESTIVAL DE SURF

Em Barra Velha, no dia 4 de
, setembro,' será realizadó o II
Festival Anthurium de Surf, nas

cBtegorias júnior e sênior. J:
aguardada a participação de
pelo menos 70 surfistas do Pa
raná, Rio, São Paulo e,. princi
palmente, de Santa Catarina. A
rapaziada aqui da "city", que
curte este esporte, já pode ir
programando a participação,
nesse Festival.

CONV�M ,ANOTAR

OS brasileiros, at�vés de
um Simples exame de sangul,'),
poderão .saber, se-�soferm ou
não ,de depressão, doença que,
segundo a Organizaço Mundial

. de Saúde, atinge 4 por cento
da população mundial, ou seja,
cerca de 170 milhões de pes
soas.

SENHOR ÁSSINANTE: PRO
VIDENCtE A RENOVAÇÃO DE
SUA" ASSINATURA DO "COR
REIO DO POVO", PARA RECE
BER AS CARTELAS E CON
CORRER AOS PR�MIOS DA
PROMOÇÃO 'uSEU JORNAL,
UM MUNDO DE PR�MIOS E

'" NOTICIAS". O LANÇAMENT0'
20A PROMOÇÃO SERÁ-NO DIA
'''' 2É DE AGOSTO: O PRIMEIRO
SORTEIO SERÁ NO DIA 27 DE

: NOVEMBRO (UM 'FIAÍ'), '

'i:',;: 4'"
,._' 0,'"

•

,
Dia 27 de julho
Kátia, filha de. Leopoldo (Ro

sa) Bruehrnueller
Dia 03 de agosto
Juceli, filha de Almir (Dora-

cP Laube
'

. ,

Alexandra, filhá de João (1-
vana) da Silva ,
Dia 04 de agosto ,

Décio, filho de Otávio (Mar
lene) Demarchi
Dia 05 de agosto
Katiane, filha de Egidio (Ed

wirgens) Pedrotti
Marceleia, filha de Arno (Lo-

ni) Oestereich \

lIdecir, filho de Egon (Rosá
lia) Buttendorf
Dia 06 dê agosto
Jean, fílho de Afonso (U�su

la) Floriano
Dia 07' de agosto
Danlson, filho de Valdir <Hel

ga) Witthoeft
Dia 09 de ago$to
Marlon, filho de Jorge. (Rita)

Novak
Dia 10 de agosto
Elenice, filha de Levino (Ri-'

ta) Bahr
Jackson, filho de Ingo (Sô

nia) I,..aube
Dia 11 de agosto
Cíntia, filha de José (Maria)

da Costa
'José, filho de Ademar (M�

ria) Schwarz
Fábio, filho de Walmor <M3-

ria> Peron
.• Michel, filho de Sérgio <Ma
ria) Rodrigues
Dia 12 de agosto

, Nadila; filha de Modestino
(RosáJ.ia) Martins
Christiane, filha de José (0-

.dete) de Oliveira
, Douglas, filho de Narciso
(RegIQa) Maes!tri
Dia 13' de agosto
Moacir, filho � Ingomar (Ve

rônica) Riebe
Dia 14 de agosto

I
Tatiane, filha de Vandelino

(Isolde) Lamin
Dia 16 dê agosto
Josiane, filha de Eno (Rose

Ij) Krisanski
Claudinei, filho de Raulino

(Juremi) Füchter
Adriana, filha de Bartolomeu

(Maria) Kons
Oscar, filho de Luiz (Teresi

nhai. Ohewinski
.

Dia 17 de agosto \
Mário, filho de Luiz (Dorina)

bonrado
.

Rosilene, filha de Estêvão
(Marlene) Danielews'ki
Maiko, filho de lIário (Valdet. te) Cândido

FALECIMENTOS

Dia � de agosto
Manoel Lopes, 59 anos,' n�sta

Dia 11 de agosto
'Vânia Clemência de 0liveira,

1 mês, nesta

D�a 13 de ag�sto
Eurico DUWe, 64 anos, Rio

da Luz t
'

,

" .

EVENTOS

A cofuna registra o' r.ecebi
mento ae convite�' para' parti
cipação, de 17, a 19 de setem
bro, em Videira, 'do VIII EMO"'
�RESC - Encontro Ê$t�'dual ..

'

do
Programa Cultural do Mebral. de
Santa , Catarina, e, tamb'ém,'

,

para o II Festival do, Folclore; ,

�ealizado quinta-feira, nQ Giná
sio de Esportes ..

Arthur Mül
ler", com a presença inclusive'
do Secretário da Educação, ,Dr.
Paulo Gouvêa da ,Costa, ' que
esteve em Jaraguá do Sul quin
ta-feira e ontem, participando
de uma séries de, atos" ,

",BONECAS VIVA$"

CADERNETAS DE POUPANÇA

Os rendimentos de juros e

'correção monetária das cader
netas de, poupança, serão, nes

te trimesitre, de 7,7% ao, mês,
os maiores do. ano, de acordo',

I
com, um bem informado. senhor
,(igápo 'a áréa, em"nossa 'ciaadé.
!"i'i"R

GENTE & INFOIMA(OES
PADRE RUDI KOCH

Esta semana, transamos um

breve bate papo com o Padre
Rudi .:José Koch, Diretor da E's
cola Apostólica Sagrado 'Cora
ção de Jesus (Seminário) de

Corupá, que nos entregou a

mável correspondência e um

programa do clnquentenário de

fundação da Escala APostólica,
cujo ponto alto será desenvol
vido no dia 17 de outubro, con-

DR.' HUMB_RTO PRADI

O causídico Dr. Humberto
"

Pradi, 'foi eleito dia 12 passado,
presidente da recém-fundada
Associação dos advogados de

Jaraguá do Sul, entidade que
reúne' 27 profissionais do .

ra- ,

mo. Pradi recentemente foi
nomeado delegado da Caixa de
'Assistência doSt Advogados:
que em breves dias celebra

forme esta coluna já adiantou "convênio com, um laboratório'
semanas atrás-, A coordena- de análises cllnlcas, para aten-

ção e organização da festa es- dimento aos' associados, A

tá ao encarno da _ Associação escolha do' Dr, Humberto foí
dos Ex-Seminaristas" que

'

é realmente acertada, Cumpri-\

presidida pelo Sr. Durval Va- mentos!
sei e- que, em outubro" passa
a presidência para o Sr. Sér- CORUpA E AS "DEBS"

.

gio Giroll�.'

Souza, secretário do klons Clu-
o ,i (j� de Corupá, recebemos 'a

,

E;sfá, marcado para: o dia 1,7 ,informação de que 'àt��� iníci�
de setembro, às 20 horas, na da semana, fiada menos do que
Igreja Matriz São Sebastião, o 15 meninas-moças haviam sido
elegante casamento de Paulo inscritas para "o Baile das De-
Roberto Marcatto e Anair Han- butantes. que acontece no dia
sen, filhos de Loreno (Marion) 09 de outubro, 'no Salão Paro- sua cor característica padrão,
M.arcatto e de VIctor (Heí�na). ", quial. Às "nseriçóes ecerram- está em fase de acabamento.

se
. no dlá 29 de. ágasto. A

música desse grande" acontl;l�í� EQUCAÇAO FORMAL
mente da sociedade corupaen- I

se," ser-á dó Grupo""IMu..tlcal! f I
"I

'I' Nosso querido Irmão Frede--'"Reflexo", de Curitiba, :-:sendo, -,:içá Unterberger, diretor dopadrinhos das "debs", õ' casal COlégiO São. Luís, participou noJosé (Rosinha) �fdzinski, o municipio de Mendes, Rio deNanho, de Jaragu8\ do Sul, com Janelro, de 8 a 14 de agosto,apresentação do corupaense::e "do Seminário sobre Animaçãoconhecido' homem da comuni- da, Educação Formal, juntamen-cação, Marco Antênlo Pelxer- te com outros quinze represen-que inclusive é um dos' candi- tantes de escolas partlcularesdatos a vice-prefeito' de Join- de Santa Càtal.lna.viJ1 , p�la legenda' do �D$: ö ,
Salão' Paroquial �São José",_,
éstá sendo 'temodelado para .o "eASóRIOS
�contecimente., r

'

Optem, às 1 éh30, na IgrejaBAZAR: APAE E SESI
rlanópolls- festejou: ontem, dif'

. Evangélica do centro, ·rece!>e-
20,. o seu segundo aniversário ram 'a. bênção matrimonial, osDe 27 a 30 de agosto, ano- jovens Marco Antõnlo DI'egues 'de fundação, com lanohe bene-

til em .sua agenda.,:0' Centro, Fogaça e Monika Nitzsche. Eflcente no Clube 12 de Apt-. AtividatieSl do Sesi' �. a: ,A-, hoJé, óa Mat;iz- São Sebastião,Houveram muita�' atrações, tals ae de Jaraguá Sul, promo- à h
'

como desfile de modas, balete·' • s 18 oras, unem-se Mauroverão um bazar. ,benefiçente, �
,

músicas ao piano. pela poetiza ' '

;_
- . r' HGroourg e Sandrá Aparecida

e pianista Rosemary Fabr-im, n�
Centro J:de Informaçoes Tu- c

I
simão' e, às 20 hóras, Luj; Gre-

além de prêmios. A ' primeira
rí icas, uma pr'i>'lfJoç&o de gório Klein e Fátima Mann.es.

Presidente dessa A,SSOCii:!.Çã,O,
'

'çj:lráter humanitário, pois que'
a .arrecadação reverterá emfoi a 'Sra. Brunhilde Mahnke 'beneffcio das crianças excep-Schmôckel, esposa da nessa' En: RODEIO CRIOULO

retor, que'passou o Ga!'9�pa,,�':a oionais de noss,,! cida�de. Os
Sra. Walmir� Schneider e esta h_ários serã.o das ',17 às 20
para a esposa do ex-governador horas no dia 27 e, 'de 28 a 30,
de Rotary, '9rá., 'Juterrla �av!er ( das 9 às 12 floras e:das t3h às'
Fischer. A Sra. Osmarina Soa

res é a Orientadora da Associ

ação.

M�RCAJTO-HANSEN

Hansen. A comemoração do é
vento será rio aristo�j.ãtico Clu
be Atlético Baependt'

CULINARIA El 'etiQUETA "i'

,No período! de 23 a 27 des
te mês, a Arno S. Á. e Lojas
Breithaupt, promove-m um cur

so -gratuito de culinária' � eti

queta, Inscrições. nas' Lojas
BJleithaupt.

, \
SRAS. DE ROTARIANOS

)

A Assoctação de Senhoras
de Rotartano� da Grandé 'Flo-

DIA DO ECONOMISTA
. A Sra. Hilda Grubba Meis- O Dr. Aldo Beil, um dos di.-

ter, ,receheú terça-feira, as retores do Grupo' Hansen,' de
•

compa,nentes do. seu tradicional Joinville," proferiu sexta-feira,

grupo, Ae lanche. 'em Jaraguá. do Sul, no- Centro
.

