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_: O Sr. Galdino Pereira,
servidor público municipal,
reéebeu terça-feira homena
gens do Poder Público, pelos
25 anos de bons serviços
p.restados a Municipalidade.
Galdino recebeu um placa
comemorativa do prefeito
Durval Vasel, pois a' partir
daquela data passou a gozar
da merecida aposentadoria.
I:t casado com Maria Pereira,
tem 9 filhos e entrou na

Prefeitur� em 9.6.56, como
servente braçal e atualmen
fe era zelador.

- O prefei.to Vasel parti
cipa dias 3, 4 e 5 de maio,
em Florianópolis, do Semi
nário de Informações para
Novos Prefeitos, promoção
do Governo do Estado/Se
plan/�inter.

- Cerca de 20 km da Es
trada do Manso est�o s.ndo
recuperados, através de uma

equipe mista 'formàda por
operários da municipalidade
e de empresas que exploram
madeira naquela região. A
estrada estava praticamente
inacessíver e' agora estão
sendo processados trabalhos
de abertura de valas, patro
lamento e macadamização.
Dois operários serão contra
tados pela Prefeitura e se

I'esponsabiliz:a.rão pela con

servação daquele trecho, nu
ma experiência nova. 05 tra
balhos devem terminar em
15 dias.

- Acompanhe, 'nesta edi
çi�; uma ampla cobertura
�os principais acontecimen
tos da cidade e região. E boa
leitura!

\..'_-----,,1

fo. .

ra, e.

Secreta:
tura, Espor.
Santa Cetarine,
e empreenderam
Centro Integrado de \;;.

ra, onde mantiveram con
tacto com o presidente da
Fundação Catarinense de
Cultura, Miro Morais, acer-

, ca da- construção da Casa
da Cultura em Jaraguá do
Sul, em terreno doado pela
Prefeitura Municipal, na rua

pl....
truir Cl ,,�

amplas, pois íiá - lncu., .. _

alguma verba garantida pe
lo se.cretário Artenir Wer-

- ner, de Cultura, Esporte e

Turismo.

Bibliotecária responde
pela "Rui Barbosa"

Desdé o início desta se

mana, a. bibliotecária Dirce
. Terezinha Nunes, formada
pela Udesc, responde pela
Biblioteca Pública Munici
pal "Rui Barbosa", de Jara
guá do Sul, contratada que
foi pela municipal'idade, pa
ra organizar e responder pe
lo setor. A administração
municipal deseja que a bi
blioteca de fato funcione �
não seja apenas um amon
toado de livros, tanto é que
agora funciona ininterrup
tamente das 8 às 19 horas,
inclusive aos sábados no

período matinal.
Mudanças e novos móveis

estão sendo introduzidos,
pois a finalidade e incenti
var a leitura e a freqüência
(que é baixíssima), para uti
lização do acervo a .conten
to. A Prefeitura tem convê
nio .com o Instituto Nacio
nal do Livro do qual tem

recebido obras, também de
particulares.

Na área cultural, ainda
está-se programando a Se�
mana de Jaraguá, que será
levada' a efeito no mês de

!ulho, com várias atrações,
Inclusive esportivas. A rea

lização de uma feira de ar
te e artesanato já está defi
nida.

.

O º.iretor-Presidente
do Grupo Weg, Eggon
João da Silva, é o no
vo presidente da San
tinvest, substltuindo .o

empresário César Ga
mes: da Grup.o Usatl ,

Detalhes em páginas
centrais, onde estão As
Anotações. de Flávio
José, Gueramirlm. os

dez anos da APAE, e�

outras.

Melc,,�
.

beração das aUd::' 1"_' .

de e-s 3 milhões para a

conclusão das obras do gi
násio de espertes e, tam

bém, uma viatura pare a

Delegacia de PolíCia; que
Inexiste em Corupá.-

Da mesma forma,' enca

minhou-sé um pedido para
assinatura de: convênio
com a Secretaria da Agri
cultura, nó sentido de que
seja lotado um 'médico-ve
terinário da Cldasc em Co-

- -' -'�"'T'-�. -,��, ,

bastante satisfeito com o

encontro com
.

o governa
dor Amin, o mandatário
estadual confirmou o que
prometera durantaa cam

panha eleitoral, ou seja, o
. asfaltamento até o Seminá
rio Sagrado Coração de Je
sus, a partir da SC-301.
Essa obra não será realTza
.da de imediato, mas será
executada, garantiu Esperl
dião.

J'S' poderá ter, Centro de
Formacâo Profissional

.

,
I.

.

A proposta para a trens
formação do Centro par
tiu do Setor de Treinamen-
--tc da Weg e foi levada ao

Conselho Técnico Consul
tivo do Serrai. A Weg se

propõe a ceder três pro
fessores e não terfa, a prin

.

cípio, necessidade de expan
são do Senai em Jaraguá
cio Sul, haja vista que a a

prendizagem aconteceria
.

num dos colégios da cida
de, 'através de convênio, e a

qualificâção no atual Cen
tro de Treinamento.

Para amadurecer a pre
tensão, a Associação Co-

. mercial e Industrial for
mulará convite ao Dr. Cé
lio Gaulart, Diretor, Regio
nal do Senai/S�, para que
dê maiores detalhes sobre
C' Centro de Formação.

A transformação do Cen-·
tro de. Treinamento.do Se
nai de Jaraguá do Sul em

. Centro de Formação Pro
fissional, foi discutida es

ta semana entre os empre ..

sários, ouvido o relato do
diretor do CT, Lutz Du-
r leux Sobrinho. O Centro
de Formação Profissional,
de acordo com Durfeux,
funciona' praticamente' nos'
mesmos moldes de um

Centro de' Treinamento,
mas além da qualificação
profissional, inclui-se. a a

prendizagem, nas discipli
nas de português, história,
geografia, moral . e cívica,
higiene e segurança' no tra

balho, preparando o aluno
'para as empresas e parale
lamente ministra o .'.0-gr.,
de S." a 8 .. série, em dois
anos, em perlodo integral.
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ANIVERSARIANTES,
\ '

Aniversariam hoje: .30
Sr. João Batista Rudolf, Sra.
Margareth Bayer, em 'União
da Vitória-PR; Sr. Carlos
Borchers, Sr. Nilo Trindade.
Dia 1.° de maio
Sr. Bertoldo Baumann, Sr.
Hilário Alfonso Gneipel, em

Schroeder II; Wilma Blank,
em Joinville; Da. Hilda Bau
mann, Gilberto Luís Klein,
Sr. Reno, Bauer, ,Sra. Névia
,Maria Moretti Eckenberger,
em Curitiba; Sr. Willy Po
rath, em Rio Cerro I; Sra.
Maria Elizabeth Pereira. '

Dia 02 d. maio

Sr. Cláudio Arildo Stulzer,
em' Londrina; Da. Lucila
Emmendoerfer, Angélica
Murarã, Sra. Evanir Nlcoluz
zl, Sr. Nélson Kreutzfeld,
Sr. Ramiro Schmitz, Ernani
José Voltolini, Sra. Maria
Reiser Scheuer, Eliane Zon-

ta, 'Sandra Denize Rove, Sra.
Dóra Beatriz S. Krause.
Dia 03 d. maio

Sr: Martinho Rengel, em Rio
Cerro, Sra. Matilde Horst,
Sr. José Otávio Tomelin, em
Jaraguazinho, Sra. lzabel
Schneidêr,' em Blumenau,
Waidi Meier, Sr. Erwin Lip
pinski, em Jaraguazinho,
Sra. Kátia Hinschlng_ Bauer,
em Curltlbe.

Dia 04 de maio

Sra. Ruth Ribeiro
Sra. Cristina Zanghelini, Sra
Alda Soares, .Sr. Rolf Frede
rico Zlbell, em Pomerode;
Sr. Gilberto Braunsburger,
em Curitiba; Maurício Fer-

, nando Peixer, Gílson Fábio
Fodi:

Dia 05 de maio

Sr. Heins Marquardt, Sra.
Marlise Schmitz Mattar, Mí
rian Heferrnsnn," Iise Trapp,
'Sr. Wilmar Victor Viergutz,
Maria Calixto do Rosário,
Sra. Ursula K. Duwe, Sra.
Olfvia Schiochet, Jair Gerent
em Astorga-PR; Sr. Vicente
Cattoni, em, Três Rios do
-Norte; Sr. Rolando Jahnke,
Sr. Vllma» Payanello, Sra.
Elsa Georg, Carla Spézia, E
Ilseu Jalro Schmidt.

Dia 06 de maio .,

-Sra. Hulda Maier� Sr. Gerô
nimo Trentlnl,

-

Sr. Nélson
Stinghen, Isoldo Wackerha
gen, Sr. Erwino Liermann,
em Joinville; Marília Hafer-
mann, Sra. Angelína Klein
Staehellnq, Karolina, filha
de Hans (Maria da Glória
Burow,

5 milhões de habitantes em

SC, no ano 2000

Com uma população de 3
milhões e 628 mil habitan
tes registrada em 1980 de
acordo com o Censo realiza
do pelo" Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística
(IBGE), Santa Catarina de
verá ter 3 milhões.e 338mil

, habitantes em 1990 e' cerca
de 5 m-ilhões no ano 2000,
segundo projeção feita pela
Fundação Itep - Instituto
Técnico de Economia e Pla-
-nejarnento. Este crescimen
to de 900 mil habitantes em

10 anos (1980-1990), po
derá ser bastante inferior,
segundo calculam os técni
cos da Fundação, face ao

planejamento familiar e a

consequente limitaçãc de fi
lhos em função da crise e

conômlca do país. Segundo
observam, há uma tendência
generalizada em vários Es
tados brasileiros de que a

população' permaneça esta

cionária" principalmente a

partir deste ano;
A projeção feita pela Fun-

'dação I tep 'mostra também
um crescimento acentuado
da população urbana � uma

diminuição gradativa do
contingentte -rural. A falta
de perspectivas, no campo,
para o filho do agricultor, é

,

a cause principal dessa cor

rida às cidades - no cha
mado êxodo rural. Em 1980
por exemplo, a população
rural, do Estado era de 1
milhão e 474 mil habitan
tes. Este número' vai cair
para 1 milhão e 402 mil em
1990, 'lO anos após. Em con

trapartida, a população ur

bana que era de 2 'milhões e

154 mil em 80, vai subir
para 2 milhões e 935 mil em
1990, segundo dados proje-,
tados pela Fundação Itep.

Das 19 microrregiões em

que é dividido o Estado de
Santa Catarina, a mals popu
losa em 1980 era a abran
gida pela Grande Florianó
polis,- com 39.5 mil habitan
tes e vai continuar sendo a

mais habitada em 1990, c/
511 mil habitantes. A mi

crorregião da Amunesc, com
sede em Joinville, era a se

gunda mals populosa em

1980, com 338 mil habitan-
'tes, e continuará ocupando
a mesma colocação em 1990
com 475 mil, de acordo, com
dados projetados pela Fun

dação Itep. A menos popu
losa em 80 era a região da

Ampla, com 86 mil habitan
tes, e. vai cntinuar sendo em

1990, com '93mjl habitantes.

Apicultores ,em curso,

no Agropecuário-
Desde a manhã de ontem,

dia 29, mais de quinze in
teressados 'ne exploração da'
produção mel ífera partici
pam no Agropecuário de um

,

curso sobre Apicultura, que
conclui-se hoje, ministrado
pelo Instituto de Apicultu
ra de Santa Catarina - Se
tor de Treinamento e Ensi
no. Métodos científicos e

técnicos estão sendo mostra
dos para o. melhor -manejo e

aproveitamento dessa. práti
ca, pois já está comprovado
que 'temos a melhor flora
apícola, em quanti"dade e

qualidade, indispensável pa
roa o fornecimento da mafé-

Relógios, cristais; violões' e artigos finos parn
presentes, em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem.
'

Fica na Marechal Deodoro, 364

ria-prima às abelhas.
O Brasil produz atual-

mente 25 mil toneladas de
mel por ano, aproveitando
'apenas um nono de sua ca

pacidade produtiva' e está
situado entre os. dez maio

res produtores mundiais de

mel, mas detém o melhor
mel- do mondo, segundo o

último Congresso lnterna

cional. A Acaresc de Jara

quá do Sul está intermedian
do o curso, e dependendo
do interesse, outros serão
dados, à medida em que ha

ja necessidade. Futuramente

poderá surgir· no município
um Núcleo de ApicuTIores.

