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aqüários e' pinacQteca em junho
No periodo de 24 de ju

nho a 03 de julho, no -'ar·
que Agropecuário, na rua

Walter Marquair'dt, a Socie
dade Jaraguaense de Canari-
,cultura , e Ornitologia Ira

promover o IV Campeonato
Regional e Q.VIII Campeona.'
to Estadual de Canários de
Cor e' Porte, .eem a partici
pação de criadores 'e expo-
,sitores de JoinviJle, Itajai,
Floriiulóp'ol'is, TU,barão e

Jaraguá do Sul. Mais de

quinhentos pássaros esta-

'rão à mostra e a venda.
Nélsoo' Barg, nl presidin-,

cia da Sociedade desde a

sua fundação, em 09 de ne-,

vembro de 1979, di�se ao

"Correio do Povó" que 05
,

dez melhores do Campeona· ,

'to Regional rece�rão tro

féus' e diplomas, como os de
:mais 'participantes, e as eln
co Sociediildes do Campeona
to 'Estadual igualmente ga·

!>emana,de J4 a 20 de maio de 1983

'V·estuaristás' criam�fundo de

I
assistência ao 'estudante

.._ ,

nhar.ão troféús, assim .eeme Os associados do.Sindlca-
05 cinco, melhores 'criado- to dos Trabalhadores nas,

res de Santa Catarina. Barg Indústrias do Vestuário de'
acrescentou que será' 'cl'ia- Jaraguá do/ Sul, decidirem
do um troféu transitório, durante reuruao, semana

que ficará em poder da So-' passada, criar um, fundo de
ciedade que vencer o' Cam- - asslstêncle ac estudante ca-

peonato três anos conse- rente, filhos destes, comi-
cutivos ou cinco'alternados. derando, a Irrisória quantia
Simultaneamente aos ,Cam- trensferíde anualmente pe-

peonatos, uma exposição de 10 Programa Especial. de Bol-

aquarifilia (aqu'ários) e pl- sas de Estudo do Ministério'
nacóteca (quadros e pintu- do Trabalho (PESE), ainda

ras), que serão atração à em dues parcelas' e 'com
parte, somente de exposiJo- uma série de burocracia. O

res de Jaraguá 'do Sul. A, Sindicato, em razão das con-

entrada será. franql,leada ao quistâs obtida? na Conven-

p'\jblico, em toClos 05 c:lias. ção Cóletiva de 'Trabalho,
,

"no' mês dê' novembro p-assa-
A Sociedade' Jaragua,ense _, do, teve para sí' revertidas

de Canaricultura e Ornito- quatro-horas de 'trabalho de
logia, que tem atualmente seus seis mil essociadös, o

,

.

54 ásso�iados, afora às ex- que proporcionou uma re-

posições, tem m�rcado chur·' ceita de e-s 6 milhões, dos
rascadas no Agropecu.!Írio,' quais Cr$ 4 milhões foram

,

nos dias 24, 25 e 26 de jú- destinados a assistência rné-
.nhe próximo.

- ,
,

dica e arnbulatorial e outros
e-s 2 milhões para auxílio
'áos estudantes carentes" fi-

, lhos dos associados.
Um total de. 150 estudan

tes recebiam pelo PEBE a

quantia de,-Cr$ ] .400,00 a

'nueis, em' duas parcelas (a
segunda' de 82 foi recebida
há poucés semanas ) e a90-
ra. 2QO estudantes irão re

ceber, cada "qual, quando a

luno de estabelecimento de
'ensino público Cr$ 7 mii'e
se de particular. Cr$ l,3mil,
por ano, também em dués.;
-percelas. nos -meses de ju-

Formada comissão ,para

viabilizar 'a Feira livre ,',

FOI realizada terça-ferra,
nas dependências do Sesi, a

prlmelra reunião para �stu-:
dar a viabilidade de implan
tação de uma feira livre em

Jara,guá 'do S�I, coorderiàda
, pela Acaresc e Prefeitura,

,

Municipal e que contou com

a participação de qu-arenta
produtores de hortaliças do
município.

,

O' grupo de produtores
• ',rurais aprovou unanime

mente a implantação da
'feira livre e no final do en

centro foi formada uma co

missão, integrada pela Pre-
feitora, Acaresc, Sindicatos
dos Trabalhadores Ruráis,
Salvita e pelos agricult.ores
Heinz BUQlitz, Germano Vo
gel, Arlin:do' Bachrriann, Hi�' ,

Jário Schiochet, Heinz Ra-
, duenz,� Werner )ongton e A-'
roido Georg, que terá como

tarefa prinCipal viabilizar a
, feira é definir formas' de a-

tuação. ,

,o Chefe 'do Executivo,
MulÍiCipal, 'presente, deposi-

tou apoio irrestrito, a co

missão, que se reúne, na

pröxlma semana,
'

para ,a

certar detalhes. À prlncfplo,
será feito um diagn6stico
da situação do município, a
través de um questlönário
que foi entregue ao grupão,
haja vista que há Interesse
em aumentar o cultivo de
hortlçrenjeiros. 'consideran
do que Jaraguá do ' Sul é
um grande importador' de
hortaliças.