, Empresarial, uma :palestra aos
. Esta edição 'do "Correio do alunos do, cursQ de ec!)nomia

O ....' õ B- V Povo", e a de número 3.200. m' 'In'lstrado' na FERJ. Á palestra"oncurs
-

onlfcas'" ivaS;- f '

Ido Lion,s Cidade Industrial, con- ,�ar� ,l:19S,,, o f�ó:-: é�!:Ie sing,ular serviu 'para marcar ó dia do
forme divulgalTfOs na edição' importância. ,.' economista e os 10 anos de
t· á

.

b I� recoonhecimento pelo Canselho,an ,anor, ser e� �ut", ro. Al
data �st� defiftida,� ,é o di!:! 6"

" Os candidatos Eugênio Federal de Educação da Facul-
a partir das 15 horas" com des-

Strebe/Enno Janss�n, à prefei- dade de Ciêncií:ls Ecenômicas
file de modas, além do tr-adici-

to e vice, pelo PDS, terão' para /, de JoinviHe. Após, houve ur.n

onaÍ café.
.,

Os j!1g�essos se-.

'

o" embate eleitoral, m ú s i- j�nta; nas dependências do
�as, ,compostas e grav�das pe- Clube Atlético Baependi.rão vendidos àl raz�o, de Cr$.. lo Prof. Durval Borba Neto. .

500, segundo o presidente' Dé·' ÓbJetivas., de fácil 'assimilação,.

M d d ROT,ARY EM' TORNEIOCIO enga� a, sen o que as
COm toda certeza farão suces-

, inscrições das crianças partici-
pantes poderão ser feitas com

qualquer) membl'9 do Clube. l
As criançasi classificadas ,pela
vendagem de m,Siior número de
votos, nos tr�s primeiros luga
res.' i"e�eberão' prêmios especi
ais, e as demais, recordações.

INDO E VINDO

Foi sucesso absoluto, a V ,

Noitada ,do Prato Típico Italia
no,' com jantar, dançante, reali
zada pela SeAR, sexta-feira
âltima; no' Juventus,' em home

nagem, ao "Dia dos Pais".
'" �este final-de-semBna, dias
21 e 22, a tradicional Festa �e
Nossa Senhera de' Lourdel;l, na

eucólic,a G(uta do, Rio Malha,
Taí uma boa opção para viver

mo.m�?tos alegres·e de�contra-
idos. ' "

so.
I

, O calendário assinala' a da-
ta de 25 de agosto, como o
Dia do Soldada.

,)

NOVA DIIJETORIA

Será eleita em o!Jtubro, o

a

nova' diretoria da Associação
Comercial, e Industrial de Ja-

,
'

raguá do Sul, que este ano

comemora óS' seus 4;4. anosl de
fundação. O preSidente Pedro
Donini, após dois anos de man

dato, entregará o carg� ao', seu
sucessor' eleito.

Do amigo José Alfredo de

20 horas.
'

GIRO NA EUROPA

O estimado' casal ArthlJf
(Edeltraüt Bauer) Gumz,
tores da Gumz, ,Irmãos, d,e Rio'
Cerro II, que dia 2 de ag-ostó'
pà.ssadp completou trinta al}os
d� feliz matrimônio, embarcou
dia ,13: sexta-feir:.a, para uma

i excursão' ii vário� paí�es 'euro

peus, onde' alé,JYl' do pa'sseio,
aproveitarA parà tratar de as

suntos ligados à empres,a,. No

dia 25 próximo, o Sr. Arthur

comemorará idade nOVl;!: Para

béns!

,Com o patrocínio do Rota

ry Club Blumenau Norte, neste

sábado e domingo" será reali

zado o II Torneio Gijo "O Com

panheirão", reunindo 14 Rota

ry$ de cidades vizinhas. Os

clubes de Jaraguá do Sul, e

Guaramirim marcam presença
no torneio, aberto oinem à

noite, com a realização do

congresso. E' já que o' as
sunto é .RC, terça-feira, à 'naite,'
foi emplacado um novo com

panheiro no clube' local, Dorval
Marcatto Júnior, que teve como

padrinho o Comp,' Mario Sou-

, ,

CUNICA PASTORAL

Já reentrosado no selo do
seu reba'nho, o Pastor Egon
Lehrnann, que juntamente com

a esposa Rúbia, participou du
rente três meses, em Bielefeld,
Alemanha," de um curso, .de
Clfnica Pastoral e müssca e

I
canto. \..

,

NO 'vELHO CONTIN'ENTE

As senhoras Marga S. Boss
, e' Ingrid Sonnenhohl, retorna-

ram esta semana 'de um giro ao

Velho Mundo, onde visitaram
vários países. Na Europa
também está o empresário
Hans Gerhard Màyer, à' negó
cios da Jaraguá Fabril.

\ '

"PAO DE AÇUCAR"

•

Muito em breve, a rede de
supermercados '''Pão de Açu-

,

cár". que conta com filiaisf lilas
prlnclpals cidades brasileiras,
abrirá- filial em Jaraguá do Sul,
na rua Reinoldo Rau, ao. lado
do escritório da ;na Buchmann.
O prédio, já pintado com a

fi

dirE:l-

Começa no dia 27, sexta-fe i
�a, 'com desfile d� cavaleiros
com seus trajeS! típicos pelas
ruas principais da cidade, o I
Rodeio Crioulo de Jaraguá do'
Sul, promoção do CTG ..

Laço Ja
raguaense". Nos dias 28 e 2'9,
uma vasta programação será
çumprida no lecal do, rodeio, no
qUi,lômetro 4 da 'Rodovia Jara
!1J,uá-Corupá .

VIS.ITA DO G,VERNADOR

Na próxima segunda-feira,
dia 23, estará em Jaraguá do
Sul, para uma visita- oficial ao
Lioos, Clube J�raguá-Cidade
Industrial, o ,Governador de Lil

ons, Distrit? L-lO, Vertulino
Schutz, acompanhado de comi-.
tiva, Air.1da do "Cidadtt In

dustrial", o presidente "Décio
M�ngarda .nos informou que o

clube I sIolicitou prioridade para
fundar um Lions Clube em Mas

saranduba, cuja carta de inten

ções tem validade para 90 di
as, período em que serão man

tidos cOAtactos com os líderes
da vizinha cidade.

/

JULIANA JAROCZINSKI
Completou seu primeiro ani-

, versário dia' 19, a graciosa Ju
liana Jaroczinski, filha do cas!!l
Jorge (Eliane Rosá)' Jaroczins
"kl e neta de ,Faustino (Elfrieda
Gehring) Rosá e de. João Ja
rpczlnski . A comemoração
íntima pelo aniversário d� Ju
liana será neste sábado. Nos
sos parabéns!

LA,BORATÓRIO ANALISES

Quem transou a abertura de
um laboratório de análises clí-,
nicas em '€orupá, fOi a Ora.
Rita de Cáss'ia Zonta Ximenes,
esposa de médico Dr, Amaro

,

Ximenes. Ê o primeiro, 'da
vizinha cidade, que ...

passa, as

sim, â contar com esta im_por-
tànte' melhoria. ";.

Onde comer

RESTAURANTE E LANCHONE'J'E ''VARAN

Refeições comercials e a La Oarte - Lanc

Especialidade em plzzas � aperitivos em ge
Música ao vive às sextas-feiras

Av. Getúlio Vargas; 36 - Jaraguá do

Santa Catarina.

CHURRASCARIA
. E�_PE"rO DE OURO

Agor,a também :ESPETO <?QRRI'DO. DependênCia
ideais pat'a fe�tas, casamentos, batizados, anive
sários, bodas, entre outras.

,

'

Ruà João Plcoll]. 156,- Fone 72-:1601
..

- on ; cI G �iJar�gúá -ÔÓ;$u!-SC.

r

Baby .beef, picanha, peixes e camarões.
ambiente - ar condicionado.

Av. Getúlio Vargas, 847 - Fone 72-1456
Jaragua do Sul-SC.

Clfuica Médica

CLfNICA DR. OSLIM MALINA DÊ

DOENÇAS CIRCl:JLA�ORIAS

Varizes - arteriosclerose - tromboses - flebi'tes
- hipertensão arterial - úlcera� de pernas·
Rua �uilherme Weege 22, Edifício Ralf Marquardt,
1.0 andar - Fone 72-1524. Horário: dás 8h30 às 12

horas, de segundas às sextas-feiras.

"

Serviços "Profissionais
INDO$TRIA MECANICA' REE,CK ,.

r, '. ,o,

Carretas pa�a transportar motos" barcos, ,uten�ílios. e

gates para 9ualquer ,tipo de �efcul�. �ficina ,de �utomóvéis.
.

, ,

Rua Reinoldo Rau, 85 - Fone 72-0624 ...:.... junto a Pepsi-Cola.

.
,

COMERCIAL FLORIANI

Revenda e assistência técnica autorizada SHARP

para Jaraguá do Sul é região

Rua Venâncio da $ilva Porto, 331 r"l�'one 72-1492

Jaraguá'do sul�séj,

,

Divérsos
Relógios� cristais, violões e artigos�finos para, pre
sentes, em todas as ocasiões é com o:

,

""
LANZNASTER - O, SEU REL,OJOEIRO

que tudo lhe' faz para servir bem.
Fica na Mà.J. Deodoro, 364.

, ,

FLORICULTURA PRfNCIPE

Flores, coroas, cactos e dec;oraçóes em geral

Rua Reinoldo Rau, 144 - Jaragu'é do, Sul - 'sc.
I .

A . moda certa em roupas e calçados é com
Cinderela, onde estão as melhores opções
cada estação.

, "

,

.. ".-,.'. .

CINDERELA

Veste, bem. A moda certa,. na, Marechal e na '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



'. ',

,DR. FRIEDEL' SCHACHT

Escritório JurídiCo na Av.' Mal. Deodoro: 413

Fone 72-0244 --' Jaraguá do Sul - SC. '

I
C DR. 'ALCI�ES 'cARDOSO

Adv�,

" Causas cíveis, criminais e .cobranças
Rua Reinoldo Rau, 86 - Fones 72,;,1797 e 72-1878

\ '

Jaraguá do Sul - SC.

I
====,======�====�

DR. ALt�IR ANTONIO FOGAÇA JONIOR

Advogado .:

Especialidade em cobranças, desquites e divórcios
Rua Domingos da Nova, 102 - Fone 72-0498 .

Jaraguá do Sul � �C.

r DR. ODILON RAlZER

Assessoria 'de empresas, cobranças e causas

trabalhistas

Rua Reinoldo Rau, 86 - Sala 5 - Edifício Mário
Tavares � Fones 72�1797 e 72-1878. .

'

,.1

Jaraguá do Sul - SC.
,..' '.;;

DR. ALVARO HENRIQUE' 'DO AMARAL MAIA

Advogado

Escri'tório e 'Residê�cia: Rua' Belnoldo R�u, 167

FORe 72�1733 -',
,

Jaraguá do Sul, r: 5Ç. ,

VITORIO ALTAIR LAZZARIS, DR.

Advogado

C?entral especializada em cobrança empresarial' e

particular, cobrança judicial e inventário..

,

Rua Domlnqçs da Nova, 283 ..:... Fone 72�0004

I .,'. Jaraguá do Sul - SC.

CONT�BILIDADE,

Contabilidade, 'recursos fiscais e adminis

tratiyos, servlços de marcas e patentes, legisla
.

ção trabalhista e previdência social, seguros e

serviços aéreos VARIG. .

'

�ua Cei.' PrOcópio Gomes, 290 -' F.one

72·0091 -:- Jaraguá do ,Sul-SC.

r=-." ESCRI�6RI0 CO,NTABIL
----------------------��--�--

....... GARCIA.....;.