Correio Informativo
CINE JARAGUÃ - A programação do Cine Jara

guá prevê para as sessões de hoje, domingo, segunda'
e terça-feira, em todos os horários de exibição, o fil
me "Ousadia", com cenas de sexo, liberado pela Cen
sura Federal e com um elenco selecionado. Proibido
para menores de 18 anos.

• COMUNIDADE CATÓLICA --':'1) Nestes dias 30.4
e 1.°.5, Festa do Strudel da Comunidade Santa Cruz,
em Jaraguazinho. Amanhã, às 9h30, santa missa e a

pós funcionamento de todas as dependênclas. Onibus
do centro às 8, 9 e 13 horas. 2). Está previsto
para o dia 14 de maio, o curso de preparação ao ba-

, tismo, que acontecerá das 15 às 18 horas, no Colégio
- São Luís. As inscrições serão feitas no ato. 3).
O próximo curso de preparação ao casamento será no

dia 15 de maio ,e as inscrições já estão abertas, na Se
cretaria Paroquial. 4.) Em pleno andamento
'as obras do Edifício Cristo-Rei, onde atualmente le-
vantam-se as paredes internas. Uma obra de vulto pa
ra a comunidade católica de Jaraguá do Sul.

'

COMONIDADE EVANG�LtCA - 1). Neste domin
go,. dia 1.°, haverá cultos em Jaraguá do Sul às 811 e

em Três Rios do Norte e ilha da Figueira, no mesmo

horário; -na Vila Neva e Santa Luzia às 9h30 e, às
19h,. culto especial para a juventude. 2). O pró
ximo curso para pais e padrinhos será no dia 7 de
maio, com 'início às 15 horas, no Salão da Comunl
dade. 3) . .Já estão bastante adiántados os pre
parativos para a tradicional Festa de Maio, marcada
pará os dias 14 e 15, e cujos lucros, em parte, serão
canelizados para o financiamento das obras das no-

vas dependências da Escola Particular Jaraguá.
'

'.KOHLBACH - O SUPERMOTOR
POT�NCIA SEM LIMITES

r--------------------
, " Vendé-se
CHEVETTE SL-79 - 38.000 km, original, super

conservado. Preço: Cr$ 1, milhão. Tratar pelos fones
72-1217 ou 72-1737.

-'

Estado de Santa Catariria
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

AVISO_
CONCORR�NCIA PQBLlCA N.· 01 iS3

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO

SUL, faz saber aos Interessedes que encontra-se aberta

Concorrência Pública N.O 01/83, pera receber propos
tas com vista à alienação de veículos, máquinas e su

catas diversas, pertencentes à' Municipalidade, pelo
prazo de 15 dias, com encerramento previsto para o

dia 10 de maio de 1983.

O Edital completo é demais _informações, pode
rão ser obtidas na Secretaria Geral, Praça Angelo Pia

zera, 247, no horário normal de expediente.

Jaraguá do Sul, 25 de abril de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

:.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa CatarinaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,"'y Po-
l>

. � �'olúrÍal feliz
-I Vlt6rlG i.ezzarrs, Aoernar ue.lö"' acontecimento, almeja
H . O.

, Furtado, .José Venân- feficidades e boa saúde.
cio Pereira, Renato Trapp, BAZAR DA PECHINCHA -'-
Ademar Lotin Frassetta, �r1- Será no dia 14 de maio, na
Via Ewald, Alcir Bittencourt Ação Social, o paxar da Pe-

o

e, na atualidade, Décio Men- chincha promovido pela Ca-
garda.

/

sa da A""iz�de, .formada pe-Nesse decênio, mais de las senhoras de rotarianos.
quatrocentas càmpanhas fo� Iniciará às 9 horas � a ven-
,ram realizadas pelo "Cidade da estarão roupas as mais
Industrial", todas de cará- variadas, usadas, a preçoster filantrópico,· voltadas acessíveis, simbólicos, cujo
pare o bem da comunidade produto (r,,,da) reverterá
jaraguaense, àqueles ,desa-

a creche e para a eenstru-
fortunados. O Concurso "Bo dio do ancianato. O Rotary
necas Vivas" é também uma Club de Jaraguá 'do Sul, diapromoção anual do clube, .3 próximo, prestará uma'
sempre-com sutesso. homenagem. ao trabalhador,O apoio da comunidade e quando cada rotö'lriano leva-:
da imprensa nessas .atlvida- , f'" dra um unerenarte e suades foram destacadas como hempresa nara ser omena-fundamentais. O prefeito qEtado. Est� Drevista uma
Vasel também expressou-se, Dalestr... sobre o trabalho.'
paraberrizando-se com o tra-
balho que o clube realiza, BAllE DA APAE - Com-
em prol, principatmente dos oletando seus dez anos, a

mais necessitados. Um lau- APAE está orqanlzando um

to jantar, preparado pelo .Janter-dancante -nara o pró-
maitre Cozzarin, marcou a ximo dia .13 dé maio, no

confraternização pelos dois Baeoendi, com o Conjunto
lustros de existência do de Ritmos "Os Vilanenses".
Lions Clube Jaraguá do Sul Os inqressos iá estão a ven-

Cidade,lndustrial. E a colu- da com a diretoria da enti-
na agradece pelo carinho e dade; que espera arrecadar'
atenção com' .oue foi trata- Fundes oara a contlnuldada
da, prova eloquente do com- -dd trabalho em prol da cri-

panheirismo reinante nesse anca excepcional.
clube de serviço. FllrrUANTE _ A Sra. Ivo-
llONS 'CORUPA - Para o' n� Driessen,. esposa de Raul,

ano leonístico 83/84� já sio 'recebeu no d'ia 19 as suas a-

conhecidos os integrantes da mi�as para um café, em co-

nova diretori,a do lions Clu- memoracãó ao seu aniver-
be de Corupá. Na presid&n/ !:ário. dia 2 passado. (x) A

cia, Paulo Sarti Garcia, ex- S�a. Marisa Kaufmann anfi-
presidente imediato Odinir tr,I�)MOU as amiqas do seu

Wiéziok, 1.·' ,vice-presidente Grupo de Lanche" quarta-

COM PESAR - Este jor
nal associa-se ao pesar da
família de Dolores

.

Kap
mann Vieira, pelo seu fale
cimento na madruoeda de
cuarte-felra. em Curitiba,'
dei-xando o esposo Antônio
Platina, Vieira, a mãe e fi
lhos,

IRMAo AlCfDIO NA EU.
ROPA - Quem está .numa

boa é o Irmão Alcídio Sch-'
midt, ex-diretor do 'Coléctio

-I,São luís e qU�, ainda hoje,
é

.

lembrAdo com saudade
,

eele muito que fez pela [u- Iventude da reqião da qrande _'I
Jar<lauá do Sul. Já havíamos '

noticiado a sua partida para
a E!'oal'lha. Eis eue, aqora,
ele envia um bonito cartão

- oostl'll de Sah Lerenze de el'
Fc:coril, Madrid, datado de
14 do corrente. Entre'�utras
álegres notícias para todos

. os nossos leitores, destaca
mos parte do referido car-'
tão: "São quase duas horas'
da m�drugada. Por certo o

amiqo deve estar debatendo
problemas referentes as suas

atividades. E�pero que esteia
bem. Depois, de quase três
meses' de Europa saúdo-o e.
aqradeço-Ihe os ,'jornais
"Correio do Povo", que me

bri�dou durante longos sete

anos. Isso contribuil!"' para
que eu ficasse mais ligado.ä·

-

'l'
-

Jaraquá do Sul. Mais uma

vez a bondade dos meus_'su� _

,.d Em
esta sema-

,'-- ",,.tr,,,ar'imi' idade nova. (x
O lions Indust�ial, em mais
uma de suas campanhas, es
tá :tuxiliando a Sra .. Onélia
da Silva na compra' de ma-:

teriai� elétricos para a sua

rf"sidência.

.: Ca
,:la, da

...s 18 ho
" Gilberto

ete da Silva;
ria Capela N. Sra.

açes, Barra do Rio

ro, Valdemar Oemarchi
� e Maria Milbra"tz e, às 20h,
na Matriz, Clóvis F, de Cas
tro e Marlene Deretti. Na

Igreja Evangélica, centro,
receberão a bênção matri
monial, às 16h30, Erold
Kressin e llvi Ehlert; às
16h30, Waldir Wagenknecht
e Lunalva Theilacker e, às
17h15, Wilmar Haranqoso e

Dalvina Elvira Lazzarini. Fe- .

Hc1dades.

,
A SÃO PAULO - Apro.

veitando o feriado de 21 de
abril, os casais Wander (Lau
rita) Weege, Udo (Mandi)
Wagner e luís Carlos (�
ter) Bonilauri, aproveitaram'
para dar uma est.icada atá
São Paulo, em viagem dA
passeio.

DR. MURlllO - Nossos
cumprimentos ao Dr. Mu
rillo Barreto de Azevedo,
'respeitada fiQura dos meios

jurídicos, esportivos e so

ciais em todo o Estado, pela
sua ascensão ao Conselho

Página 2

de Desportos e Con

1 Representantes dos
<bertos de Santa Ca

t�egião Norte, por ato
"'ernador Esperldlão
'Helou Fi lho.
�IVADO ....,- Dia 7, sába
-réxlme, colocam allen
na mão direita, os [e

S' luís Carlos Mendonça
}anessa Ewald; filhos dos

)ais Nascimento (Claudi-·
1) Mendonça e Ivo (Nor
.a) Ewald, por demais ce-

lhecidos da sociedade lo
eal, Antecipadamente, os

nossos cumprimentos.
DIVINA PROVID�NCIA .;

Parabéns às prezadas. Irmãs
e Diretoria do Colégio Oivi

n� Providência, pelos, 64 a

nes de existência do tradi
cional estabeledmento, com
pletados dia 26 de abril, 3.'

I feira, quando cumpriu-se in

tensa programação, precedi
da demisse no .. pátio do es"

tabelecimento, que' 'atual
mente é dirfgtdo pela' mão
forte 'da Irmã Inês Kauling.

FESTA DE MAIO - A Co-
. munldade Evangélica lutera-

.

na de Jàraguá do Sul, está
p�eparando

.

com
'.-

carinho, a

sua tradicional Festa' de

Maio, que se ferirã nos dias
14 e ]5 próximos.
SUPERMERCADO De-

verá' ficar concluído no mês

de maio, o novo supermer
cado do Sesi.ina rua Emí

lio Carlos Jourdan, que pro
porcionará assim melhor co
modidade à. clientela, A in

formação é do amigo Ade
mar Lotin Frassetta,

.

Coor
denador. do Centro dé At!vi-

,dades do Sesi de JS:

TROCARAM IDADE -- De

idade nova, desde () dia 26,'
o professor e Supervisor lo
cai de Educação, também
vereador Arnoldo Schulz e o

Supervisor Regional da Aca

resc, em Jaraguá do Sull, Al
cides José Molinari. À am

bos, as' nossas felicitações.

4'_'W_w_._::_ ,
!'Muito Ilbriqado:'! . I

Deverei assumir, nos próximos dias,
um cargo de Procurador do Estado,
em Florianópolls. _

Levarei saudades de -Járaqué e de sua

gente.
- Fica� aqui expressos meus sinceros

agradecimentos pela confiança com

que os inúmeros clientes e amigos
sempre me honraram,

O esc�itóri'o permanecerá à disposição,
agora sob a responsabilidade do

.

Dr. OSMAR GRACIOLA, o qual, tenham certeza,
menteré a 'Iisura e os bons serviços que
foram mi�ha preocupação.

j rineu José Rubini - advogado:--
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SCAR - SOCIEDADE CULTURA ARTrSTICA DÊ
JARAGUA-DD SUL"

,

CGC_MF, 82,901 ,6�8/0001-68 89.250-Jarilguá do Sul-SC

BALANÇO GERAL LEVANTADO EM 31 DEZ. bE 1982
,

"

AT I VO

CIRCULANTE
Disponível

Banco Nacional S.A.
Banco do Brasil S. A.