. Escritas Fiscais '

• Contabilidade
• Registros de' Firmas

.Seguros

Av. -Maréchal Deodoro, 1.088 - F.one 72-0695

Jaragui do Sul - sc.

'Escrit� fiscal e contabilidade em geral
Rua _ClerÍ)ént�i� ;�ãtáHÔ, 81 � Fone 72-0531�:�;�i�

Jaraguá elo Sul-8C.;.' ,,'
'.' " '& \ i'"

ElETRDmOTDRES WEIi S.R.
'

"

, ,

,

COMPANHIA DE CAPITAL ABERTo'. CGC N.O 84A29.895/0001.11 • RUA VENANCIO DA SILVA PORT().�99 • .JARAGUA DO SUL - sc

RELATÓRIO' DA ADMINISTRAO'AO-
BALANÇOS PATRIMONIAIS DA ,EMPRESA E CONSOLIDADO

.senhores Acionistas ,

, '

.
'

Encerrado o primeiro semestre deste exercício social, dirigi"

,

mó-nos com satisfação, aos senhores Acionistas para informar de forma sin

tética a situação ecónômlca e financeira em 30.06.82 e os resultados verl
ficados no período de 1.° de Janeiro a 30 de Junho de 1982.

Inobstante o volume de'vendas ffslco no 1.0 semestre/82, ter

diminuído em relação a Igual semestre de 1981, a empresa continua man

tendo a sua participação no mercado nacional, onde detêm cerca de 5�,*,
do mercado de Motores ,Elétricos,' Monofáslcos e Trifásicos, e apresenta

.

uma boa rentabIlIdade. .

J.a",guá do Sul, agosto de 1982.
, A Administração

I
CONTRO LADORA ,

\ CO!llSOLIDADO, t30.06.1982 30.06.1981 30.06.1982

ATIVO •••••• ,' .,.'•• h....... 9.063.949.451 4.691.824.934 9.840.690.686

CIRCULANTE •••••••• ,..... 5.489.724.126 3.161·689.937 6.328.666.980

262.351.421 220·207.348 285.983·536

2.176.093.213 1.{)37.917.627 2.538.814.162

2.750·379;100 1.388.140.716 3.192.523.760

208.091.571 217-415.967
92.808.821 15.424.246 '93·929.555
229.648,547 .62·045.289 103.184·254

CONTRO'LADÓRA CONSOLIDADO

30·06.1982 30.06.'1981' 30·06.1982

PASSIV()' ••.••.•.•••••••••• 9.063.949.451 4.691.824·934 9.840.690.686

CIRCULANTE •••••. ••••.••• 2.830:777·169 2.232.266·917 3.261.198.507

787.307·816 713.312.451 837.880.959
-

764.943.541 656.539.358 894.839.347
795.754.308 602.568.688' 999.518.148

482.771.504 259.846.420 / 528.960.053
786.873.436 403.046.116' 807·124.018

781.799.930 301.822.615 797.285.035

5'.073·506 101.223.501 9·838.983

. Financiamentos •.•.••••••••

Fornecedores •.•.•••••••••

'Outras Otas. e. Desp: a Pagar
Provisão Imposto de Retida .•

EXIG(VEI} A LONGO PRAZO ••

.

Finflnclamentos •••••••••••

Outras. Exigibilidades •••••••

RESULTADOS DE EXERCrCIQS
FUTU,ROS ••••.••• : � ••••.•
[i;lságio não Absorvido pela
'Consolidada •.•••••.•

'

••••••

PARTICIPAÇÃO ACIONISTAS
MINORITÂRIOS . EM CON
TROLADAS .••••••••••••••

Nos, Patrimônios Lfquldos (Ca.,
pital Subscrito) ••••••••••

(---) Capital a reaUzar pelos
Acionist-as Minoritários em
Controladas •••••••••••••

'PATRIMONIO LfQUIDÓ 5·446:298.846
CAPITAL •••••••••••••••• -=3-::.4799=-.9=:2==7:-:.7=-=2�2---=:"=::�':":"::::':'--":::�'
Capital Subscrito • • • • . • • • 3�$00.000.000
(-) Capital a Realizar •••• (72.278)

RESERVAS D.E CAPiTAL.... 1.Ó39.363.818
RESERVAS DE LUCROS.... 263·520.984
RESULTADO DO SEMESTRE 643.486.322

--------------��----.....-----------------------------

DEMON,TAAÇAO DOS �ESULTADOS DO SEMESTRE DA EMPRESA E CONSOLIDADO
CONTROLADORA CONSOLIDADO LUCRO OPERACIONAL...... 1.228.279.992

30·06.1982 30.06.1981 3Q.06.1982 REStJLTADO NAO OPERACIO-

4.845.071.959 3.6�7.994.616 5.447.400.441 NAL •••.••••••••••••••••

RESUL,TADO DA CORREÇAO
MONETÁRIA ..••••••.••• (806.944.002)

RESULTADO ANTES DO IM-

350.215.032
'

�OST_O DE, RENDA ••.•.••

', 9'71.486.322
PROVI.MO P/IMP. DE .RENDA (328·000.000>
PARTICIPAÇÃO DA CONTRO.
LADORA NAS CONTRIBUI
ÇOES PARA RESERVA CA-
PITAL DAS CONTROLADAS�.

PARTICIPAÇÃO DOS ACIONIS

\ TAS MINORITÁRIOS .: •••••

RESULTADO LfQUIDO DO SE-
MES'tRE ••••••••• '. • • • •• • 643.486.322

RESULTADO POR �ÇÄO ...••

"

0,46
NOMERO' ACOES .•.••••••••• 1-400·000.000·
* Desdobramento conforme AGE 04.11·1981.

'Caixa e Bancos ••••••••••••

Contas a Receber ••••••••••
Estoques •••••••••••••••.•

Valores e Bens •••••••••.••

Desp. Semestre, Seguinte •••

REALIZ· A LONGO PRAZO' •.

Sociedades, Controlada� ••••• 132.590.744 16.833.168

Acionistas e Diretores '..... 20.269.548 8.768.914 .
24.311.136

,

Dep. Emprést. Eletrobrás'.... 76.788.255 36.443.207 78.873.118

PERMANENTE ••••• /....... 3.344.576.778 1.4�8.:089:.7p:8��8.:�39;�2
INVESTIMENTOS • • • • • • • • . •

1.238.302.6-2-7-----242.847.993 183.608·618
----���----��

Coligadas e CQntroladas .•• ,1.097.801.122 140.286.280
Outras Participações ••••• ,' 140.501·505 '102.561.71'3 183.608.618

I,MOBILIZADO •••••••••••,. 2·082.664.617 1.210.526.141 a.o27.047.493.

Custo Corrigido •••••••••• --:3,-,.54"..,.-2.-.,.2-11-.7-8-8----�1_;:.8:..:.1.:.:2.�66=.:7:.:..6:..;83;.;_--'-4;:-.5;:,;:3:.:.1;:,;:.5..:.43:..:.. ..:.12�4
(-) �preclação : ••••••• (1.459.547.171) <602.141.542) (1,504.495.631)

DIFERIDO .••••. .••••••••• 23.60�.534 14.715.574. 19�:!8��4:1
Custo Corrigido ••••••••••--46�2n.72-=-5-----20:156.19-9-�--'248.969.666
Amo_

,:.,=.\
(22,".,19" "'....1,225) (50.78(1.""

I RECEITA BRUTA ••.•••••••

Venda de Produtos e Servi-
ços , ••••

Incentivos Fiscais e Exporta·
ção ••••••••••••••••••••

DEDUCOES'
Devoluções; Abatimentos e

R��:�:�rQüiöÄ' •••.: : .' ::.:-=3-=Z:-:�-:-:·�:8�8::-::.::-::�-:-:-)--=3-::��:-::1'::"::-=-:3;:.,6:,.;,::�8�:-)---.;.(!;:_:�;:_4O;.:6;,:::;.:;�..:.;4::=;��:.:5:.:.)
CUSTO DAS VENDAS E SER.
ViÇOS .••.•••••.•••••••

LUCRO BRUTO ••••••••.•.•

DESPESAS .
COM VENDAS ••.

DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS F.INANCEIRAS
RESULTADO DE EQUIVAL��-
CIA PATRIMONIA� .••.•.•

OUTRAS RECEITAS OPERACIO·
NAIS •.••••••.•.•.••••.••

,
'

4.494·856.927 5.097.1854093-349.284.438

350.215.032 278.710.178

(1.87il840.282�
1.1�.391.8Q1
(218.5111.841 )

, (139.469·408)
(117.242·737)

(1.800.525.903)
2.140·858.401
(272:370.915>
(311·179.301)
(329,082.124)

(2.067.384·781)
2.339.481.355
(330.866.755) ,

(429.872·022)
.

(309.18545i1)

(9.122·720)

50.150.332

..-

,

24.022.209
.

�4.022.209
"

I

302.047.106

315.547.106

(13.500.000)
2·051$.511·901 5.446'....... 11.120-480.000 3.499.927.722
1.120.480.000 3.500.000.000

(72.278)
482.226.632 1.039.363.818
65.159.463 263.520.984
388.645.806 643.4�6.322

654.167.815 1.284.+42.047
,

'8-840.250 62.969.936

(82.062.259) (361.916·137)

580.945.806 985.495·846
(192.300.00) (342.543.837)

1.937.018

(1.402.7Õ5)

388.645.806
5,54

70.030.000

�

, 643.486.322

EGGON JOÃO DA SILVA
Presidente, do Conselho

d� Administração9.176.711 14.884.920

RONALDO VALêRIO. TRAPP
Técnico Contabilidade

i CRC/SC-8958
CPF ,n.o'248373859-15 J
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. 'ICM ��vestir. em San� Catarina
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e ínvestír em voce. . ,

,

'"
..........
......��.-..:l

",

[UBBEIO IftfURlTlII,
CARTAZ DO CINEMA _

.

Oontlnua em c�rtaz até d�
mingo. às 16h30, '"Os Vaga
bundos . Trapalhões" • Do

mingo às 20h15, segunda e

te'rça.f",ira, -"Escola para As

,sassinosj". Quarta e qulnta
feira, "Nós Jogamos com os

Hipopótamos·.
.,

COMU'NID.ADE EVANGI!UCA

1- Cultos: domlnqo, às 18h'30 '

em Jaraguá-Centro e
Três RJ.es do Nl?rte; &8 1óh,
em Seilt� Luzia e em João
Pessoa, ' todos em alemão
e, às. 19h, culto Informal I ii

igreja central. Comronto
B.íblico: Realizar-se-á neste
sábado e dornlnqc, o Con
fronto BíblicQ, promovido
pelá Secretaria Regional .da
Juventude da 2.a Região E
clesiástica da IEClB, no

Lar Filadélfia, em Säo Bento
do Sul. 'o grtlpo da juven
tude de -Jaraquá-Oentro. se

fará presente ao 'evento.
Encontro de Casais: No dia
29 de aqosto, a -parttr das
15 horas, acontecerá um en

contro de casais, no salão
comunitário sob a orienta
ção do Pastor Ingo Piske •

Cursos: No dia 4 de setem

bro, a partir das! 15 horas,
de batismo e, dia 5, com
início às 8 horas, de noi
vos, no salão eomunal.
COMI:JNIDAQE CATÓLICA
- Neste flnal-de-semana
realiza-se a tradicional festa
na 'Gruta do Rio Molha. ,A
quela comunidade dispõe a

gora de um 'amplo estacio
namento. para todas aque
les que desejarem visltá�Ja
e participar dos festejos.
',Curso de Noivo,: Estão a
bertas as matrfcufas para o

, próximo curso de prepara
ção ao casamento Q8, Pat6-
quia Sãa Sebastião. Será
no dia 5. de setembro, no

.

Salão Paroquial. Comunlda·
de $ão Cristovão: Esta co

munidade, fundada em mar.

ço, está levantando 'o seu

pavilhão, 'em alvenaria que,
servirá de igreja, para a re

alização dos atos religiosos.
Nos dias 9 e 10 de outubro,
no local, serã reallzada uma

festa, em honra ao padroei
ro, cem prooissões e bên·
ção dos carros.

,(Kofulbaçh ;:-""
,

: i:imit'éS:)
•

<

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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[iIt) a il ä (t' tltJitl�t]
Fundado em 10 de malo·de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34
EUGINIO VICTOR SCHMOCKEL

Jornalista Prof. DRT-SC n.P 729 8 Diretor de Emprasa
.lomaUitlca· DRT-SC n·o 20. Membro efetivo do Instituto Hlst6-
"rico e GaogrAflco de Santa Catarl,... _

. Colaboradoras •

flAvIo Jos' Brugnago, Vvonne Allee SchmOckel Gonçalves,
"alme Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Jdnlor, Rudolf HIrsch
leId, "oH Castilho Pinto, Dr. Jos6 Alberto Barbosa.

Redaçlo, Mm�nlatraçlo 8 Publicidade:
Rua P�6plo Gomes de Oliveira n�o 290.

8925Ô - Jaragu' do Sul - SC.
.

. \

Composlçlo, Impreulo e Clrculaçlo.:
Sociedade Gráfica Avenida Ltda. - Jaragu' do Sul - SC.
Assinatura anual: Jaraguâ do Sul e' rjilglAo crt 1.500,00
Outras cidades • � ••• , •• " •••" .'........... Cr$ 2.000,00
Núriulro atrasado .' . .. Cr$ 50,00

.

Exemplar avulso . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . Cr$' 40,00
Iate .... .., .. responublhza pOr eHIge;. ....nados e nem
devolve OrIginals. .

O ·Correlo do Povo· 6 a••oclado a ADJORI/SC e ABRAJORL

Viaçãó' Canarinho'
,.,,-

TRANSPORTE URBANO,
INTERURBANO, EXCURSOES.

\ A "Canarinho" preocupa-se com a sua lo
comoção, colocando à disposição moderntsslmee
önlbus, com pessoal especializado, posslbUitando
uma viagem tranqüila; rápida e segura.

'Programe beml Programe CANARINHO -
o transporte carinhoso.

'

JARAGUA, DO SUL SANTA CATARINA

I Helojoaria Avenida
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias ,e �s mals finas su-

• gestões da R.ELOJOARIA �VENIDA. ,Marechal,e· .

Getúlio Vargas.,
,

!'í ""
\

Funilaria . Jaraguá Ltda.
.

.,Calhas para tddu as ·flnalldades. Fa98-n�
uma visita. Estamos em condlps de atan6�los
eficientemente.

Rua Feltpo Schmfdt, 279 - Fone 72-0448 -
Jara.guá do Sul-SC.

Coós'trutora Seria Lida.
I

CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA'I!
CO_RCIO DE MATERIAL

DE CONSTRUÇAO.

Rua Joio Picolll, 94 - Edlf. Carlol Sp6zla
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Terraplenagem Vargas ISERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO
RES DE ESTEIRA

,

Tubos Santa Helena
TUBOS DE CONCRET.'O \

EM GERAL
Rua Jolnv,ille, 1018 - Fone 72-1101

Bellna II L - Vermelha Metálica .

Bellna II L - Verde Metálico ..

Corcel II LDO Alcool - Verde Metálico ....•.........
Corcel II - Bege Tripoli ................•..........
'Corcel II LDO.- Vermelho Metálico .

Corcel II - Bege Outono .

Corcel Cope LDO - Branco' ..

Caravan - Azul .

Chevette SL - Azul .....................•..........
Chevette - Bege .

Passat [.S 3 portas - Verde .

. Passa� LS - Branco .

Passat LS - Branco: : .

Brasllia .:__. Marron .

V· W. 1300 L. - Branco ..•...............•.........
V. W. 1600 - Branco ..........•...................
F-100 - Branco

, .

D4QO - Vermelho ................•............. .

,�71� fitAm"arelo '" �;'êj:,;,: �;� :'i:iJ;::�?' .

. , ",>D-6Q Caçam):!a - Bege .••. � '
...

'"�,;{ � ...... '" ...... ; ,

1980
1978
1981
1981

'

1980
1979
1976
1977
1978
,1979 _

1980
1979
1978
1980'
1982
1977

1976
1976

,I:,

.

Proclamas de casamento
Áurea Müller Grubba, Oficiai dó Registro CI·

vil do 1.° Distrito da Comarca de Jaragúá do 8,ul,.
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que
compareceram em cartório, exibindo os documen
tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar: "

.

I

. .".

Edital 12.699 de 11-08-1982 NORMA BAHR _ 'Ele, brasileiro, soltei-
NELSON KAMKE E VALTRUDES ro, auxiliar de escritório,natural de Ja
SCHULTZ _ ,Ele, brasileiro, solteiro, raguá do ·Sul. domiciliado e residente
eletricista, natural de Rio, dos Cedros, em Ilha da Figueira, neste distrito, filho
neste Estado, domiciliado e residente de Alberto Bankhardt e de lszeloure

.

na Rua 25 de Julho, nesta cidade, filho Cardoso Bankhärdt. Ela, brasileira, sol
de Albrecht Kamke e de Walli Voigt teira, auxiliar de escritório, natural de
Kamke. Ela, brasileira, solteira, costu- Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
reira,

. natural de Jaraguá do sul, neste em Barra do Rio Cêrro, neste distrito,
Estado, .dornlclllada e residente na Rua filha de Ewald Bahr e de Edla Boeder
25 de Julho, nesta didade, filha de Fer- Bahr. ,...:.

dinand9 Sch�ltz e de Ida Klitzke Schultz. Edital 12.708 de 16:'08-1982
Edital 12.700 de 11-08-1982 EDUARDO.NESTOR DI PAOLO ECLAIR,
WALMOR BERRETTA JÚNIOR E MARIA CHIODINI _ Ele, venezuelano, solteiro,
APARE IDA LEIER _ Ele, brastletro, gerente de veridas, natural de Monte
solteiro, med,ic\), natural de Joinville, 'video _ Uruguai, naturalizado venezue

neste Estado, domiciliado e residente lano, domiciliado e residente em Cara
em Joinville, .neste 'Estado; filho de cas-Venezuela, .fllho de éarmelo Di Pao
Walmor Berreta e de Francisca de Sou-:- lo e de Felícia Di Paolo. Ela, brasileira,
za Berretta. Ela, brasileira, solteira, se- solteira, tradutora;' natural de -Jaraquä

á I d J d S d do Sul, domiciliada e residente na Ruacret ria, natura e araguá o ui, 0-
Walter Marquárdt, nesta cldade, filha demiciliada e residente na Rua João Pla-

nlnscheck, nesta Cidade, filha de José Primo Ohlodlni e de Wanda Araldl Chio-
Leier Filho e de Laudelina Silva Leier. díni.

.

Edital 12.709 de 17-08-1982
Edital 12.701 de 12-08-1982 WALDIRO WENDORFF E VALCIR SI
VITOR PliTERMANN E TANIA MARIA FERT _ Ele, brasileiro, solteiro, operá-.

C�MPF!E�HER� '"":' Ele, brasileiro, sol-' rto, natural de Jaragl!á do sul, domtel
teíro, tecmco têxtll, natural de Brusque, liado e residente em Ribeirão Grande
neste Estado, domiciljado e residente da Luz, neste distrito, filho de Albrecht
em Blumenau, neste Estado, filho de

" Wendorff e de Elsina Wendorff. Ela, bra
Alols Patermann e deAnna Petermann. sileira, solteira do lar, natural de Jara
EI�, �rasilei�a, solteira, a�xiliar de es- guá' do Sul, dO�ici.liada e residente em
crltórlo, natural de Jaragl!la do Sul, do- Rio da Luz II, neste distrito filha de
mlclllada e residente na Rua Angelo Ru- Waldêmar Sifert e de Elsir� Schünke

I ,.
blnl, nesta cidade, filha de Elpidio Cam- Sifert. .

. ,

pregher e de Loni Melania Zumach Cam-
Edital 12.710 de 17-08-1982pregber.
ADEMAR KELLER IE JUREMA OLIVEIRA

Editäl 12.702 de 12-&8-1982 BA'RliJOSA .- Ele, brasileiro, solteiro,
ANTONIO' FRANCISCO DE SOUZA" E pedreiro, natural dê Alto IJruguãi ,.;_ Rio
AGUIDA DANTAS FERREIRA _ Ele, Grande do sur _

....

:dorriiciliadõ 'e resl-:
brasileiro, solteiro, operário, natural de dente na Avenida, : MarecháL Deodoro,
Brejo Santo-Ceará, domlclllado e .resl- nesta cidade, ·filho de Artur Keller e de
dente ma Aveni·da Marechal Deodol!o, Luc,inda Keller .. ' 'Ela, brasileira, solteira;
nesta cidade, filho de Manoel Francis- çozinheira, natural de Palmeirinha-Pa
cp de Souza e de Ana Maria da Concei- raná', domicillàda e residente Avenida
ção. Ela, brasileira; solteira, do lar, na-

Marêchal Deodor:o, nesta cidade, filha
tural de Juazeiro do Norte-Ceará,. domi- de Mar'io Barbosa de Oliveira e de Er-

cllia Oliveira Barbosa.' . .. (
,ciliada e residente na AVE!niÇ!a'i!:Mare-. c" "

chal Deodoro, nesta cidade, filha (Ie Pe- Edftal ':12.71'1' de 11/{)�/1'982
dro Ferreira}de AraUjo e de Maria D�m- EDSON LUIZ DALLERI E VALCI DA
tas Fef.reira. CUNHA,- 'Ele, brasileiro, solteiro, opa-

I rário, natural, de Corupá, neste Estado,
'Edital 12.703 de 13-00-1982 domiciliado e residente na Rua Domin-
JOÃO ANTONIO DOS SANTOS CAS- gos De!l1archi, nesta cidade, filho de Es
TRO E ROSA ROSMARY KLEIN _ Ele, pério Dalleri e de Sylvla Dalleri. Ela,
brasileiro, �olteiro, fotografo, natural de brásileira, solteira, operária, natural de
Bocaluva do Sul":Paraná, domfciliado e Jaraguá do Sul, domiciliada e residente
residente na Rua Irmão Leandor, nesta na Rua Gaspar, nesta cidade, filha de
cidade, filho de Bernardino Santos Cas- Raulino Braz da Cunha e de Leopoldina
tro e de Atazir Pedrina ,dos Santos Cas- Besen da Cunha.