95.466,23
55.981,00 151.447,23
"'---

PERMANENTE
Imobilizado .'

'

Instrumentos Music:ais.
Móveis e, Utenstllos

225.000,00
24.115,00

'

249.115,00

400.562,23

PASSIVO
CIRCULANTE

Exigfvel à C. Prazo
Besc S.A.

PATRIMONIQ UQUIDO
Capital e Reservas

, Varleção Patrimohi'al

160.589,63

239': 972,40

400:562,23

Reconhecemos a exatidão do presente Demonstrativo do
"'.livo e Passivo, que somam Cr$ 400.562,23 (quatrocentos
mil, quinhentos e, sessenta e dois cruzeiros é vinte e três
centevcs ).

'

DEMONST�ATIVO DAS CONTAS DE RECEITAS E
DESPESAS EM 31 J2.82

RECEITAS
,

Ccritrlbulçõas das Empresas a saber:
Artefatos de Bórracha Wolf Ltda., Mimen
tlcios Sasse Ltda., Compal S.A.-Contentra
dos p/Alimentos, Eletromotoses Weg S.A.
Fril-Frigorífico Rio da Luz S.A., Ind. Reu
nidas Jaraguá S.A., Ind. e Com. W.' Wee
ge SA, Ind. Textil Jarita S.A;� lnd. Todes
chini S.A., Jaraqué Fabril S.A., Met. João
Wiest S.A., Marcatto Ind. de Chapéus Ltda
Marisol S.A. lnd. do Vestuário, Met. Erwi
no Menegotti S.A., KohlbachSA. Ind. de .

,Máq. Elétr.., Pedrini Plásticos 'Ltda., Textil
Cyrus S.A., no valer total de '

Mensalidades dos Alunos
Promoções realizadas
Matrículas
Subvenção Estadual
Subvenção MUlÍic�pal
Vendas de Livros I

Doações Di�ersas'

550.260,00
798.100,00
561.500,00
98.300,00

200.000,00
200.000,00
5.150,00
17.500;00

= TOTAL DAS RECEITAS 2.430.810,00

DESPESAS
,

Despesas Âdmi�istr&tivas
Despesas e/Promoções
Outras Despesas,

= TOTAL DAS DESPESAS

1.981.035,90
366.095,70

. 34.714,oà

2.381.845,60

= SUPERAVIT
,

48.964,40
"

t
,Jaraguá do Sul; 31 de dezembro de 1982.

Mario Sousa�
Presidente

Luiz Lanznáster'
Tesoureiro

'c

CILUMA NAS HOMENAGENS AO TRABJ\l-HAOOR
O Grupo Ciluma, de Jaraguá do Sul, completa em.. maio

um ano de implantação em São Bento do Sul. As, suas ati
vidades giram em torno do trabalhador e, desta forma, pa
ra comemorar o dia 1.° de maio, 'a empresa, em colaboração
com a. Comissão Municipal de Esportes daquela cidade,
criou prêmios especiais que serão dlstrlbuídcs aos atletas
participantes na Prova Ciclística e Prova Rústica Cfluma,

.

EMPREGADORES
que serão desenvolvidas neste domingo. ,,'. RURAIS

A de ciclismo será livre, de resistência e velocidade, com ' -o prazo para pagamento da

percurso ele 10 quilômetros, com largada as 10h30, no Tre� contribuição única� referente

vo de Oxford e chegada na Praça Getúlio'Vargas. E a corri- 30 exercício de 1982, devida
da rústica, em estilo de maratona, cumprlréo mesmo' per- eeles empreqsdores rurais, foi

curso, larqada.às 9,horas e percurso de seis quilômetros. ororroqado para 31.05.83,
Aos 10 primeiros colocados de cada uma das provas 'ie'm Incidência de multa, auto

serão entregues' prêmios em dinheiro e, medalhas: Ao 1.° m��ica e de juros de mera.
colocado, Cr$ 20mil e medalha de ouro; ao 2:°, Cr$ l ômll <\itídä' que a cobrança da cor

, e medalha de prata àqueles até a 5." colocação e, ao 3.° co-
. reção monetária seja obrigat6-

locado, Cr$ 10mil e medalha de bronze, também medalhas '-'ia, não haverá incidência da

para aqueles da 6." a décima colocação. -nesma, se o récolhlrnento for
�fetu,ado no mês de fevereiro,
oorém, 'se efetuado no mês de

, -nsío, ser� aplicado O índice re

ferente à competência de feve
rein), constante da respectiva
tabMà ,de maio.
.

VACI'NAÇ.AO ANTIP6-
LlO: 11 DE JUNHO

-O ministro da Saúde, Wal
, 'dir. Arcovercte,' informou que
,. já, estão estocadas, no Rio de
Janeiro, 40 milhões de doses
de .vaclna antipóllo, provenien
te da Bélgica, para a campa
nha de vacinação em massa de
19 milhões de crianças brasi
leiras; de zero a cinco anos,

cu'ja .prlmelra etapa ocorrerá
"
no die 11 de junho e para qual
450 mil pessoas estarão traba
'Ihando voluntariamente:

cn PX cn PX cn PX'
•

Informativo

Escoteiro
Escotismo - Educação Ex

tra-Escolar __:. Por Decreto Fe
deral, o escotismo no Brasil
foi- reconhecldo como institui
ção destinada à educação ex

tra-escolar'. O: escotismo foi'
.

fundado em 1907 por um gene
ral inglês, educador por voca

ção: Lord : Robert Stepherson
Smith Baden-Powel.

,

O escotismo é um movlmen-:
to que tem, por objetivo parti
cipar.clo desenvolvimento do
jovem, visando a formação' de .

,

Sua personalidade e aprimora
mento de suas habilidades.
',Congrega jovens desde a idcl�
de escolar até a adulta, forne
cendo a todos eles condições
para a, conquista da auto-s�fi
ciência.

Os escoteiros são dirigidos
porvlíderes. adultos, que devem
orienté-Íos" e protegê-los, mas

não· interferir diretamente na

vida do jovem. Ao ,tornar-se
escoteiro, o -jovem comprorne
te:.se; de -livre vontade, diante
de .seus companheiros, a cum

prir' seus deveres para com

Deüs, a Pátria e seus seme

I hentes," Compromete-se ainda
a obedecer a lei ,dos escoteiros,
que .exlqe deles atitudes que
demonstrem lealdade, amiza

de, honra, solidariedade, cor

'esia, 'dlsclplina e pureza.
A saodação entre os escotei

-os é ferta com a expressão
, "Sempre Alerta".

Coluna quinzenal do PX CLUBE Dl: JARAGUÁ DO SUL
ANO 01

'

N.o 15

1. - No dia 21 de maio,' numa promoçãodo Gru
po Unidos da Serra, será realizada uma churrascade de
confraternização, em comemoração aos três anos de
fundação do PX Clube de Jaraguá do' Sul (23/05), pri
melro aniversário do Grupo (1.%5) e Dia do PX; A
mesma terá por local a Recreativa' d� Gumz, em Santa
Luzia. Cartões para participação procurar com Siné
sic, Aírton, Margot, Rénato, Osmar, Mário e Douglas:

2. - Escaladas proqramades. pelo Grupo Unidos:
14/05 - Morro do Baú; 02/06 _ Monte Crisla;�23/07
-. Pico do Marumbí. Falando em Grupo, O pessoal do
mesmo está estreando as suas carrilsetas na cor negra.,

$ ,

.

e com. o emblema na cor branca,' muito bem confec-
cionadas.'

'

3. - Relação das novas "vítimas" condenadas a

dispender algum QSJ com "loiras suadas';--em virtude
de seus natalícios: 05/05 - Geraldo. Karsten; 09/05
_ Ronaldo J .: Demarchi; 18/05 - Leopoldo -Janssen
e Átomos B. Galastri e 27/05 _ Luiz Reiter. I

4. _ Muito bem recebido entre os associados o

novo formato deste semanário, ou seja, o "tablóide".
Também é gratificante verificar que os leitores desta
coluna estão aumentando: esta é a razão de ser da co

luna.
5. - Até o presente momento esta coluna é -pu

bllcada "gratuitamente" por este semanário. Sabemos
dos esforços e "malabarismos" necessários para manter

um 'jornal e por esta razão estamos ,à 'procura de um

patrocinador. Quem se habilita? As lojas que vendem
equipamentos para o Serviço Rádio do Cidadão, e qu!'( ,

encaminham seus clientes para encaminhar licenças
gratuitameAte? Algum associado? A pergunta .. fica no

ar. 73/51 '_ Gert.
. '

..I

AGORA EM JARAGUÁ

Clínica Dr-:JorgEr Luís
Camargo lnchauste

.:

- CIRURGIA GERA,L
,

"

,
- PRQCTOLOGIA (DOENÇAS, DO INTESTI-,

.

,NO' GROSSO) -"

... _e:.

- GASTROENTE,ROLOGIA
,

. __; LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, naAv; M.al. Deo
doro da Fonseca ·n.o'1.086, ao lado daiofa La-Elr
sita - Fone 72-1907.

\...
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N Proclamas de Casamento
1:--------------

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do
1.0 Distrito, da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. 'Faz saber que compareceram em Car

tório, exibindo os documentos exiqidos pela lei, a fim de se.
habilitarem para cásar, os seguintes:

Edital n.O 13.148 de
,

20.04.1983. Cópia recebida
do cartõrle de Massar�mdu
ba, neste Estado. FRANCIS
CO ANTONIO ROHLING e

ITALIRA CHRAST. Ele, brasi
leiro, solteiro, eemerelante,
natural dé Braço do Norte,
neste Estado, domiciliado e

residente nesta cidade, filho
de Lucas Antonio Rohling e

de 'Maria Edith Coelho Roh.
I ling. Ela, brasileira, soheira,
do lar, natura] de Massarin-

. duba, neste Estado, domici
'I liada e residente em Massa

I) randuba, neste Estado, filha

I de João Chrast· e de Ida.
Chrast.

Edital n.O 13.149 de
20-04-1983. Cópia recebida
do cartório de Schroeder, SC
ALAOR SEBASTIÃO ARAU
JO e MARISA DE OLIVEIRA

� RANGEL.. Ele, brasileiro,
solteiro, estudante,' natural

I
de Jaraguá do Sul, domici
liado e residente nesta dda
de, filho de Sebastião' Arau
jo e de Roveni Jung�s de
Araujo. Ela, brasileira, sel

, teira, balconista, natural de
, Cruz Alta-Rio Grande do Sul
domiciliada e residente' em

� Schroeder, neste Estado, fi
r lha de Ary Rangel e de Lari

de Oliveira Rangel.
Edital n.O 13.150 de

20-04-1983. LUIZ AQUELI
NO RONCHI e TERESINHA
DA ROCHA. Ele, brasileiro,
solteiro, motorista, natural
de Massal'anduba, neste Es
tado, domiciliado e residen
te na Rua Rio Branco, nesta
cidade, filho de Pedro Ron
ehl e de Olga Ronchi. Ela,
brasileira, solteira, servente,
natural de Çiuaramirim, n/
Estado, domiciliada e resi
dente nw- Rua Rio Branco
nesta' cidade, filha de Jos�
Maria da Rocha e de Mar
garida Gaio da Rocha.

Edital n.O 13.151 de
20-04-1983. ,CÉLIO LUIZ
MATHEDI e NEUZA MARIA
WISNIEWSKI. Ele, brasilei
ro, solteiro, indust-rial, natu
ral de Jaraguá do Sul,. do
miciliado 'e residente . em

Nereu Ramos, neste distrito,
filho de Gustavo Mathedi e
de Edeltrudes

.

Rylander Ma
thedi. Ela, brasileira, soltei
ra, do lar, natural de Fran
cisco Beltrão; Paraná, domi
ciliada e residente em Ne
reu Ramos, neste distrito, fi
lha' de Germano Wisniews
ki e de Honorata Bressani
Wisniewski.

'

Edital n.O 13.152 de
20-04-1983. PAULO DEMAR
CHI e IRIA FRIESE. Ele, br�-

.

sileiro, so ltejro, tecelão, na

tura] de Jaraguá do Sul, do
miciliado e residente em Ja

raguá 84, neste distrito, fi
lho de Ernesto Demarchi e
de Ana' Eichinger Demarchi.
Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Jaraguá
•

do Sul, domiciliada e resi
dente em Jaraguá 84, neste
distrito, fil�a de Max Friese
e de Elfi Lenz Friese.

Edital n.O 13.153 de
20-04-1983. RONALD BRUCH
e' SANDRA SILVETE MAR
TINS SCHROEDER. Ele, bra-

- sileiro,' solteiro, mecanlCO,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente em
Rio· Cêrro II; neste distrito,
filho de Guido Bruch e de
Cilly Bç,uch. Ela, brasileira,
solteira, auxiliar de escritó
rio,' natural de União da Vi
tória, Paraná, domiciliada e

residente em
' Rio Cêrro II,

neste distrif9,-filha de Val
dir Schroeder e de Iracema
Martins Schroeder.

Edital n.O 13.154 de
20-04-1983. ÉDSON MULLER
e IN�S DALMANN. Ele, bra
sileiro, solteiro, comercian
te, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliado e residen
te na Rua Presidente Juceli-
'no, nesta cidade, filho de
Osni Müller e de Gisela Ers
ching M·üller. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Presiden
te Jucelino, nesta cidade, fi
lha de Erich Dalmann e d'e
Elia Dalmann,
Edital n.O 13.155 de

22-04-198� MÁRIO ENGEL
MANN e EDIR INÊS PESSAT
TI. Ele; brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jaraguá
do' Sul, domiciliàdo e resi
dente em Ribeiriio Molha,
neste dlstrite', filho de Al
fredo Engelmann e de Ag
nieska Klosowski Engelmann
'Ela, brasileira, solteirà, do
lar, natural de Guaramirim,
neste Estado, domiciliada 'e

residente na Rua Jelnvllle,
nesta eldade, filha de Ardoi
no Pessatti e, de Ana Pretti
Pessatti.

-c, Editai n.O 13.156 de
22-04-1983. Cópia recebida
do cartório de Blumenau,
neste E�tado. HEINZ BECK e

ADILINA voiz. Ele, brasi
leiro, solteiro, inrlustriário,
natural deste ,Estado, domi-

>

ciliado � residente em Blu
menau, neste Estado, filho
de Wigold Beck e de Vanda
Beck. Ela, brasileira, soltei
ra, industriária, natural des
te Estado, domiciliada e re-

.

sidente em Rio 'Cêrro, neste
distrito, filha de Hilbert,
Völz e de Raulina Mueller
Völz.

Edital n.O 13.157de
?'2-()4-1983. 'FLÁVIO BRUG
NAGO e ODILA PAVANELLO.
Ele, brasileiro, solteiro, jor
nalista, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua 25 de Julho,
nesta, cidade, filho de Elias
Brugnago e de Carolina Ro
sa Luchetta Brugnago. Ela,
brasileira, solteira,' auxiliar
(Ie escritório, natural de
Guaramirim" ffeste Estado,
domiciliada e residente na

Rua José Teodoro Ribeiro,
nesta cidade, filha de Ger
mano Pavanello e de Verô·.
nica Jag�lski Pavanello.

Edital 1'1.° 13.158 de
22-04-1983. ELISEU FREDlA
NI e MARIA LUCIA' RODRI
GUES DE OLIVEIRA. Ele,
brasileiro, eperárlc, natural
de Jacarezinhó, Paraná, do
miciliado e residente em Vi
la Lenzi, neste distrito, filho
de Amadeu Frediani e de
Jurad de Souza Frediani.
Ela, brasifeira, solteira, do'
lar, natural' de Curitiba, Pa

niná, domiciliada e residen
te em Vila Lenzi, neste dis
trito, filha de Francisco Lu
cindo de Oliveira e de Ene
dina Brasil de Oliveira.

Edital n.O 13.160 de
25-04-1983. LORI'DES ZILZ e

DOLORES MARIA WINTRICH
'Ele, brasileiro, solteiro, me

cânico, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua João Januário
'Ayroso, nesta cidade, filho
ele Verner Zilz e de Cecilia
PicoU Zilz. Ela, brasileira,·
solteira, servente, natural de
Corupá, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
Bertha ,Weege, nesta cida
de, fil'ha de Cerilo Wintrich
e de, Felomena Wintrich.

Edital n.O 13.161 de
26-04-1983. ARNALDO PE·
TRIS e - REGINA MENDON
ÇA. Ele, brasileiro, solteiro,
técnico de contabilidade', na-I

. '

tural de Doutor Pedrinho,
neste Estado, domlelllade e

residente na Rua Epitácio
Pessoa, nesta cidade, filho
de José Petris e de Maria pe.iç:
tris. Ela, brasileira, solteira,l
costureira, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Dona An
tonia, nesta' cidade, filha de
Waldemar Afexandre Men
donça e de Catharina Men
donça.

I

Edital n.O 13.159 de '

25-04-1983. BENTO IDALI
CIO DA SILVA e MARLETE
EING. Ele, brasileiro, soltei
ro, operário, natural de Ro
deio, neste Estado, domici
liado e residente em Estra
da Itapocuz'inho, neste dis
trito, filho de Tiburcio .da
Silva e de Luiza Eliseu. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Aurora, neste Es
tado, domiciliada -e residen-

.
t� em Estrada Itapocuzinho,
neste di�trito, filha de Val
demar Eing e de Norma Ber
\fig Eing.,

NOVENA PODEROSA AO MENINO JESUS DE PRAGA
Oh! Jesus que dissestes: Peça e receberás, procure e
acharas, bata e a porta se abrirá por intermédio de
Maria, Vossa secrede Mãe, eu bato, procuro e vos ro
co que a minha prece seia .atendida (menciona-se o
pedido) .

Oh! Jesus que dissestes: Tudo que pedires ao Pai em,
meu nome Ele atenderá, por intermédio de Maria Vos
sa Saqrada Mãe, eu humildemente roqo ao Vos;o Pai
em Vosso Nome que minha oração seía ouvida (men-
ciona-se o pedido) .

'

Oh! Jesus que dissestes: O céu e a terra passarão, _

mas minha palavra não passará. Por intermédio de
Maria Vossa Saqrada Mãe, eu confio que minha ora
cão se ia ouvida' (menciona-se o pedido). Rezar 3 Ave
Marias e 1 Salve Rainha, Em casos urqentes essa no
vena poderá ser feita em 9 horas. Mandada publicar
por mais duas qracas alcancadas. (A.H.)

E para que chegue ao co

,nhecimento de todos, man

dei passar o presente Edital,
que será publicado pela im
prensa e em Cartório, onde
será afixado durante 15 dias

FALECIMENTOS

Dia 19 de abril

Erich Schulz, 74 'anos,
nesta.

Dia 20 de abril
Alwin Rollóff, 57 anos,
nesta; Marcos Roberte
Krüger, 9 dias, Rio da
Luz I.

'

Dia 21 de abril
Marcos Rodrigues, 15
dias, Jaraguá Esquerdo.

�-.- _:�,-'-----,-----------------_

NASCIMENTOS

Dia 11 de abril

Greicy, filha de Orlando·
(Maria) Pereira.

Dia 16 de abril

Reges e Marciane, filhas
de Gilmar (Etelvina)
Hornburq.

Dia 17 de abril

Rodrigo, filho de Adenor
(Itamar) Dias

Dia 18 de abril

Elisandro, filho de Luís
(Edeltrudes) Scaburi
Jonathan, filho de Marcus
( Inês) Scheuer
Rafael, filho de Marcos
( Rosalí ) Siewerdt
Elemar, filho de Alfredo
(Emília) Ziehlsdorff

Dia 19 de abril
.

Daiane, filha de Boles
lava (Maria) Arndt
Joice, filha de Pedro (Jen-
dira) Pereira

-

Vanessa, filha de Affonso
(Zulma) Titz

Dia 20 de abrll '

Fábio, filho de Flávio
(Magali) Artur
Marli e Márcio, filhos de r:

Fredolino (Alanda)
Schmelzer
Jaquel i ne, fi I ha de Ju ran
dir (Fátjma) Vieira
Ederson, filho de Ivo
(Rosa) Kupas

Dia 21 de abril

Gabriel, filho de Jackson
,

(Rosane ) Ramos

Dia 22 de abril
Isac, -filho de Ingo (Ivo
ne) Laube

-

Maikon, filho de Manfrid
(Darcí) Meier

Dia 23 de abril I

Gilson, filho de Walmor
(Luzia) Flohr.

Valdir, filho de Valdir
(Lourdes') Müller

Dia 24, de abril
Odair, filho de Maurí
( Ilda) Correa
André, filho de Clodir
(Maria) Mafra
Marlice, filha de Lauri
(Laurita) Ziehlsdorff

Dê urna assinatura do jornal
"CORREIO DO POVO" para .

o seu amigo. Ele sempre se

lembrará de você.

Apenas Cr$ a.ooo.oo.
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- o Casarão Disco dub,
casa noturnà que funcIona
va na rua· Joi.nvillé, fechou
para a alegriâ· da vizInhan
ça: quê, híconformadá com"
'os a,tos dé incivilidade d.
determinados elem�ntos
arruaceiro.s,

-

chegou
.

a re

meter- ii jus�jça ul'l abaixo
assinado, exigindo ,provi-:
dências. É qúê .nos dias de·
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...,- O Prefeito Durval Va·
-sel, em informações à Câ
mara 'de Vereadores, reve

lou que os salários dos Se
cretários Municipais (são
três.) e do Chefe de Gabi-

.' nete; são no valor indivl
dual de Cr$ 400 mil men

sais, salários estes consi
derados "muito, aquém da
realidade atual", pelo Exe-

.

cutivo, sob a justificativa
de que já na adrninistração
anterlor, existiam car.gos
com remuneração mensal
de Cr$ 362 mil. As CIireto·
rias antes existentes forem
substituídas por secreta
rias.

,
-:- O !,.ions Clube Jára

guá do Sul Cidade Indus
trial elaborou um projeto,
através do Leão José Hen
rique "Pereira, para a con..
tru�ã(f inicial de. 8 a 10 a

br.igos em paradas de 6ni
"!;'s, el'lll locais ainda não
deter.miJ1ado�. A mã��o
bll'a'nete�sária para a cons

. trução: desses abrigos fi

. ca'rá ao encargo da Prefei.
,tura M�nicipal, que deverá
dar iÍ:tício dentro de cin
quenta dias, aproximada
mente, segundo o Chefe do
Executivo. ,Terão' vigas d.
concreto (armação). co
bertura em alumínio.

- Muito breve-�ntrarão·
em funcionamento os Pos·
tos de Identificação (I?>ara .

ex��dição e revalidação de
c�du,las de identidade): dos
m'unlclPloS de Massaran.
cluba, Gúaramirim e Coru··
pá. O pessoal já foi treina.
Ç10 no Instituto de Identi.
fi'tação da Secretaria de
Sequltança I'ública e est:ã
Çlpto a iriiciar as atividades,
sequndo o Delegado Regia·
nal de Políci�, Dr. Adhe
mar Grubba; que informou
ainda que mo decorrer des"
ta semana, 'os prefeitos so·

licitaram auforizaçã<;> à bio
retoria da PolJcia Civil,
para o efetivo: .iníci<:> das
atividades. Os loçais d�
funcipncinJento já �tão. de·
fihidos. .

promoções, havia um ver

dadeiro atentado coritra o

sossego público, inclusive
coll insultos, . palavrões e

atos Indecorosos,' quando'
não freadas bruscas e ar
rancadas d. veículol e

motos.

em terreno do Sr. Vitório
Lezzaris. .