.

troo 'Ela, brasileir.a, solteira"do lar, na- ,Edital 12.712 ,de 17-os;.1982
,tural de Jaraguá do Sul, domiciliada e . LAURO WUTKE � ZENAIDE SCHAFFERresidente na Rua Irmão Leandro, nesta - Ele, brasileiro, s o I t e i r o, ope-'ciciãde, filha de'João Klein e de Felicita rário, natl,Jral de Massaranduba, nesteFreiberger Klein. 'Estado, domiciJiaclo e reside.nte em Rio

Edital 12.704 dê ·13-08-1982 Cêrro i, neste distrito, filho (te Lothat
RUBENS LACH E WALTRAUT SCHULZ Wutke e de .Gerda Borchardt Wutke.
-:--' Ele, brasileiro, solteiro, soldador, na- Ela, brasileira, solteira, operária, natu
tural ' ICle Itoupava, neste Estado, dom i- .ral de Itõporanga, oeste Estado, domi
ciliado e residente em Agua Verde, nes- ciliado e residente em Rio Cêrro I, nes
te distrito, filho. de Erich Lach e de Ida . te distrito, filha de Fredolino· Frederico
Lach. Ela, .brasileira, solte,ira, operária, Schaffer e de Olinda Tümmler Schaffer.
natural de Arapongas-Indaial, neste Es, Edital 12.713 de 17-08-1982

.

,tado·, domiciliada e residente em Barra ARNO LANGE E ITA RUSCH .- 'Ele, bra"
do Rio Cêrro, neste distrito, filha de sileiro, solteiro, operáriO, natural' de Ja
,Eduar.do Schulz e de Eroa Marquardt raguá do, Sul, domiciJiado e residemte
Schulz.

.

em São João, neste_distrito, fi'lho de AI-
Edital 12.705 de 13-08-1982 víno Fernando Lange e de Alida Horn-
REINALDO TAUFENBACH E MfR1AM burg Lange. Ela. brasileira, solteira, ope
JAREMCZUK _:_ Ele, brasileiro, soltei- rária, natural de Jaraguá do Sul, domi
ro, ,operál\io, natural de B.lumenau, nes. ciliada e residente em Três Rios do Nor
te Estado, domiciliado e residente na te, neste distrito, filha:deAlfonso Rusch
Rua Ricardo Hass, nesta cida,de, filho e de Anita Hassel Rusch.
de Lindolfo Taufenbach e de Reinildes Edital 12.714 de 17-08-1982
Taufenbach. Elá, brasileira, solteira, re-' ADEMAR KÜSTER E ELZIRA KOPSCH
cepcionista, natural de Jaragllá do Sui, _ Ele, brasileiro, so.lteiro, lavrador" na
domiciliada e residente em Jaraguá do tural de 'Jaraguá do Sul, domiciliado e
Sul, na Rua José Emmendoerfer, filha de residente em Rio Cêrro I, neste distri-'
Alcides Jaremmczuk e .de Rosalina de to, filho de Guilhérme Küster e de Ida
Souza Jaremçzuk.

_
Dallmann Küster. Ela, brasileira, soltei-

. ra, do lar, natural de Jaraguá do SI:.II,
domiciliada e residente em Rio C�rro I,
neste distrito, filha de Willy 'Kopsch ,e

de Loni Mathias 'oKopsch.
Edital 12.715 de 17-08.1982
JORGE FARIAS E LORE, KRETZ�.cH
MER - 'Ele, brasileiro, solteiro, moto-

. rista, natural ,de Jaraguá do Sul,' domi
ciliado e residente na Ru� Antonio Car
los Ferreira nesta cidade, filho de Alfre
do Farias e de Clotilde Farias. Ela, bra;
sileira, solteira, do lar, natural de Gua
ramirim, neste Estado, domiciliada e re..,
sidente na Rua Antonio Carlos Ferreira,
nesta cidade, filha de Afonso Kretzs
chmer, e de Laura Kreiss Kretzschmer.

'Edital 12.706 de 16-08-1982
AUGUSTo' SANT'ANNA DE OLIVEIRA
N�TO E IRACI FAGUNDES .- Ele, bra
sileiro, solteiro; garçon, natural de Ita
jai, neste Estado, domiciliadO' e residen
te em Itajaí, neste Estado; filho de João'
Sant' Anna 'de Oliveira e. de Malvina
Formento de Oliveira. Ela, bra'sileira,
solteira, auxiliar de escritório, natural
de Massaranduba, neste Estado, domi
'ciliada e residente na Rua Rio Branco,
nesta cidade, filha de Anselmo. Braz Fa-
gundes � de Tereza Fagundes.
Edital 12.707 de 16-08-1982
EL.:EMAR SEBASTIÃO BANKHAROT E

E para que chegue ao conheciment;o de to
dos,' n:landel passar o preser:lt� EditaI, que s,erá t;

'i>ubli,é,�'CIó pela i'mprensa e em çartór,io,. ondec sera'
;;.;. ati-xadoßcir,ante 15 dias,.. t'

'.
'

.

Barão de Itapac..
HA 38 ANOS

,
, t

--- Automóveis a gasolina ou gasogênlo, po
diam ser conseguidos, . chamando em Jaraguá do
Sul, pelo sr. Lothar Sonnenhohl, através o telete
ne n.o 6. Na época como hoje, face ao r:acionamen- ,

to de 'gasolina, adotava-se a opção pelo gasogênio.
Hoje, além de existirem alguns veículos a usar o
famoso "rabo quente", o governo procura' Incen-
tivar os carros movidos à aicool hldratado, ,

..--- A Empresa de Eletricidade de Hansa -
.

Voss & Ola., requeria ao Prefeito' isenção de im
posto de sua bicicleta, baseado no art. 61 do Có
digo de�guas, decreto 24.643. de 10/07/34, o que
era indeferido, conforme ofício doD.M. - O nosso

_ 'Lula" - Luiz Gomes, Secretário da Prefeitura,
publlcava o despacho pela imprensa, para conhe
cimento dos interessados.

\
. O Ten, Leonidas Cabral Herbster, Prefei-.

to Municipal de Jaraguá do Sul, us-ando da atrlbul
ção que lhe conferia' o art. 12, n.O t, do Decreto
Lei Federal n.o 1.202, de 8 de abril de 1939, e de
vidamente autorizado pelo Presidente da Repúbli
ca, dr. Getúlio Dornelles Vargas, baixava o Decre
to-Lei, Municjp�1 n.o 122, de 27 de Junho de 1944,

.

dispondo .sobre a epoperaçäo financeira, do rnuní
cíelo com as entidades privadas, sob a forma de
concessão e subvenção e duas modalidades: ordí
nárla ··e extraordlnärla.

... HÁ '30 ANOS

.----,. No dia 2 de agosto de 1952 'realizava-se na

residência dos pais da .noiva, à rua Mal. Deodoro
da Fonseca, o .enlace .rnatrlmonlal da senhoríta .

Edeltraut- Bauer, com o sr. Artur Gumz. O áto civil
era testemunhado, por parte do nolvo pelo nosso

fundador Artur MüUer e esposa e por parte da noí-
.. va por.Rálf Buerger e senhora. No religioso eram'
padrinhos, por parte do noivo, o irmão Albrecht
Gumz -e esposa e, por p-arte· da noiva, o sr. Alfredo
Sclmlze e senhora.

�

,

--- Eram devolvidas aos legitimas donos 47 ar
mas, especialmente espiilgargas de colonos que
haviam sído apreendidas' no tempo da guerra, .que
s.e 'dizia não 'ex-istirem mals, pois haviam sido jo
g'adas ao mar. DeSCObriu-se, tempos depois, que.

elas havram tido outro destino, o que' provocou a

devolução dos que ás haviam recebido indevida-
mente e devolvidas �os seus verdadeiros donos.
O fáto era considerado um escândalo, depois que .

foram conheCidos os envolvidos na ,si.nistra trama.
-_- Dur:ante a segunda guerra nem tlildo eram

rosàs em nossa' cidade. . Sem .mencionar. nomes,
contava-se a seguinte cena, passada num bar de
Jaraguá: Enco.ntrava-se alí um senhor, residente
nesta cidade, quando dele se aproximou um major
reformado, que veio a esta cidade rever, as suas

vítimas do tempo da guerra. Encaminhou-se ao mo
�o e lhe estendeu a mão. ,Mas este, metendo'8
sua no bolsQ, advertiu: "Eu sou neto daquele in
válido, que no tempo da guerra o senhor deu uma

bofetada". E virou-lhe as costas.

... HA 20 ANOS
I

---. O vento levava embora o grande relógio de
Calatafimi que,' do alto da Catedral local dera du
rante 150 anos com pontualidade a hora exata aos

.

habitantes da pequena cidade. Com enorme violên
cia, o vento arrancou o mostrador, os ponteiros e

parte do mecanismo� Era õ mais violento tufão de
todos o� tempos a castigar uma peqúena cidade de
Tr·�pani..

.

.

.

.

.---- Nesse ano o hoje falecido· Erico Doubrawa
era alvo de significativa homenagem, quando o go
verno federal lhe concedia -a aposentadoria, depois
de 38 anos ininterruptos de dedicados e leais ser

viços prestados aos Correios e Telégrafos. Fidelis
Wolf e o dr. Ayres .Gama ferreira de Mello, JuiZ
de Direito iniciaram o movimento e as adesões não
se fizeram esperar. Um jantar de ,100 talheres rea
lizou-se no C.A. Baépendi: O "Correio do Povo"
presente disse que "sempre encontrou na pessoa
de, Erico DOjJbrawa 'um dedicado Amigo, colaboran
do eficierit�mente com a Imprensa escrita, para
que ela _nunca faltasse, dentro do prazo certo, aos
seus assinantes. Inúmeras tem sido as provas de
eficier'f1re funcionário e cumpridor de seus deveres,
que seria impossível enumerar, pois qué, eles se

perdem através dos tempos.

... HA 10 A�OS
-- O hoje falecido dr. Napoleão L. Teixeira,
médicoi psiquiatra ,em Curitiba e Professor Cate
drático da Universidade Federal do Paraná, escre
via -um_ interessante estudo que conoluía que a

saúde está nas pernas e nos pés (Di,e .Gesundheit
ist in deli Beinen und. in der. FüsseJl). Quem nã?
anda, desanda, recorda um ve.lho e experiente aml

'go que completa: "junt,a paraaa, enfurruja. Depoi
dos 60 a saúde está nos _cal�anhares. A saúde est4 ,
nas pernas e ,nos pés _ repita-se. Repitam-n�j I

uma, duas, dez, mil vezes. Pratiquem-no. Se que
rem viver um pouco mais. Com disposição e saú
de".

. .
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-:;:iZO de Direito da Comarca de daraguá do Sul
(
ou deleccnhecímentqnve- Nereu' Ramos, nesta Co· de 1.608,00 ms2., situado travessão dos fundos '-ã �"��s de WalmoJi �all9.�!ill-

,

,,,, EMtal' de ,Ci4-õ"'ão, j rern e iriteressar. p'assa, marca através :de seu bas- no .lado par dá Rua 22 _.;.. ,leste em 1'6,00 metrosetrr nl, DESPACHO D:t:FL.S.