- Numa promoção con·

junta do Clube' de Direto·
res Lojistas de Joinville e

de Jaraguá do Sul, come

çou a ser veiculado dia 20,
no Canal 5 (TV Santa Cata-

-

rina), uma 'campanha de
...

incentivo a retomada das
compras no comércio por
parte da população, con

denando em termos a pou..

pança, que t,m provocado
a retração' nas vendas. Te
rá duração de três meses,
semp,re do dia 20 ao dia 05 -

de cada mês, período em

que a propáganda de lncen
tivo à poupança pelos ban·
cos e pelo governo é vei-'
curada com maior intensi·
dade. Os loiistas crêem em

resultados favoráveis.

...:...... O Balcão d� Empre
qos do Posto Cultural do
Mobra.1 1õ1e Jaraguá do Suí,
dispõe ,de vagas para em

p'regadas domésticas, dia·
ristas, cozinheiras e jardi:
neíras, que bu�cam coloca·
�ão. Quem está precisan·
do é sÓ entrar el}1 contac·
tos com o Posto, na Av.
Getúlio Vargas 50.3 (fone.
72-1021).

- A c:omel7loração dos
45 anos da Associação Co·
mercial e Industrial de ja
raguá do Sul (dlia 22 de
iunho) será marcada com

11 realização de _um novo

Encontro de Empresários.
Haverá um jantai- e pales
tra. O tema e o palestrante
serão ainda escolhidos, to·
davia, o'mom�nto

.

econô
mico atual é assunto 'que
figv!"a. em maior evidência,
dado o interesse demons�
trado ·esta se"!ana, durem·
te reunião do Conselho De-
liberativo.

-

- Na semana passada
estourou no Estado o es,

cândalo da Freeway, ou o

"Golpe da Casa Própria",
ap.licaq,o peja Freewav-As
sessorie Imobiliária, que
orometle a construção de
casas de madeira ou alve-

.

naria, "financiada em 36

meses, sem juros e sem a·

créscimos". 'Em Criciúma
e Blum�nau, algumas c"asas
foram iniciadas, mas na

nhum� terminada. Esse

golpe começou· também a

ser ,aplicàdo em Jaraguá do
'Sul, inclusive uma "filial"
foi instal�da na Av. Mal.,
Deodoro 855, 1.° anda� sa·

Ia 163 (Edifício Menegot
ti), cOm o nome de Döirl
Imóveis.

........ Tal "filial" entrou em

funcionamfnto no dia 23
de 'março e, fazia' inscrições
de c:andidatos t casa pró
pria,' cobrando, d., cada
qual, CrS' 3.500,00.. Acre
dita-se. que pelo· menos

umas 75 pessoas. ele Jara�
guá do Sul tenham sido liJ�
dibi-iàdas em sua boa fé
pela Freeway. Com o des·
(obrimento do golpe, dia
18 último. deram no pé,
deixando os inc.autos can

didatos a ver navios; e o

que é pior, sem o dinheiro.

. Noticiário -de Buaramirim

o Chefe do Exec,utiv.o ae '

Guarámirim, todos os fi·
na (s.de-semana, percorre é,lS
diferentes regiões .

do .inte· ':
rior .do· munitípio, buscando
uni contacto diret.9 com .ós
aqrlewltorE's, ol,lvindQ deles
as 'reclamações e pedidos,
qUé' são atendidos a medida
do. -possível. Ésses con.tac·

�s;, segundo José çle Aguiar,
tem 'um efeito positive, pois

. possibilita ao homem do
interior, um diálogo. franco'
e aberto com o seu Prefeito,
qu� vai aO,.enconfro do po
vo, demonstrardo na práti.
ca 'aqvilo' que forà prometi
do' durante a campanha po
lítica: o diálogo.
Outra 'informação do al

çaide guail'õmirensE;. refere·
sea prorrogação do prazo,
até 10 de maio, para o pa·
.gamentQ;:..sem. multa, do AI
'·vará. de Licença e Localiza-
ção, referente' a 1983, cu jo
prazo fatal expira-se em da·
'ta de. boje. Tal .-medida é .

vista corno uri))ncentivo aos

retarcl.at&rio�;)io sentido de
que regula:rizem a situação
perante os -cofres munici-

.' nai". Da meSlll<:! fOrma, a

Prefêí1:"Ufá �esfã- executando
q!ÇJul1)as reformas na canti
na, qalpão e 'quadra de es.

porfes polivaleiJte da Escola
.ßásiê'a--SãÓ Pedro, de Gua- •

mii'ari-gô; que liécessHavam
de-tais trabalhos, inclusive
pintura.

.

'Por Outro lado, a Casan

•

-.:..,. \

\UI
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Apae de Jaraquá do ·Sul"
completa dez anos

Sra. Jarrete Marcaftà. A di
retora do CDH-18 é a' Srta.
.Josiáni Toledo,Soares, a au·

xiliar de direção é Dalila dos
Santos e a sécretérla-execu
tiva Rosaura Maria Vota.
Conta também a �PAE com

1 i professoras, uma volun
tária e o grupo de apoio.
O Centro de Desenvolvi

mento Humano-18, tem 70
alunos, atendidos em reql
me de serni-lnternato e ex·

ternato .. Destes, 16 frequen
tarn a classe de Estimulação
Precoce, 6 no Jardim 1,6 no

Jardim II, 8 na Pré-Oficina
Feminina, 9 na Pré-Ofcina
Masculina, 7 na Pré-Alfabe
tlzação, 15 na Oficina Pro

tegida e 2 c:om Atendimen·
to Individual.
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. n Silva presideAs Anotacões de Flávio José
I

Duàs dragas do De�arta- já efetuou a ligação 'da rede
mento Nacional .de Obras e . .de águp, para as. casas po-
Saneamento.DNOS,' 'estão pulares da Vila Proqresso,
trabalhando em Guarami- f'bcalizàdas nas margens da
rim; - na abertura, retifica- SC-301, em número de �,3. '"

cão e limpeza do Rio Ponta CÂMARA '

Comprida e Rio Tibagí, nu- A Câmara, (v\un,icfppl dé
ma extensão total de 25:qui Guaramlrlm aprovou proje-.
lômetros. -A informação é to-de-lei do Executivo, au:
do prefeito José de 'Aguiar, torlzando-o a comprar ,e
que. Obteve junto ao DNOS doar uma bicicleta i10 valer
-o deslocamento 'dessas dra- máximo de até Cr$ 52 mil,
qàs a Guaramirim pare exe- à Associação de Pat's e Pro-,
cução desses trabalhos, ne- fessores da E;: à. "Àlrnlren-
cessérios para o melhor es- te Tamandaré", pere arlga�'
coamento das águas. riação de fundos ao estabe-
Aguiar, erricompanhia do lecimento, Autorizou tam-

vice-prefeito Victor Kleine, bém. a asslnatura de convê-
participará nos dlas 3, 4 e 5' nio com a Secretariá . dös
de maio, em Florianópolis, Transportes e. Obtas/FLi.ndo

.

do .Semlnér-o de Informa- Estadual de Asslstêncie Ro·
.

ção dos Novos Prefeit9s, pro doviária, obj�tivandé'� ß�e..
md,ção do' Governo do Esta· cução de serviços de ,rE!tifi· ,

elo/Secretaria. de Planeja- cação, ensaibralÍ}ento, cons�
-

rnrento da Presidência da Re- trução de pontes, ponülhões
pú.�lica e Ministério do In- e bueiros da Estradá Bana·'
ter.ior." DUr':anfe a estada na nal do Sul, trecho 'entre a

Capitar, vai m.a.nter contac· Ponte dó AgriCultor até a di·
to col'n seêrefários e dire·

...

visa,com àarra Velha. _
.

tores de 'e'mpresas e�tatai�, ..

,
A qmai-� m'a'rco� pará.()

buscando 'soluções para' as dia 17. de maio" a vinf;1a de
reivindicações feitas' pelo 'um técnico dá Cídasc� de
Município ao Governo do ,Joinvi"e, parà fratar sobre
Estado. '. . ..-' as'suolos ligados a agricul .

tu r:-a , considerando a voca

ção do municfpio héste se

tor. Esta semana,
-

o vetea"
dor Armin Bylaard't,' solici
tou ao DER de JoinviUe, ii

construção de passeio para
pedestre no'lado direi,tp da
Ponte Ivo Silveira, no centro
da cidade" em razão· do De·

rigo que apresenta, inclusi
ve com' algumas vítimas fa
tais. E Mário Sér('jio Peixer,
ao Encarregado da- , Cele,sc,
'em Guaramirlm� pedit!' brb,
vidências

.....

pará a '. suf-:1stitui"
cão das lâmpadas queima�
das nas ruas ce"1trClis. ,D,rin�.

cipalmente a 28 de Agosto,
até li} Bairro Avaí.

.

..... __ .�.! .. ,L -_...---,.- - __

Santinvest
'- J

----��--------�----------�--�

, O, .Presidente do Grupo WeCJ, Eggon J.

ovo presidente cio Conselho de Ad'.
Santa Catarina lnvestlmenttes-San
tuindo a César Gomes (Usati), que,

(ta sucedido a Hans Dieter Schmidt

a diretoria executiva foram recondu
Marcondes de M�ttos (diretor-pre.
do Gouvêa Lins (diretor).

ho de Administração autbrizou a Oi

rar es estudos Yi;ando a lndustriali
de ferro da Indústria Carboqu·ímica
, ou' seja, transformar um rejeito
caso a pirita) altamente poluente
tima siderÍírgic:a, sob a forma de pe
determinou a rcalizaçâc de estudos

.aprcveitamento dos incentivos fis·
Turismo .( 6% do imposto de renda
s empresas) em benefíCio de um pro-

14\ ser desenvolvido em Santa Cata,
Hom o Gover.no do Estado.

igualmente sobre a participação da
o entidade fundadora do Certa·SC

ion_al ele - Tecnologia eu Automação,
a UFSC, Governo do

.

E;stado, Ele�
, Certa-SC, a ser instituído sob a for·
0, ser;) sediado no Campus Univer·

.

o.bjetivo de promover pesquisas e de·
em eJ.etrônica no campo da auto·'

ingresso de Santa Catarina nesse

mento que tem sido o de maiores
nsão, tanto de emprego quanto na

pregos, em todo o !nundo.
""'-

te, o últiV11Q ássunto, a obtenção de
lente de' \Im banco de ,investimento.
lho, ago'ra presidido pelo empresário
990n João da Si.lva, que é inaceitável·
,tarinense 'de não possuir

.

nenhum

, Ill(al, telldo que se servir exclusiva·
Cl\Jerados financeiros, principal--
ndes estados, gerando um nível .de

�desejável. Por outro lado,' a pequena
il aetarinense, que têm difícil aces
os., poderiam contar com uma l!nti·
própria e p;esente efetivamente
Estado.

SMÃl�
OIVAS.

A Associação de Pais e

Amigos des Excepcionais de
Jaraguá do Sul completa
neste 1983, dez anos de fun
'dação. Nascido da iniciativa
do Liens Clube e com o a

poio da, Comunidade, presta'
hoje assistência .direta a se

tenta excepcioneis de toda a

região, que recebem além
de orientação pedagógica, a

tendimento nos setores mé
r!ico, -flsioteréplco, asslstên
cia social, 'psicológico e fo.
noaudiolóqlco. .

Foi fundada em 12 de ju·
lho de 1973 e em

.

06 de
maio do ano seguinte, o Cen
tro de Desenvolvimento He
mano-18 entra em funclo
namento. As atuais instala·
ções próprias da APAE, na

rua José Emmendoerfer, fo
ram inauguradas' em 15 d.�
outubro de 1978.

A primeira presidente da
entidade foi a Sra. Terez:3
Maria Rubini Nicolüzzi e a

seguiram, na. presidência,
>nela ordem, Vitório, Lazz2.
ris, Jaime Mendonça, Cacif
da Menegotti Schünke e, na

atualidade, é presidida' des.
'de o início deste mês pel]

A APAE é mantida com o
. apoio da comunidade, do
estado e do r:nunicípio. 1E para marcar' os dez a· ;-,
nos; a diretoria programou
para o dia 06 de maio, pró
xima sexta·feira, às 19 ho·
ras, um culto ecumênico na

prqpria APAE e para ..o dia
13, um encoritro� social, no
Baep;ndi.

INSTALAÓORA ELgTRICA AND(�ADE Ltda'.

InstalaçÕ2s e Montilgens Elétricas em Geral �

Prédios, indústrias, residências
n.-formas, consertos, manuten·

ç�o. de ,luminosos e ar condi.
ci:mado, instaiação de som am.
biente.

KLAUS PET�R JANSSEN'
ADIMIR ANDRAD!:'

AI. Gel. Vargas, (;59, Te�efo!'le
(0473) 72-1635. RUq Leopoldo,
Augusto Gerent, 135

Jcraguá do Sul· Sta. ,Catarina

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DO VESTUÁRIO DÊ JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral' Ordinária

,
__:: Na edição anterior, o

�p .noticiou que a Supervi
soriâ Local de Educação
,teria iniciado a sondagem
para.a instalação 'de uma

klscola.isolada 1'10 Morro' da
iBoa Vista, na estrada que
klemànda às antenas. Ela .�. O deputado, federal
ipertenceriÄ, portanto, a re· Ivo Vanderli.ncle ocupöjJ dia
:cle estadual. f:sta semana, õ 25 a tribuna -no' qránde ex

�écretário da Educação da pediente da sessão da Câ·
fl"ef�itura Munidpal, Bál· mara, para defendei- pro
'dufno Raulino, mostrou ao jetc-de-Iei de sua

. autória,
repórter que a municipali· qlJe estende"ao� ., erllpr'ega
pade tinha pretensões de dores é trabaíhadores ru

implantar ,também uma rais os b�nefícios' da previ
lescola .municipal lá e que dência. e assistêntia "social
já teria inclUSive sido ob- urbana." O 'mesnio p�rr��
:Jeto de discu$são;- pois o" 1\1!IJJ<ir 'pediußJi:{gLJ!all1en�
plano' era�transferir a es·

.'

täção urgente da Lei 5.524,
.

'cola dê "Pedras Brancas,; de. 1968, que ..,di�põ€l SOlJr0
d�setivada· por falta· de. à exerçício da;�löfissão ·de

número�r,:�u�ar <CIe alunos,�' técnico il'ldustri�il de nível'
para Q ,�9rio da' B<:>� ,Yis: '; .rnédio,· apl icando.se· .

os

ta, oride seria construído, mesmOs, dispositivos aos',

um novo estabeleGiment:o·" técnicos 'agrícolas.
"

----

Pelo presente Editai, ficam convocados todos os as·

sociados do SINDICATO DOS TRABALHADORES ,NAS
INDÚSTRIAS DO VÉSTUÃRIO, para se reunirem em As·
sembléia Geral Ordinária a realizar-se no próximo sé

bado, dia 30 de abr il.--às 15,00 horas em primeira con

v�caf.ão e não havendo número leqal, às 16 horas com

qualquer -número de associados presentes, em sua Sede

Social, para atenderem à seguinte ORDEM DO DIA:
1 . Leitura, discussão e votação por escrutínio secre

to, do Balanço Geral de 1982, bem como o res ....

pectivo Parecer do Conselho Fiscal;
2. Leitura, discussão e votação por escrutínio secreto

do Relatório da Diretoria.
'

Jarag!Já do Sul, abril de 83.-

Renlide Farias· Presidente

ÁUREA MUELLER �RUBB� -

TabeUã Designada e Oficial do

Regj�t • ., de Protestos
EDITAL

Pelo presente Êdital de citaçãô pedimos aos se·

I1hores abaixo relacionados que compelreçam em nosso"

Ci1rtóri·) para tratarem d� assuntos de seus intere.s·ses:
:'��TONIO LUNELLr, Barra do Ribeiro Grande, Boa Vis·

'ta·, nesta. AVELINO REINERT, Estr. Banánal do' Sul,
Guaramisim. ALDO FRANKE, Ruà Benha Weege, 882,
nesta. ADENILDO ERBS, Rua Henríque Márquardt., 505
nesUa. ADELAIDE, FREY, Rua Proc. Gomes, 611, n�sta.
DOMINGOS DOS RI;IS SILVA, Rua Joinville, 1201, nes-'
ta. EVALDO WINTER, Ribeirão Grande do Norte, �n.,
nesta'. 'FRANZ ,wljSCHITZA, Rua. Benjamin Constant,
Massaránduba. GENESIO MARCELINO, Rua 39, casa

'286, 'nesta. HE;DIÖ COELHO, Av. Mal. DeodOro, 437,
hesta. HERMINDA WESPHAL DE SOUZA, Rua IrmãO

Leandro, 1'89,' nesta. KUNIBERT" KLiTZKE, Rua D!Jque
de CaxiaS; s/n, Corupã. LOTHAR SASS6, Rua Joinville,
2249,' nésta. LUIZ CARLOS pEREI RA, .Rua Preso Epitá
ciO"7�PéSSOa ,497, nesta .. MARIO ENGEl,.MANN, Estr.
BaFianal do' Sul, Guaramirim. NORMA WEISS DIAS,
Rl:Ja Preso Epitáóio- Pessoa, 147, nesta. ORIVAL PELLEN·

.

SE, Estr. Itapócuzinho; s/n, I1astÇl. ,OTAVIO BACH-
j MANN, 'Rioeirãó Gustávo, Massaranduba. PAPELPLAST

,

. Ltda.,. Rua' João Fr�nzner, nesta � PEDRO OSN I BARBO-
.

,

SA, Rua Joinville, 177, 'nesta. STEFANO WUSCHITZA ..

.Rua Benjamin 'Constant, Massar;nduba� BERNARDO
, :NFERS"Guaramirim.
--.___��----------------------------�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa CatarinaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Corcel II LDO álcool - azul .

Corcel .11 L á lccol/ - bege .

Corcel II Hobby álcool - branco.
Corcel II L álcool - cinza .

Brasília álcool - branca ' .

Fiat 147 L álcool - marron ., ..

F 1000 Diesel - vermel ha .

D-10 Diesel - azúl .

Corcel II LDO - prata '

Belina 11 LDO - marron .

Corcel II ST - amarelo
'

.

.

Belina II ST - Verde .. , .

Belina II ST - bege ..

VW 1300 - Branco .

VW 1300 - bege .

VW 1300 L - branco .

VW 1500 - verde .

Chevette Hatch - cinza' .. .- .

C-14 - bege .

F 10'0 álcool - Ocre .

Chevette - bege , .

Corcel II álcool � azul .

-

Opala - branco .

1981
1981
1981
1982 '

1981
1981
1981
1981
1980
1980
1979
1978
1978
1980
1980
1979
1972
1981
1971
1981
1978
1978
1976

PROMOÇÃO DA SEMANA

Jeep - 1974 Cr$ 240.0ÓO
Pick Up F-75 - 1975 Cr$ 340.000
Passat TS - branco - 1978 Cr$ 930.000
Corcel II azul - 1978 .,. Cr$ 950.000

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSÕES

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com

pessoal especializado, 'possibilitando uma viagem
tranquila, rápida e segura.

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

CORREIO DO POVO'

--- , .. " ------------------------��f

Barão de Itapocu

fábrica de máquinas de e�crever, com ca

pacidade para produzir 30.000 unidades
por ano, numa área de 80 mil metros

quadrados, à margem da Avenida das
,Bandeiras, próximo à Estação de Coelho
Neto, _ cu ja funcionamento era estimado
em 150 dias, para a produção da primeira
série de 4.000 unidades e, para tanto, e

ram admitidos os primeiros operarias,
homens e mulheres, para um treinamen
lo prévio por um grupo de técnicos nor

le-americanos.

... HÁ 20 ANOS

A nota era extraída do Boletim
do leite e provinha de Belo Horizonte:
"Em Ipatinga, já conhecida em todo o

país pela usina que lá está sendo cons

truída, tem agora mais uma atração: UM
BODE RRETO BRAVIO, que dá aos seus

donos cerca de dois litros de leite, dia
riamente. O fenômeno ainda não' foi de
vidarnente explicado, mas, a exemplo de
casos de homens .. que se tornam mulheres
e vice-versa, pode ser que esteja aconte
cendo' uma mudança de sexo com o capri
no de Ipatinga. Até o momento. a deno
minação comum do mesmo tem sido de
"bode leiteiro".

- O Diretor do DNP$ declarava que
o governo devia aos Institutos dos anos

de 61/62 mais de 55 bilhões e dos 59 bl
I hões previstos para o presente exercfcio
não entregou nada ainda. Informou que
ainda não estava completado o levanta
mento total dos débitos das empresas,
mas que ao IAP.! montava em 40 bilhões.

'. HÁ 38 ANOS

. .. HÁ 10 ANOS
- Universitários que estudavam em

Joinville tinham interditados os veículos
que os conduziam ao vizinho munlcfpio,
por uma esdrúxula' decisão policial, dei
xando-os em .sltuação delicada na antiga
estrada para Joinville, na altura da então
Usina Termoelétrica, pelo fato de terem

resolvido o seu problema de condução
que inutilmente reclamavam a solução do

governo e das empresas de transportes in-
'

termunicipais. E dos estudantes que eram

inicialmente 10, aos poucos foram cres

cendo para 100 e, ante qualquer solução
por quem de direito, resolveram criar a

condução solidária em veículos particula-
res, o que provocou a .clumeira das em

presas de transportes e o atrito com os

estudantes. As direções das Faculdades e

dos Professores de Joinville intervieram

,solidariamente aos alunos atingidos, o que
contribuiu pare uma breve '

solução que
favoreceu aos estudantes.

- "Falecia Franklin Delano Roosevelt,
Presidente cios Estados Unidos, aos' 63 a

nos, em plena atividade presidencial e de
pois- de haver merecido incontestável e be
nemérita influência nos destinos do mun-

(t

do, sendo sepultado na propriedade da fa
mília em Hyde Park, Estado de Nova
York. O Vice-Presidente Harry Truman,
assumia o governo que lhe competia dlri
gir 'até 1949, quando terminaria o qua
driênio. Roosevelt morria em 12-4-45.

- Reallzeva-se Missa por alma do
bravo soldado Gumercindo da Silva, reza

da por P. Antonio. Pe. Alberto, vigádo da,
paróquia dirigia o coro com o Ginásio
São Luís e Divina Providência, incorpora
dos, Das autoridades e funcionários esta-

I varn presentes o dr. Ary Pereira Oliveira,
Juiz de Direito, dr. Arquimedes Dantas,
Delegado Auxiliar de Polícia, Tabelião Má
rio Tavares da Cunha Mello, Dona Leonor
de Souza Neves, Di re tara do "Abdon Ba-:
tista", D. Filorriena de Oliveira e a srta.
Esteria l.enzi, professora do estabeleci
mento,. o sr. José Pereira Lima Jr. funcio
nário da Prefeitura e os srs. Artur Mvel
ler e Altino Pereira, E o ;Jornal dava aque
la bronca aos que não comparecer-am à
missa: "Como sé vê, a maior la dos fun
cionários deixou de-prestar uma" derradei
ra homenagem ao "pracinha" que foi além
mar, dar a sua vida para que eles gozem
descançadamente aqui, ou porque não
querem dar ao nosso valente caboclo o

lugar que merece no seio destes seus pa
trícios! "

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGU A e CONPAL - Concentrados p/Alim�nios

SERVICOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AÉ�EOS VARIG?

\

Se o seu problema é este a solução é esta: Orgartização Contábil
"A Comercial" Ltda. Rua CeI. Proc6pio Gomes 291').

. Telefone 72-0091.

'" HÁ 39 ANOS

Em virtude do recente, discurso
pronunciado pelo deputado Jorge Lacerda,
na tribuna da Câma_ra Federal, em defesa
dos direitos da imprensa, o sr .. Herbert
Moses, presidente da Associação Brasilei-.
ra de Imprensa, diriqia àquele parlamen
tar a seguinte carta: "Meu caro Jorge La
cerda. Magnífica a sua contribuição a fa-
vor da imprensa. Muito me comoveu, mas

não me surpreendeu, pois você jamais se

esquece de que é jornalista - e porque
não dizer, dos mais brilhantes. Cordial-
mente, ass. Herbert Moses".