,

,.'
U"h '. "- ., "9� . .. ,,' : que por parte de OTILIE tante procurador, advoga- Anfomo" "Mäbhado - fun- ,terrás dE; Cirilo' "laI1Qheti'" 1'�:�- bR�H. Desfgnó-o (fil

dOutIJt."Jo�' Te,mstocles de-Macedd Neto, ,Juiz subs'" "'PIAZERA "

8' ,CHRISTINA do- dr. fleinoldo �uaraJia, dos, no bairro de Nereu nt, estremando no-lado di· 28 de 'Setembro 'CIo ano enr

to-em :exercf�""1Io cargo de Jul� m, D,lrelto da �.a PIAZERA� brasflefras, söl- foi requerida' a Ação �e Ramo�aragu� do Sul, ,fa-' relto ao Norte em 108,20 curso. às, 9,3�t�oras., p�r4

Vara. 9ivel � CO�arca � Jaraguá'"do Sul� '�ta�." de telras,
'

domésticas,'. resi- USUCAPIÃO N.o 461, para zendo Jr�nte. a qe��e" em ' rnetros ,cpm ��.rras.· .de a realização da audiência

I &antal eatarlna,
na.Jô1!fn8 da,�, 8tê.\1� " "f' ", <'l dentes' e domiciliadas à aquletçäo do seguinte Jm6- �4,80 m�tr.oSt(,.col,ll. t�,tra�,. Afonso .JÓSé º� :çp'�� ',,� prellmlnar de�.r��t�fl���a.o

j'

• ...
FAZ SABER. ,8 todos de citação, com o prazo 'Ruà '22 -- António MachaL vel: ,:.- Um terreno .sem "das ,requert;lntes"ÖtJJ,ie .ei�· pelo lado esqu�rdo ,�Q SM', • �� ,PQ�.sel �� al�al aSve

! quahtos 'o presente edital de- trintá (3D)" dtas' virem do" ri��, 86, fia cidade de ,::benfeitGF.ias" . .com fi!. área zera e phristlna Plazera, em 105,30 metrôs em ter- rao .ser P!Jyida�, as teste-

�-----�--!",,",,---------_.-----I munhás
'

arroladas, pelos
[ustlflcantes.: ?;, Para ,..0
compareölmento àl.aUdl1t't
ela, em tela, e demais.a
tos do processo, olte-se,

r
'por mandato" os eonflnan-

----___,----------,.........-...:;..-_...------'---�;...:;....,..;:..��--......,

.......-- .......--------.......--...., tes Cirilo ZangheUni, Afon-
so José da Costa e Valmor
Zanghelini .e por editai,
com prazo de trinta (30l
'dias, os lnteressados In
certos e desoonhecidos. O

original do edital' deverá
ser publicado por uma (1)
vez no "Diário da Justiça
do ,Estado", no prazo máxi
mo de quinze (15) dias, 8
.a cópia afixada na sede
.deste Juizo� no lugar de
costume. 3� � Cientifi
quem-se os srs. represen
tantes da Fazenda Pública
.da União, dô Estado e do
Município, para os efeitos
do disposto no § 2.°, do
art.,942, do CPC e Intlme

se o Doutor Promotor de

Justiça. (ae) José Temlsto
cles de Macedo Neto -

'Juiz Substituto, em exer
ereto, JS., �217/82.

IE,' para que chegue ao

·conhecimento de todos os

tnteressados ausentes, in
certos e desconhecidos,
foi expedtdo o presente
edital, que será pubüeado

n.
a, forma

da. I.el:
e .
afixado

Ino local de costume, no

átrle do Forum, correndo
o prazo de 15 "dlas, par.a '

contestarem, querende, a
contar -da lntlmaçâo , da
sentença que justificar a

,posse, sob pena de serem

tidos como verdad�iros os

fatos alegados' pela .euto

ras. - Oado e, ·passado
nesta cidade da Jaraguá'
do Sul, aQ�_.dezenQve ,dias
do mês de julho do ano

de mil'novecentes e oiten
ta e dois'i"�' Eu, AdeJpho
Mahfud, Escriv�oi o Isubs-

crevl, ..

.

"

José TemfstoCles de ":Ma-
bedo Neto;' " '.'

.

Juiz Substituto, em exer-

cicio.

DO POVO - �..gu. do Sul-SC

t, .1·,

u lote e conquiste
e 'Irangtiílídac1e.

,

,

Jardim '

Praia30
ant

"

t, , '

• '. • \t J ri

/ .

� :
4

� -, ••• ; .... _

, --:,_. i

.

Faz ternpo.que você.anda sonhando com

1 rI�
• -'? D' . ri: oh_UID. ºt�.w<...pr,� ,uW;>••It" ...,J,1l§.,p�re......e_so _ ar, , "

'o Jardim Praia do Grant está aí para 'Você
.

co;��uis�ai-,' todos aqueles,meméntos s,?nl:t.&P9s;,
esperados.' ,h:, 'J,1, r. I f.J.' � "," I J' ,

,

Imagin� só: você num dia �ns.ola(ado,
'

...calção de banho, dtdrente para aquele mar

�ul. Beliscando um peixinho frito, bebendo
uma cerveja'gela(ia. Nãô existe nada melhor.

É a sua tranqüllidade,'O lazer da sua família.

1;: 'depois ttãO' ê" só· is�o� Pe"fI'se'tambérn: no ,

excelente negócio' qu.e v@cê vai fa�r. Comprar
um" idte dé"prai'a'Junto 'a 'Barra Velha, próximo'

.

,ajmportantes pólos urbanos. Em local de .

surpreendente beleza e valorização, com

complexo turístico, escola (já.em
funcionamento) e centro' espoiti'Vo� E você

ainda terá toda � infra-estrut!Jra.deágua, luz,'
calçamento, etc. Pelo preço (os lotes são a

partir de Cr$ .�.912,QO ,m,ensai,�). d� até para

comprar mai�jl#ç. 1;lrp. ',;:, v, f ':':r_'-, :.."

Garantindo seu investimento estão a

Camboriú d�)Hotéis S.A;. e a IPatrhlrea'
çorretores Ass�i���'�e,,lptp'y.ei�� empresas

com grande experiência no setor imobiliário,
�l:le-já-cemer-cializaI'oam ·tOlponaates-". - - - .',

empreendimentos do gênero.
"-

Agora par.e de/p�nsar e comece a '

planejar uma visita-ao Jardim Pr.aia do Grant. -

Nã,o 'deiXe essa oporturiidade passar, éonsulte

já a Patriarea.
.

Afinal. de contas, no Jardim P�aia do '

Grant as férias vão de janeito a dezembro.

Cainboriú de Hotéis S.A.
Vendas.Exclusivàs:

,ro1l"��
. r�trjarca: eorretOl';e5 .,�ssodados de Imóv�is'
Sede Própria: Av.. Brasil, 1.562
'Telefones: (04'73) 66�l038/66-1988

" Balneário eamboriú - se

,

Informações e Vendas
.,

JaraIuá'do S�,·. .

Imobiliária Menegotti Ltda
,Av. MarechalDeodoro da Fonseca�'
855 - sala 104

"

,

.' Fone: '12:"0031 '

'�

Joinville - Fone: 33-8888 São Bento - Fone: 33-0071-

LOTES A PARTIR DE

Cr$6.912,OO MENSAIS

I .�,

,
\

Em p r eend im e o t'Q S ,:, ·1m Qb i i i"ifô s
f

.
_

•

.

M a','r ca'ffo� :: It'! d 1.' "

-CAEVE.TTE'
.'

NOVO
'I'

•

EJ\I.J: . 2:4", JVIESE'S" "

.

sem·· ",entrada 'e. ·com

entre'ga 'imediata.
.

.

�

Imóvel melhor' iívêSt••to "ç,lllra' a inHaçãl.',
. 1 � I' ,

,<; .

. ).

TEMOS' A·VENDA·OS OlTJM.QS LO,TES' DQ·JARDIM"SAO LUlZ-

" , � .

" '.

'"

"I,,'
JARAGUA ESQUERDO'

-,

,iiMêll.' Deodoro, 1.179 - Fone 72.1136

Primeirona' começa dOmlngl;)
à tarde no �'Max ,WIlheim"

'Será realizado neste 'do.

mingo, dia 22, � torneio Inf

cio do Campeonato Regional
da Priméí�a:-JjLvisão- de' A·

madores. da Ligá" 'Jaragua
ense de Fútebol. êntre Ju·

ventus. . Báependi, Seleto,
r

'
,

BotafogQ e Estrela. O João

Pessoa, que; anterionnente

havia confirmado a sura par- I

ticipação, alegando proble-,

I mas de- ·ordem financeira, Iacabou por. ,soU,c'itar o �eu

afastamento.

O torneio, começa à�' 14
horas.' 1']0 'E�ádio' Max

'Wiltielm. do Clube Atlético

Baependl.:, ,A .�primeira "ro·
dada será no .dJa 5 de se·

.
tembro,. -segundo ,o ,presiden
te di! Liga, �ári \

Vitório

Ra�sweiler, que dia' 19 pas·

sado ,colUpletoú onze anos

de, atividades 1unto a enti

dade; dez, dos quais, como

presidÀnte.

'�I__
' _T --

ORAÇAO AO DIVINO
,

'- ESPfRITO SANTO
'

Espírito Santo, Vós que
escl�récei t1Jdo,.· que lIwni
nals todos os caminhos para

_ que • .ßIJ atinja. Q • �eu ideal.
Vós' que me> dais.'o dom di�
vino de, perdoar ,e esquee.er
,o mal, .Ciple ,!ne faM.fIl .e, que
,todos os inst.antes de,:"mi�
,nha vida ·estàts coniig9" aal

ql:ler,o neste. qurfjo dt�lpgq,
agradecer, por tudo e' Jilln-
,firmar mais uma vez qUl;I
eu nunca quero me separar
de Vós" por .maiQl:. que. .seja
a ·lIusão material, não será

o mínimo de vontade que
sil)tQ 'de, ufll dia es�r' con·
yosPG. ·oa' meus Irmij,ps·, na

glória perpétpa - O�rig!ldo
m�ls uma' vez. - A peStO
deverá fazer ,esta oraçãq_,.;�
dias se.guldos, seIU dizer O'

, p,tldic:lO. Dentro de ,3 - . €lias
será. alcançada a \flrq,ª, Pmi

, m�II'l,"d!f!cl!, q�e se�., '�uJlIJi
c,ar ass,i,m 'que,'. receb�r:. " �fl.,
gr�lÇa, ,Agradeço graça rEice:.::

.

'

.Z.D.S.' ,

'I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



3. - O G"mlo, EsPortivo
'

Juventus,
mesmo tendo parallzado as atividades
do departamento'de futebol p�'fi$sional,
conta com multo prestígio • nome no
Estado, '"*' de sUa participação no
Campeonato Estadual. por 5 ano.� No
próximo dia 7 de setembro, no 160.0
anlvers6r1o de Indepencllncla do Brasil,
jogaré chante do Laguna Esporte Clube,
ria terra' de Anita Garlbaldl, por uma c0-
ta de CrS 100 mil. AtJ-.tas que J6 en

vergaram a camiseta graná • outros do
atual plantei, estio sendo recrutados
para .ss. amistoso, que contará com a

presença do fômoso Garrirlcha, Jogan-,
do, pelo Laguna. '

I

14. - Até o dia 30 de Junho, a 60.8 Zo
na Eleitoral, que compreen" os muni
cípios de Guaramlrim� (sede), Maasaran
cluba e $chroedcfr� poSSuía 15.779 elei
tores, número que subiu aspetàcular
mente até o dia seis pusadO., última da
ta para alistamento ,ou transferencia de
eleitores. Guaramlrim possuia 6.843
eleitores, Massaranduba 6�545 e Schroe
der 2.391 el,eitores. O Juiz Eleitoral de
60.8 'Zona é" o Dr. José Temístocles de
Macado N8to.