- 60 mufheres investigadoras eram
.

nomeadas na 'polícia carioca, embora o

oroieto qpe propiciava à mulher brasilei
ra O ingresso' na carreira policial, de auto
ria do senador Mozart Lago, não tivesse

/ sido aprovado no Senado.'
'

- Como o Brasil dependia de qua
se tudo de importação, a notícia bomba
era a de que, no Brasil, se instalaria uma
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'Es'tadó de Santa Cátarina "-

'pREFEITURA MUNICIPAL 0::: JARAGUÁ DO SUL

LEI N.o 907/83
Denomina via pública.

Art, 1.0 :- Fica denominada de GERVASIO A
MANCIO DA COSTA a Rua 216, localizada 'nesta ci
dade.

Art. 2.' - Esta Lei entrará em vigor na data de
sua publ icação, revogadas as disposlções em contrá

. rio.

, Jaraguá do Sul, 20 de abril �e 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretário de Administra�o e Finançes

Estado de Santa Catarina
PREf:'EITURA MUN1CIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI N.o 908/13
Denomina via pública.

o Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso

ele suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes' deste M1J.n'ití
pio que a Câmara de Veresdones i:iprÖVOU; &. €lre.'�-
ciona a seguinte Lei: r-

Art. ].0 - Fica denominada de MARIA FREIBER
GER PAMPLONA .e Rua 234, locellzeda .nesta . .cidadà,

.
�

Art. 2.0 - Esta Lei entrará em vigor na data ele
sua publicação, revogadas as, dlsposições em contrá

, rio.

JaragL!á do.Sul, 20 de abril de 1983.-

DURVAL \fASEL '

Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretário de Administração' e Finanças.

Espingardas,' rlfles, revõlveres.: munlçêo;' reclesi;4a;t.rafas;' molinetes, varas, equipamentos para mergulho,
barracas,' colchonetes, meses; c;h'ürrasqußirQs e-d�niais: i3nigos de primeira qualidade e a preços vantajosos.
A LOJA SAFARI fica na Gàler�a Dom ',fraricisc6; Sal? -4,"; na Marechal Deodoro.

.'

,
•. '-C

Loja Safari.

.....,: -:';._",.
,:_;. '.f

" !:'. '

.. � ,
.. ·'hO" " "

v. _ � •. _0

E�tado de Santa' Catsrtna, '

.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL,

, LI;I N.p '906/83' ,

Autoriza alienar equipa mentes, veíé:JJlos,.
sucata e dá outras providências.

'O Prefeito Municfpal de Jar aguá do Sul, no uso de suas atribuições,

,FAZ SABER a todos os habi tantes deste Município que a Câmara de

.

Vereadores aprovou e ele sanciona a segui nte Lei:

Art. 1.õ - Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a

alienar, através de Concorrência Pública, os sequintes equipamentos, veíçulos e su-

cata, pertencentes a Municipalidade: .

.

1 -' Um "BULLDOZER" e contra peso de 1.350 kgs.
,

2 -...,.. Um escarificador para tratar de esteira AD 7 B.
3 - Um veículo Volkswagen, Tipo Kombi, ano 1975, Placa CM-3041,

Chassis BH 3.72582,' .

4 - Uma cabina para Cam .nhão Chevrolet, usada.
5 - Dois motores usados."
6 - Um tanque d'água, us ado.
7 - Um lote de pneus usa dos ..
8 - Um lote de câmaras usadas.
9 � Um lote de sucata-fer ro velho.

Parágrafo Wnico - Os. preços mínimos para a alienação dos 'bens
constantes deste artigo serão fixados por urna Comissão especialmente designada
pelo Prefeito Municipal.

Art. 2.0 �- Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revo-

gadas as disposições em contrário.' Jâr,aguá do' Sul" 20 de abril
de 1983.

' '

,

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

.

\

IVO KONELL

Secr�t.o de Admlhlstreção e Finanças

Entre.11O Monza4Portas poraqui.
Elleldoerfer Cam'ércio �i'��_jii_
de VeícBlos LIda.

PAR�UE RESl'DEN,ClAL :,
ACAPULCO

, 'A Empreendimentôs Imobiliários Marcatto Ltda., possue.vár.ios
'plano$ de flnanciamento para _você adquirir o seu

'

lot�,nö PARQUE RESJDENCIAL ACAPULÇO na bela
Piçarras, e a rOO,metros da praia.

- j

".: t>Ó: ,

� EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,
\ MARCATTO LTDA.

CIUOCI-093 - 11.' REGIAO
.t, Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

'
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Um, boi para o melhor do

Municipar'Varzeano
Ontem à noite, na Divisão Municipal de Esportes, .urn

encontro com dirtqentes das equipes que participarão do 1.°

Campeonato Munidpal de Futebol Vsrzeano definiu o nú
mero de participantes,. o regulamento e a tabela de jogos
que será cumprida a partir do dia 8 de maio data do iní
cio da, competição. As inscrições termina'ram 'quinta-feira.

Segundo 'Raul Rodrigues, chefe da Divisão Municipal
, de Esportes, toda a organização e-assistência técnica estará'
_ a carqo da DME e o sistema de disputa será oe de rodízio,
somente em um turno, dentro da chave sorteada, jogando
todos entre sí. As partidas, todas; acontecerão nos Estádios
,Max Wilhelm ... (Baepêndi) e João M_arcatto . (Juventus),
sempre aOS domingos, pela manhã e à tarde.

Para, a segunda fase do certame, apenas o primeiro
colocado de cada chave adquirirá o direito de brigar pelo
título, cuja premleção é um troféu e um boi, cabendo ao

, segundo colocado um troféu e um porco, doados pela Pre
feitura Municipal de Jaraguá do Sul, enquanto o melhor go
leiro terá direito, a um' troféu, oferecido pela. editoria de

. esportes do "CORREIO DO .POVO", e o ertilhelro. um tro-

.
féu, pe'lo nosso' co-irmão "Gazeta de Jaraguá".

r >:

-JOGOS ABERTOS

Jaraguá do 'Sul vai participar dos XIV Jogos Abertos'
rh Santa Catarina, que este ano acontecerá na Capital, do
Estado. Até o dia 15 da.maio o' municlplo vai inscrever a

quelas modalidades que realmente tenham condições de al

n:ejar boas colocações, de acordo com Raul Rcdriques.
<, Nessa área; desde o início do mês, Jaraguá conta com

o Dr. Mu'rillo Barreto' de Azevedo, que agora .representa a

,R09,ião Norte no Conselho de Representantes dos Jogos
Abertos, ele que, por ato dó governi;ldor -Esperidião Amin,
também integra o Conselho Regional de Desportos.

'Jaraguá revive compefições
. .

I

motocicllsticas
O público amante do mo

tociclismo de jaraguá. do
Sul e 'região terão ' oportu
riidade de reviver as emo

ções das provas extres -de.:
velocidade e cross, que o Ja
raguá Motor Clube e a Fe

deração Caterlnense de Mo
tociclismo organizam e pro
movem no Centro Esporti-
.vo, Social e Turístico

.

Ge
túlio Barreto da Silva; nes

- te sábado e domingo. Hoje,
dia 30, treinos livre,s para

"

velocidade e cross e, às 14
horas; abertura do 2.° Cam
peonato Jar'aguaense de Bi-

cicross . (eliminatórias). E
no domingo, 1.° de maio,
às 9h30, provas finais de
Bicicross; às 11 e 15 horas,
1.a bateria da Força Livre
Velocidade ·e Cross e, às 15
e 16 horas, 2.a bateria.

,I'·
. \ .,.

"

Para as provas de cross;
está confirmada a partici
pação dos pilotos- Pimenta,
Scateninho, Léo Dias, Boen

guizinho, Badééo, Negão e

outros, além de, na veloci
dade.. Paulo Louco, Géo, Lu
cílio Baumer, Zontinha _ e

Schroedínha.

Sílvio vai ao Panamericano:
na Venezuela

O ciclista' Sílvio Roberto
Ewald, ,da equipe Weg de
Jaraguá do Sul, foi convoca
do para integrar- o Selecio
nado Brasifeiro ao Ca'mpeo-

,
nato Panamericano de Ci
clismo Júnior, na Venezuela,
no início de junho. Sílvio
participou de provas em São
Paulo, . Rio de Janeiro e Be
lo Horizonte, onde, com de
sempenho exuberante, obte
ve o passaporte para repre
sentar o Brasil na Venezue-
la. )

Nc.dia 21 de abril, feria.:
do nacional, tomou parte na

Prova da Inconfidência, num
percurso de 96 quilômetros'
entre as cidades de Belo Ho
rizonte e Ouro Preto, prova
essa vencida pelo catarinen
se Afonso Geilt i I Ramos. o

ciclista jaraquaense, que em

1982 foi o 15.° colocado,
conseguindo a 6." colocação
entre os participantes, foi' O
2.° melhor de ;Santa Cata
rina .9, o 1.0 brasileiro da. ca
tegoria [únior, performance<t .'.

-

essa que Ó credencia de vez

para o Panemericenç. Já no

domingo, dia 24, no clrcui-.
"to da Ouinta da Bóa Vista,
no Rio de Janeiro, foi 'o 10.°
melhor corredor.

,

Ele retorná a São Paulo
na segunda quinzena .' de

.

maio, , para novos treina

mentos, visando' o PaJ!ame
ricano e, arnanhã, em Brus
que, juntamente com Ro
bertinho, 'Henri, Cláudio e

Márcio, da equipe Weg, to
ma parte em prova esta
dual.

_

CORNÉLIA FO� A MELHOR DOS J·U�C.S.

Obtendo nada menos do que 'quatro prtmeiros luga
res, a atleta Cornélia Holzinger,

.

de Jaraguá do Sul, foi .a

grande sensação da provas de atletismo disputadas no úl
timo final-de-semana, em Florianópolis; durante os Jogos
Universitários Catarinenses. Cornélia 'compêtiu, pela FURJ
e foi a primeira nos 100 e 400 rnetros com barreiras, pri
meira nos 200 metros rasos, primeira no révezàmen'to 4xl00
metros. e segunda nos 4,x400, sendo por isso considerada a .

melhor atleta dos JUCs. Walter E ,F. Sonnenhohl foi o 4.°

no salte em distância e o quarto no salto triplo.
Cornélia participa dias 21 e 22 de maio, em Curitiba, ,

do Campeonato Juvenil Brasileiro, que será também sele
tivo pare o Campeonato Mundial Adulto (Finlândia) I Cam- .'

peonato Panarnericano (Venezúela) e Campeonato Mundial
Júnior (México). Em junho, de 26 â 29,.júnto com Waldir
Gíese (que está em vias de se transferir para Flerianópclls )
Cornélia participa das mesmas provas, em São Ráulo, du
rante as disputas do Troféu Brasil.
CAGLIONI NA SELEÇÃO

O ex-atleta e agora técnico de atletismo -de Jaraqué'
do Sul, José Augusto CagliorÍi foi convidado pelo presidente
Orlando Pessi, da Federação Catarinense de Atletismo, pa
ra dirigir a Seleção de Santa Cattarina, nas provas de "sal

to", nos I Jogos Sul Brasileiros de Atletismo, a serem rea

lizados em Curitiba, dias 27, 28 e 29 de maio. Caglioni,
mercê do seu trabalho, foi dias atrás condecorado como o

"Técnico do Ano de 82" pela FCA, homenagem' jús'ta pelõ
excelente trabalho que há anos desenvolve frente ao atletis
mo jaraguaense e catar inense.

TORNEIO DA INTEGRACÃO DEFINE
VAGAS HOJE

.' .

Breithaupt ; lidera, o Citadino Adulto
�------------�----------�'----

.

Sem computar os peritos hano ] x 1 Rio Molha; ontem
da rodada de ontem, a As- - à noite jogaràm AABB x

sociação Atlética Breithaupt "Breithaupt, Rio Molha x Ar-
lidera o Campeonato Citadi- weg e Mirtes x Urbano. Dia
no Adulto de Futebol' de Sa- 06 de maio, pela qulnta ro-

lão, com 5 pontos, seguida dada, jogam a partir das
pelo Besc que tem 4, Mirtes 19h30, Besc x Rio Molha,
3, Urbano e AABB 2, Arweg . Urbano x AABB e Mirtes x

e Rio Molha 1- cada qual. Arweg.
Dia 22 passadó, rela tercei-
ra rodad,a, Arweg Ox2 Besc, Em_Guaramirim, segunda-
Breithaupt OxO Mittes e Ur- feira à noite, nO Ginásio de

Esportes "Prefeito RodoJfo
Jahn", aconteceu a decisão
do Campeonato ,Municipal
de, Futebol de Salão "Salim
José Dequêch". Na prellml- .

nar, a Menegotti bateua E

nerge por 1 á O e na deci
são do t-ítulo, a Móveis We

ber goleou o Hospital San
to Antônio por 5 a O, ,sa

grando-se campeã da tem

porada.

Termina na tarde deste
sábado, a fase classlflcató
ria do " Torneio da Inte

gração, promovido. pelo
Grêmio, Esportivo . Cruz de
Malta; em seu Estádio Euri"
co Dúwe, em Rio di! Luz.'
No dla. 2J passaé:lo,·. Q Rio

Cerro goleö!J o yitpl'Ja, por
4 a 1,�. enquanto' o XV '.�de
Novembro derrotou o' Bota- -

fogo pelo escore ·de 2 a 1,
definindo a( dqis .

classifica0
dos- à sem.ifinal: XV de No
vembr�, pe(à 1.· DivisãÖ e

Rio Cerro, peJa .. 2.· Oivisão,
integramtes das ,Chaves "Á".

�------------�-----

Dois Toques
* Á Sociedade Vieirense

está organizando o. 2.0 Tor
neio Cidade de Jaraguá, de
bolão, 16cm. Equipes estão
sendo convidadas, de várias
cidade, aquelas que tradi
cionalmente participam de
torneios- dessa natureza.

Ano passado a campeã foi
a própria promotora e teve

,

ainda a participação do Bae

pendi, Alvorada e Tupy �(Jo
inville). Será nos dias 22,
23 e 24 de julho e integra e ,..

elenco de promoções come

morativas aos 107 anos de

Jaraqué doSul.
*. Dos mais belos o eerl

monial de abertura dos 3.°.,
Jogos Escolares, na m�nhã

- de terça-feira, ne
1/Artur

Müller". Centenas de crian

ças participaram e vibraram

após e durante a semana,
com os jogos coletivos lá

.

dés�nvolvidos. Tais Jogos se

rão concluídos neste sábado,
quando' em duas etapas, a

partir das 7h3D-, serão dis

putadas as ,provas de atle-'
tismo.

'

* Será na manhã deste

domingo, no Estádio João
Marcatto, a decisão do Cam

peonato SeSfano de Futebol
de Campo. No meio da se

mana as partidas entre Weg
x Menegotti, Energe x Lom

bardi, definiu as equipes
que disputarão o título de
1983. As partidas começam
às 8h30.
* A' Associação Recreativa

Weg abriu inscrições para
vários torneios internos. Até
6 de maio, para as modali-

-

dades de bocha, tênis de me

sC! masculino e feminino e

volibol masculino e femini

no, cujas disputas começam
no dla 14; até o dia 10, ins
crições _ para o -torneio de

pesca feminino, que aconte

cerá dia 15 e, até U de maio

lnscrlções para dominó, que
-

eemeça dla 21 de maio.
,'* A estréia ge Rojinha,'

.

piloto da Kohlbach Kart, foi
mal domingo em Chapecó.
'Na segunda volta da segun
da bateria, estourou o mo
ter. impedindo' assim de
continuar'. Mas a Kohlbach
volta neste sábado às pistas,
IJª modalidade de rallye,
com o carro pilotado pelo
'Dr. José Bell-ani, de S. Bento

.

do Sul.

Na' tarde de hoje jogam
às, 14h30, Aspirantes do
Cruz de Malta x Floresta e

às 161130, Cruz de Malta x

Grêmio '-Garibaldi, saindo
daí os classificados das Çha
ves "B", da 1.a 'e '2." Divis�o.
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DESPACHANTE VICTOR

Emplacamentos � Transferências -, -Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mat Deodoro, 557
<junto a firma Emmendoerfer)

Telefones:�72.0060, 72-0327 e 72-0655
:.-- � . ,'_---o

COMERCIAL FLORIANI

Revenda e assistência técnica Sharp, Dismac, o

,

, Olivetti e relógos Rod Bel.

Compra e venda de máquinas usadas.

Oficina de máquinas de escritório e

acessórios em geral.
R: Venâncio da Silya Porto, 331 • Fone 72.1492

1 . RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias l! as mais finas
sugestões .da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTDA.

Calhas para todas as finalidades.
Faça-nos uma visitá. Estamos em

condições de atendê-los
,

eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 17fi - Telefone: 72-0448
,

,

TERRAPLENAGEM VARGAS"

Retroescavadeiras e 'Tratores de Esteira

CONSULTF' NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras,
Rua JoinviUe, 1.016' Telefone: 72-1101

A moda certaem roupas e calçados é com ít

CINDERELA; onde estão as melhores opçõe I'
'

\

para cada estação.
'

CINDE�ELA

Veste .bem. A moda certa, na

Gumercindo e n(l Getúlio Vargas.,

,Uma pequena história
A natureza tem escrito em todas. as épocas as

mais importantes histórias misteriosas, deixando ao

homem a descoberta desses enigmas.
Assim, ocultou o mistério do renascimento na vi

da da pequena e humilde lagarta.
Embora' possamos .pesquisar as estrelas e galá

xias, com todos os meios de que a ciência dispõe, a

cabaremos por verificar que as maiores leis místicas
e princfpios cósmicos se ocultam em pequenas coisas
e seres, como o Caso da lagarta, até em nosso .pró
prio quintal.

Em :;eu corpo fiá' um poder que a ciência se re

cusa a aceitar; um fenômeno de explicação impossí
vel pelo homem comum, o poder do renascimento,
ou, mais concretamente, a metamorfose de uma la-.
garta humilde e. rastejante em borboleta colorida e

alad�.· ,

Note que as ações e reações básicas da lagarta
,

não são muito diferetes das do homem: ela nasce,
o

vive em seu pequeno mundo, sente fome, calor e frio,
manifesta medo e procura alimento, sol é segurança,
como todos nós. -

Imagine-se por um momento no mundo estreito
da pequena lagartà: ela só tem consciência de suas

próprias neces-sidades físicas, de. seu bem-estar ou

mal-estar.
Seu alcanoe visual v�i a poucos centímetrC:S; seu

mundo é terra, pedras e folhagem. Seus sentidos a

impelem na direção daquilo que é seu alimento, seu

único impulso para saciar um .apetite incontrolável.
Para ela, sua consciência se limita a essa existência;
nada mais existe.

Se nós pudéssemos comunicar com ela e dizer
lhe que num dia próximo ela crThria. asas e poderia
voar num grande . mundo colorido de luz e lindas'
flores, um paraíso que jamais poderia sonhar, em

contraste com o gramado,_Jamacento onde se arras:
ta, liberta do chão raso para esvoaçar feliz em outro

horizonte, a lagarta não poderia acreditar Ei, simples-
. mente, diria que estávamos loucos.

Esta série também a observação que faria a maio
ria das pessoas, simplesmente preocupadas .com a sua.

existência física e totalmente alheias à magnífica trens
formação que a natureza, sábia e cósmica, plenejou
para todos: a continuidade da vida e a imortalldade
da alma. .

-Se o homem pudesse meditar por alguns momen
tos sobre sua próprie escala de consciência, flcarla
surpreso com o paralelo entre sua vida e a da la�arta .

'do seu quirítal.
' . .

Do mesmo modo que a Iaqarte não vê além das
-,

ervas, em seu pequeno universo, assim o homem llrnl
ta sua visão à existência física cotidiana, incapaz de
ver, para além de seu estreito hortzonrernental e além
das estrelas de nossa galáxia, urna outra dimensão
cósmica onde receberá as"'asas de uma consciência no

va que nem sonhava existir.

Separadas apenas pelo fenômeno que teve lugar
na crisálida, 'Iagartà e borboleta são uma só. Não hou
ve morte, apenas transição, e isto é mánifestação de
uma grande lei.

_ :
�

Peça aos Rosacruzes o livreto,/'C) Domínio, da Vi
da", absolutamente gratuitQ, e receberá amplas infor
mações sobre � organização e' condições de afiliações.
Ficaremos, felizes em oferecer-lhe este livreto. Sauda·
ções Fraternais. ORDEM ROSACRUZ -� AMORe. DE
PARTAMENTO DE EXPA�SÃO. CP 3Q7-80000-'Curitiba

-AUMENTO DO SALARIO MíNIMO
PODERÁ SER MAIOR

O maior salário mínimo do país, váLido para a região
Centro-Sul, poderá ir além .dos Cr$ 34.762,80 (100% do

,

INPC de marco), secundo informou esta semana: no Rio
de Janeiro. o. ministro do Trabalho, Murilo Macedo. "Nós
estamos estudando - afirmou - se a economia compor
tar um reajuste um pouco maior do que o já anunciado,
ooie esse é o deselo meu e de todos nós elo qoverno".

, Murilo Mac\edo disse que daria prossequimento em

Brasília, eos estudos para estabelecirrrênto do novo salérlo
mínimo que será anunciado no dia 1,° de maio.

OTO PRESIDE A L·C·p.
Confirmando a tese de

que o futebol de Santa Ca
tarina continua aprontan
do uma série de arbitrarie
dades, mais· uma página
poderá ser incluída neste li
vro neqro e que ostenta a

cima de tudo a desorganiza
ção de certos dirigentes de
futebol do Estado. Desta vez

o espaço foi reservado para 4
a cidade de Corupé, onde a

eleição para a formação da
n�)Va diretoria da Liga Co
rupaense de Desportos teve
seu desfecho um tanto com

plicado e estranho, com a

penas um des clubes filia
dos a entidade obtendo o

direito a voto, devido os de
mais clubes estarem irregu
lares com a Uga.
A eleição foi realizada na

,noite do dia 26.04, condu
zida • pelo ex-interventor dá.
FCF, Waldomiro Falcão, que
não teve muitas dificuldades.pare dirigir os frabalhos,'
haja vista que somente um

dos clubes escolheu o novo

presidente. Contudo" depois
de cer'es de duas horas -

.
um espaço de tempo até
certo ponto exagerado,' pois

.

já eram sabedores que só o

Grêmio Corupaense efetua-.
ria a votação - conheceu
se o novo presidente eleito,.
'Oto Ernesto Weber, com a

penas um voto do represen
tante do Grêmio, Adalberto
Borges, que após entregar o

-

voto na urna, teve um mal
estar e desmaibu nó local.
Coisas do esporte ... '

BOLÃO TREINA PARA
,O CAMPEONATO
BRASILEIRO t

Sob as ordens de Arno
.

Henschel, de Jaráguá do Sul
a Seleção Catarinense de

.

Bolão Feminino iniciou se.

mana passada os treina
mentos com vistas. ao Carn-

'peorlato Brasileiro, que.este
ano será dlsputado-em Tim
bó. É a _.décima-segunda edi
ção do Campeonato, que se

rá levado a efeito dias 13,
14 e 15 de maio, o feminino
em Tlmbó e Q masculino em

·Indaial.
As atletas. que vêm trei

nando, em número oe treze, �
das qúels oito serão s_elecio
nadas ao Campeonato; são
as seguintes: de Jaraguá d.o

'

S",I - Sara e Florilda; de
Joinville � Noêmia, Sílvla.:
Rita eTlona: de Blumenau r

.

.

'Rúbla e Valdina; de Itajaí
Marisa; de lndaia! _:_ Lia e,
de Timbó - Ruth, Carmem
'e Juçara ..

,

A Federação Catarlnense
de Bolão e Bocha, realizou
dias 15 a 17;.0 Estadual Fe
minina e, de 21 a 24 de a

bril, o Estadual Masculino.
O Baependi ficou fora,
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