,
,

5. - A CAmara de Vereadores de Ja
raguá ,do 'Sul- aprovou pro)eto-de·lei
autorizando o Executivo a contrair em
prstlmo. externo, direta�ente ou atra
vés da STO e EBTU, até no valor de
Cr$ 100 milhões, junto ap Banco Inter
nacional da Reconstru.çio '. Desenvol
Ylma�BIRD, � C) asfaltamento das
ruas José Theodoro Ribeiro, (Uha da Fi
gueira), João Január•.o Ayroso (Jaraguá
Esquerdo) e Estrada ltapocuzinho, da
SC-301 à ponte que divisa Schroeder e
JaragUá do Sul.

6. - Na terÇa-feira, dia 17, no aucltário
da Secretaria da Educação, foi realiza
da a solenidade dé, assinatura de con
vhlos com 41 prefeituras catar.nenses,
possibilitando desta maneira, a execu
-ção do Prog� Na�onal de Educação
Pré-Escolar, em -1982, com recursos do
Ministério da EducaÇlo • Cultura no va
lor fotal de Cr$ 70 milhões e 400 mil.
O objetivo'desta açã� é promover a me.'
Ihoria da edqcação pré-escolar, bene
ficiandO 7.099 crianças, elevando para
74.187 o número de crianÇaS atendidas
no Estado. Desta região, foram benefi
ciados' os municípios de Massaranduba,
Corupá e Pomerocl8.

.

8. - O município de Guaramirim co
memora no dia 28 de agosto, o trigési
mo terceiro aniversário de emancipação
polítlea e administrativa. Naquela data
será lneug�raclo o moderno sistema de
Ilumlnap., ,do Estádio Municipal "João
Butschf\rdt" (Seleto); ocasião em que
have� partida amistosa. é o quarto es
tAdlo dO Vale do ·Itapocu, afora os do
,Juv,Etntus, Baependi e Cruz de Malta, a

'ré��ber a mel�oria.

de Ocasião

Está à vendQ um terreno na rUI_Presidente
�)

, .

Epltáclo Pessoa.' Excelente ponto para comercio,
.

com' 'alicerce p'ronto' para dois pisos. Preço: Cr$
·13 mil o m2. :Informações pelo telefone 72·1444.

, .

1. - O Prefeito Victor Bauer uslne'" 9. - No. dias 25 e 26 de agosto, três
com o Instituto· Nacional' de Previdlo.. voluntárias de Jaragu6 do Sul partlclcla SOcial, um convlnip de cooperaçAo pam em Florlan6pólls, no Centro de Trel
que objetiva a asslatência médica à po- nainento da Fundaçlo Catarinense de
pula�ó ',raguaense. Esta é _uma expe- Educai,io Especial, do 1.° Encontro Es·
rilncia qúe 'o INPS está viabilizando tadual de Núcfeos do Voluntariado do
em dez municípios çatarinenses, com a Pronav/LBA ...... Santa Catarina. A tina
finalrdade 'de� no futuro, 'conhecJd'os os lidade d� Enc6ntro é oportunizar· atra-'
result_., passar a administração dos vés da troca de experilncias, a avalia
hospitais, hoje' enfrentando sérios pro- ção das atividades' desenvolvidas pelos'blemas financeiros, ao encargo das pre- Núcleos' de Voluntárias. A Sra. Elvira
feituras. De aeerdo com Bauer, a �M"S, Bauér é a. Coordenadora Municipal· do
consoante as bases do convênio� irá Núcleo do Voluntariado e a Profa. Carla
cont�atar quafro 'médicos 'e quatro as- Schreiner, a Diretora Voluntária do Nú-
sistentes, nas áreas da clínica geral� cleo. '

obstefrícia, geriatria e outras, para aten..
dimento a popUlação junto a Unidade Sa- 10.....:. O· BaDco do Brasil está convo"
nitária. cando os· cand�tos inscri�s para a

-.1 reallzaçio �.as provas de português, ma-2: - SerA, no dia 03 de outubro, a lnau- temática, contabilidade geral,. técnicas
guraçio da' central telef6oica, 'rede, de bancárias e comercial no dia 29 vindou
abasteéimento de água da

.

Casan e de re, Os candidalo$ de ""araguá do Sul fa
'duas linhas de eletrlflcaçio' rural cdns- rio as prOvas· em JoinvUle, no Colégiottufdaâ em conv.nlo eom a Erusc, em. Bom Jesus, localizado ne Rua Princesa
Schroecler. O prefeito Helmuth Hertel, .Isabel, 438� Naquela data, cerca I de 45
que vem fazendo urna boa adminlstra- mil candidatos de todo o Estado .sta
ção, apesar dos parcos recursos flnan- rio. concorrendo às 359 vagas do Con,"celros,. disse que vlrio, além do govei'- .

curso de Seleção. Externa para o NívelnadOr Henrique ,Córdova, altas autorl- Básico da Carreira Administrativa dodadas da esf81'8 .stadual, que da uma BB.
.

forjna ou da outra tlv�ra� d.clslva par-
tlclpaçio ness. elenco � obras que se- 11. - Do deputado Óctacílio,Pedro Ra
rio lnaugu�

.

mos sexta-feira, em MassarandUba: "Ga
ranto a vocês, que essa é a quarta e 61-
tima vez que concdrro a um cargo .Ie
tlvo". qctacílio, o popular Clca, acres
centou ,na ocasllo, que matematicamen
te, o PDS deve ganhar no Estado, por
urna diferença superI«); a cem mil votos.

.

E lembrou que nas eleiÇÕeS de 1978, a
entlo Arena, somente perdeu para o

.

MDB 'para o Senado, enquanto que para
, a . Câmara Federal e Assemb�éia 'legis
lativa, a diferença foi acentuada. Ap6s
o próximo mandato parl.mentar· de

.

o_cma, um dos nomes que .já começa
a aparecer é o do pref�lto, Dávio lau, de
Massaranduba. '

12. - Cinco empresas catarl"enses (fri
goríficos) for8lJ1 autuadas pelo MInIsté
rio da Agricultura por 'Irregularldades na
fabricaçãó de salsichas é· mortadelas.
As empresas. Agostinl (Lages), �erdi
gão (VIdeira), Saclla {Conc6rd1at, Saie
(Chapec6) e Frigumz (J_raguA do Sul)
foram multadas em clßCÓ MVH; (Maior
Valor Referência), 'cada- uma, 'ou seja,
CrS 38.mil 841. Os pi'�tos cfe....mr
presas, arialisaclcs, continham exeeesso
de amido, superior aos 5% permitidos.I

,

13. -.o·Dir.tório Municipal do PDS de
Guaramirim reúne-se dia 24, ,às 191130,
para ó sorteio dos números dos 17 can,.
didatos, à vereador, bem ce...." para es
colha do Comitê M'unicipar de Propa
ganda. A InformaÇão , do presi!Cllente do
Diret6r'ld, Sr. Frederico Guenther. Já os
candidatos de Corupá, em número de'

,

13 tim desde' sexta-feira, dia 13, seus
números., .,

.,

I .

.

14. - O Núcleo do Voluntariado do
Pronav/LBA' de ,Jaraguá do Sul,. está
lançando a campanha de objetos usados.

.

,Quem porventura tenha Cama, armário,
mesa, cadeira, roupa, sapatos, co1chóes.
fogão em IdeSUSO e delas queira se .s
fazer pc,KIerá entrar .m contacto c:ôn1' o
Núcleo, na Prefeitura MUnicipal, Pes
so,lm.nte ou pelo telefone 72�091J8. Ca-·
so o dofdor nãó possa transportar os

objetos, será providenciado o transpor-
., te. Esses objetos serão

·

••tinados às
fammas carentes ela clientela·aterKlida
pelo, Pronav em'Jaraguá ,de Sul.
15. - O Banco do à,.iI Possui 'atual
mente em funcionamento no País 1.282 ,/

agências, 613 postos avançados de cré
dito rural e 400 outros pontos de aterl"'.

( dimento. Em processo de instalação en
contram-se 1.230 ag.ncias e .300 pos- ,

tos avanÇados. .Quanto as de
.

Guarami- ,

�im e Corupá, anunciadas meses atrás,
nada se tem de oficial no tocante a a-

7. - Ó Diretório Regional do PPS pro- bertura e início das atividades.
cecfeu segunda�feira o sorteio dos nú-

16. _ O cOnhecido rádio-rep6rter Eliseo \

meros dos candidatos do partido à Câ-
mara Federal e Assembléia Legislativa, Ubiratan Tajes, candidato a vereador
18 e 53, respectivamente. Pedro Colin e pelo PDS, foi convidado pelo Coordena-

dor- do Centro de Atividades do Sesi,
. Octacßio Pedro Ramos,

'

candidalQs· -à
para integrar o cerpo de jurados do Conreeleição para a Câmara Federal e As-

sembléia, apoiados pelos diret6rios de ,curso O�rári� Padrã�. 'Municipal, re�li-
Jaraguá· do Sul, Corupã, Schroeder' e· z�o qU.lßta-felra. !=hseo� no en�n!�,
Massar�nduba, ctesta microrregião, re-

nao ac�!tou, para n�o fem suceptlbill
'ceberam os números ·111 e 1218, os dades, Ja. que é candidato e sua �resen�
mesmos das, eleições passadas. ça poderia ser Interpre� de ouI_!Bforma, embora no exerclclo de funçao

profissional. Mas' sua atitude nio deixa
de ter razão, pois os "ràto's" aí estão,
doidos pará por farofa no yentilador.
17. - Aldo Romeo Passold, candidato à'.

prefeito por Schroeder, afastou-se do
cargo de secretá.rio-executivo. da Amva
'i, do perlado de 14 de agosto a 16 de
novembro. Em seu lugar, assumiu inte
rinamt!jnte, o Sr. Plínio Gerant, funcio
nário da Associação, que tem amplos

, conh�cimento do cQrgO.

,

Comunicação e Convite
Os médicos da CLfNICA SANTA CECILIA oo

muni.cam a 'seus clientes e amigos que' á partir de

sábado (hoje), 21 de agoste, estarão a�endendo
em suas. novas Instalações, .,a rua Walter Mar-

quardt e, convidam para neste mesmo dia, às 10
. horas, participarem' do ato' de sua Inau�uração.

Jaraguá do Sul, 21 de agosto de 1982

Jardim· de infância e, melhoria na

rede de energia elétrica: Câmara'
a expedição de· oficio ao De
partamento de Estradas de Ro.
dagem, para que o mesmo

providencie a remarcaçãCl da
sinallzaç.ão horizontal ao longo
da S0-301, prinCipalmente nos
trechos ,em que foram feUos
serviços de recapeamento. 'A
renovação das lâmpadas, da ihi
mlnação do· trevo de acesso a

Jaragué do Sul, na BR-101. foi
também proposta.

Moções de pe�ar às fa..wlias
de !:nio 'Luchtenberger, de Os

I, valdo Rocha e de Eurico Duwe.
falecidos na semana passada.
foram aprovadas. Da mesma
forma, foi comunicado d afas
tamento do cargo, para fins de
concorrer a um cargo eletivo,
do Sr. Ruy Dorval Lessmann,

, funcionArio concur_do da CA-'
mara.

'

t
Álvaro Rosé,· do PMDB, a

lertou 89bre a neaessldade da
Instalação de abrigos de ' ôni
bus 'no município e ameaçou o

executivo que, se dentro de
sessenta dias os trabalhos não
forem agllltados, ele mesmo

irá construir dois em Santa
Luzia e na entrada de Grata
Funda.

A CAmara de Vereadores te·
ve. esta semana, sessão bas
tante movimentada. Do execu
tivo, o pedido de suplementa
ção de verba do orçamento a

tuai no valor de Cr$ 150 mi
lhões, "para' cQntinuidade dasl
atividades priorltArias )l �Ida
municipal" e' a aprovação' de

I dois proJetos-de-lel, pela E\dl
lIdade, para contrair emprésti
mo externo e .c�lebfar con",ê
nlo destinado a obras' rodoviá
rias no município.

O vereador Heins Bartel,
',solicitou, que o Prefeito Muni
cipal; inclua no orçamentQ de
1983, verba específica para a

implantação de um jardim de
InfAncia junto a EERR julius
Karsten, de Três Rios do Sul.
Já. vereador-presidente José
Alber,to K1ltzke, pediu envio de
oficio ao Escrit6r1o Local da
Ce'eac, no sentido de que se

ja melhorada a rede' de
.

distri
buição de energia da rua' 25
de Julho, na Vila Nova, bem
como, na rua 247, no Agua
Verde, que apresenta constan
tes oscilações. E o Irder da
bancada 'oposicionista, propôs

.

AUREA' MÜLLER GRUBBA - Tabeliã Designada
.
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EDI,TAL
, Pell) presente Editai de citação pedimos aos' se

nho�es abaixo' relaCionados que compareçam em nosso Car
tório para tratarem de assuntds de seus Interesses: ARIS
TIDES ROÓRIGUES - Rua Roberto Ziemann, s/no - Nes-
ta .;_ ANTONIO ROSA - Rua- JOinvllle,. s/no - Nesta -

EDAUlIlR DAPIZE - Rua Rio de Janeiro, 96 - Nesta 7"""

ELMO BUBLITZ - Rua Jaraguá r Guaramiri.m - SC -
ERVINO HEINKLEIN FILHO Estr. Nova Três Rios do Norte,
s/nfJ -:- Nesta - GENTIL DE SOUZA - Rua Frederich. J
Sonnenhohl. ,214 - Nesta - HENRIQUE WOELK - Rua
Eduardo Crlsh, 37 - Nesta - IVO MENESTRINA - Rua
JOlnvllle, sInO - Nestâ - JOSE MIGUEL CAMP!:STRINI
_ Rua Jolnvllle, 's/nP -:Nesta - LEONIDAS BECKER -
Rua Joaquim Fco de Paula, sI nO - Nesta - MALHAS
BAHAMAS BLUMENAU LTDA - Rua: Curt Nasel. 233 -

Nesta' - MARLI ANA GALIZZA EVARISTO - Rua, Itapo
cuzlnho. sinO - Nesta - MARILSOM MILCKI; - Rua
Henrique Gueffe,rt, 1226 - Nesta - NASCIME;NTO MEN
DONÇA - Av. Mal.· Deodoro, 64 - �esta - OSWALDO
BAGGIO PRIMO - Rua Reinoldo Rau, 757 - Nesta SIL
VANIRA DA SILVA -; Rua João JanuArio Airosa, 151 -

Nesta - VALMIR JOSE BLUNK --. Estrada Três Rios do
Norte - Nesta - Wil.MAR NILTON ELiZIO - Rua Rio
Molha . s/no - Nesta - MARLENE ÜRBANSKI - Rua
João Janllärlo Airoso Lateral - Ne• ..:...:. MARIA ANGELI-·
CA DOS SANTOS - Rua Nereu Ramos - Nesta - JU_
piTE .MILBRATZ - Rua João JanuArlo Ayroso - Lateral -
Nesta - JUELY MODAS LTOA - Av. Getúlio Vargas•. 21
_ Nesta - IND. COM. REPRES; VAB LTDA - R�a 25
de Julho,' 189 - Nesta - AUGUSTO CARLOS PEREIRA
- çstr. Ilha ,de Figueira, 3368 - Nesta. - - -
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Antôn ia. José Gonçalves

Secretaria da - A riculturf. in
"

- posto de. inseminação' a
Um, enc()ntr.oi de grande proveIto acontaoeli: nopa$sado, entre produtores de leite, técnlCOI � AcareIOtores da Gumz Irmãos, na sede delta, éom a flnalldad,cutlr e debater o Incentivo à produção e,.' InstalaQloraguA, do Sul, de um posto de Inseminação artiflolal

'

médio de çonvênlo entre a Secretaria dlÍ Agricultura' eírmãos-comérclo. Indústria e Agricultura, para asslstêncl.fornecedores. .

'

\ Os produtores de ,leite presentes, representandomats fornecedores do produto à empresa, após exposlÇãcaminharam para a diretoria, sua proposta de Incentivo,prontamente aceita e que, também, será levada a uma
xímas reuniões da. Associação dos Latlclnlstas de Santa
Isto, conforme a quantidade de leite 'entregue à Indústria.'vez a tabela de Incentivo à produção é progr�sslva.

Na oportunidade, foi apresentado, também, o P
de Inseminação Artificial, que foi. bem aceito. Ele. con81assinatura de um convênio entre a Secretaria da AgricultuGumz Irmãos (o mesmo que a SM mantêm com as Co
vas ), cabendo a empresa a administração e a manuten
Posto, enquanto a Secretaria prestaré assistência técnlfornecimento do sêmem, para a Inseminação. '

. lial Programa objetiva a melhoria da qualidade ge
,

do rebanho leiteiro, sendo que parte do custo com a Inseml.

doe animais (produtoras). serä ressarcido pelo agricultor,
,

.

Proximamente, 08 téonlcos da Acaresc de JaragQiSul e da Secretaria da Agricultura se rellnem, para agllltar o
yênio e programar o lri(clo dos trabalhos. Do encontro,ram parte os Srs. Arthur C3umz, Lfrló Utech e Nélson Eis
dll'8lOr88 da Gumz, Dejalr Pereira' e Laurlndo ,Goedert, da
além .dos agricultoJrl?s Arnoldo Gruetzmacher. Sebastlip T
Helmuth Manske, Helnz RadiJenz, Alfredo Drews e Haroldo
que se dedicam, a exploração leiteira.

Ainda o S.O.S. pela saúde. do'
Irmão Geraldino

Desde que Antonio Moretto divulgou atraVi
as págiJias deste semanário, dizendo do estado
saúde do nosso querido ·Irtnão Geraldino, ações
diferentes pontos do pa,ís estão sendo levadas
cabo. Inicialmente nosso diretor sensibilizou-se
los rumos que a vida do ilustre professor tomav
Enviada a carta c'ontendo uma assinatura do "Co
reio do POVO" de Jaraguá do Sill, segUiu-se u
movimento dos ex-alun()s. Dias mais tarde, de Bel
Horizonte (MG), alguém que não se identificou,
viava à nossa redação recorte do Jornal "-O Lu

, dor", contendo o endereço de poderoso chá de e
Vas, capazes de -debelar as altas doses de diabete
que estão minando o corpo do Irmão Geraldino,'l
recorte encaminhamos ao seu irmão, servindo •
Congregação Marista, no Colégio São Luís, desta

. cidade. •
.

Oias depois:_e foi precisamente numa ensolar
da manhã de 2.Lfelra (9.8.,82), nosso diretor subia
as escadas que 'dão à secr�tal'la da Catedral Mtt
tropolitana de Florianópolis, onde entregaria um
exemplar do semanário Jaraguaense mal.s antigo
de Santa qatarlna. I! que, Q Pe..Pedro Koehler 1§
'nosso regular leitor, juntamente com outros que
servem a igreja. Após os cumprimentos, referl",s8
à carta estampada -em nossas páginas e a sua sen
sibilidade para o caso. Detalhados os pQrmenores
que prendel11 o querido Irmão GeraldinQ a um r&'!
tiro em Santa Marla�RS, estes desencadearam uma
série de ..

'

ações, como O' encontro de Pe. Koehler
com a Sra. Vilma' Ramos Fonseca, presidente da
LBA, setor 'de Santa Catarina, ainda naquela ma
nhã. Á tarde o nosso diretor Já telefonava para 8
Prof. Carla,Schrelner, Diretora da FaCUldade de Es"
tudos Sociais e pres:dente do Pronav. Seguiram
se fonemas para .0' Prof. Paulo Moretti, efi,ciente
secretário do Colégio São Luís. No dia seguinte
Carla Schreiner dava soluçõe8 a seu cargo..Na
quinta feira à noite, 'na Casa da Amizade. no ES
treito, em Florianópolis, o Serra Clube tomava co
nhecimento dessas ações de solidariedade huma
na,· elogiados peio assistente eclesiástico do clube.
Frei Junípero Beier.. No sábado da mesma sema
na o Prof. Paulo Morettl, Já em Jaraguá do Sul"
Informava pormenores, com o possível internamen
to do IrmãO' Geraldlno no Hospital Universitário de
Porto Alegre, após auscultadQ' a capacidade de re
sistência do seu combalido coração. /

\,

Da parte dos eXí"alunos corre tima lista que
visa organizar uma 'caravana que poderá aconte,cer
na semana em que se comemora o sete de setem
br-o. Provavelmente os ex-alunos terão, a 'lembran-
ça 'de levar, em sua comitiva o Pi'of. Antonio Mo

, retto, irmão· de Geralcftno, o que completaria o CI;I'
,riário do reencontro dos ex-alunos tão bem' enoa
minhados na vida com o ilustre professor que tan
to ama e admira a "Pérora do Vale do Itapocu".

E, para completar este ciclo de benfazejas
ações, chega-nos. pelo correio uma carta escrita
pelo nosso leitor Manoel Alves Carneiro Júnior, de
São Carlos-SP, datada de 9.8.82, renolJlado blbliö-I
tecárlo naquela Cidade. A missiva vai parCialmente
publicada: "Prezado amigo Victor - Lemos com
particular interesse a· sua última mensagem relati
va ao I�mão GERALDINO, 'at,ufilmente acometido
de alto índice de diabé;tes. Assim, nos permita' ata- ,

. car o assunto, emboramentt;;, (como bem o diria o

Qdorico da novela), não sejamos técnico no as

sunto; mas a vivência nos tem dádo alguns recur-
. sos' que diria, aproveitáveis. Antes de mais nada, o
nosso abraço e o sempre cbnstante agradecimento
pela distinção que nos promove todo anb', aliás de ,
longos anos. A,ssim, pedimos ao BQM DEUS, saúde
e paz para os familiares e·amigos da redação. Mas,
hoje, com a devida' desculpa, pois nada' temos de
especial para o CORREIO DO POVO, gostaria d
lembrar ao Irmão GERALO'INO, alguns aspecto
que ele. nos dirá, gostosamente:- '''Por acaso o S
está nos querendo, a nós velhos pescadores, inO
trar o ql,Je é um lambat;i? Certo. Mas va�os admiti

. que este pelo menos ß urri tambiú e aqui vai ele
"seguem-se multas ervas' para tantos chás -:
'I;tlomã, boldo da índia, jurubeba, folhas -de jambo

,
folhas,de carambola, de cajú, de unha dê 'vaca, b
tatinhas de tiririca, casco de boi, 'etc. etc. Que

.

,sabe, a medicina caseira também possa realiza
agum milagre. Ö original da carta estamos, envia0",
ôo ao Irmão Geraldino; Preces näo faltam' para a

recuperação do ilustre mestre escola�
.
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