Essa feira livre, segundo
iriformou-se, ao, contrária'
de prejudicar os verdurei
ros' da cidade, determinará
aumento no consumo" con

forme o desejo dos, organi
zadores. Dé momento nada
há de oficial quanto a data
e local de sua ,realização,
pois antes d� tudo, deve-se
orÇlanizar o produtor (tra-,
balho que a A'cares'ê vem

executando), e a partir de
então concretizar a preten-

'

são.

lho e fevereiro/84. O crité
rio que o Sindicato, do Ves
tuário usa para _.definir os

beneficiados, é o compare
cimento do associado as as

sembléias e a renda per-ca
pita' dos integrantes da fa
mília, seçundo a presidente
Renilda Farias, que assegu
rou que o esquema de con

cessão das "bolsas' de estu
do" do Sindicato deve con

tinuar nos anos futuros. I n
formou também que as bol
sas do PEBE não mais serãó
utilizadas, pois o seu valor
irrisório ê a grande burocra
cia não compensa, por re

presentar muito pouco ao
beneficiário, considerando o

alto custo do material, didá
tico, atualmente.
SEpE, PRÓPRIA

O Sindicato dos Traba
lhadores tias Indústrias do

yestuário de Jaraguá do
Sul, está acertando a com

pra de um terreno para edi
ficação de sua sede própria.
A diretorJa apresentou uma

proposta 'ao Sr: Francisco
Fischer, pare compra do seu

imóvelna rua Expedicionário
João Zapella e deve receber
resposta até o dia 5 de ju-

-

nho, Dois tem desejo de lo
go iniciar a obra. A entida
de sindical conta com re

cursos para tal e é imperio
sa.a construção da sede,
,:)'ar,a prestar uma melhor as
sistência' ao corpo associati
vo.

'JACORITABA FORMA TROPÀ DE'
, ESCOTE IRAS

.

, O 15.'; Grupo' Escoteiro 'lia.Jacorltebaj'Reqião de San- ,

'

.ta, Catarina, de Jaraguá do 'No' último' sábado foi
Sul, está aceitando inscri- formade a 2." Tropa Ésco
ções pera moças; entre 11 teira, tendo' 'como" chefe
,f; '15' anos, para integra- Marino" Soares. O Grupo
rem' a, Trop,a de Escoteiras, está, admítindo garotos de '

recentemente -fundada e 1.1 a, 15 ·anos até- 31 de
,

(llie já cC?nta com a parti- maio para integrar.-em a

cipação de sete E7scoteiras nova Tropa e 'que já pode
e duas cnefes. Aquelas in- rão participär, nos dias
teressadas .-e':'1 ,ingressar 21 -e22 próximos, em Ma
no m9vi!1:ent� escoteiro, frá, de UJn acampamento,

, devem s_edirigir, aos sába- .quande acontecerá a pas
,dos, das, 14 às 16 horas, sagem simbólica de dois

.

na sede 00 Grupo, na rua esc9teiros para a Tropa
Joaquim Francisco ele Pau- Sênior.

-, ..
"

I
7 I

,

t 4.

CÂMARA
Deu entrada esta semana,

no plenário da Câmara de
Vereadores de Jerequé do

Sul, projete-de-lei que re

conhece de utilidade púbLi
ca o Sindicato dos Traba
lhadores nas Indústrias Me

t<:llúrgkas, Mecânicas e do
Materi-el Elétrico e, tam

bém, o que denomina de
Mänoel. Luiz' da Si·lva uma

rua do perímetro urbano da
cidade, de autoria dos vê

.readores Álvaro. Rosá e Jo
sé Gilberto Menel, respecti
vamente. '

O vereador Luiz .Alberto
'

Oechsler, teve aprovada' in
diceção no sentido de que
seja enviado ofício a Te�
lesc, para implantação -de
um telefone público, do ti- _

.

po orelhão, defronte o bar e
comércio de Otílio Petri, na

Hha da Figueira' e, em se

gunda discussão, a maioria
aprovou os projetos que es�
tabelece atualização de ven

cimentos, beneficiando os

funclonérlos inativos Torí
bio A. Elfsio, Faustino'Gi
rolla, Ätayde Machado, Hen-
'rique Jacobi, Geny C. O. SiI"
va, João André dos Reis,
Jos-e\lsidoro Copi, Zeferino
Paoletto, Francisco Pinter,
Emílio da Silva e Antônio
Pedri e, também, ,denomi
nando de Marcelo Barbi
uma das ruas de Jaraguá do
Sul. Com votos contrários
dó PDS, prevaleceo o voto
minerva

.

do vereador-presi
dente da Casa, eutorizendo-o
a entrar com ação criminal
e cível cöntra -O ex-vereador
José Alberto Klitzke.

.

NESTES' DIAS 14 é 15,

A. TRADICIONAL FESTA,
ANUAL DA

COMl'NIDADE

EVANGÉLICA'
LUTERANA D,E'

, JARAGUÁ DO SUL.
CONVIDE SEUS

'AMIGOS E LEVE A SUA

FAMfLJA E COLABORE
COMA FESTA.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO'-Do POVO

ANIVERSARJANTES

FaJ;em anes hoje: 14

, Sra. Eny Herbst Stamati,
em Buenos Aires; Sr. Albano

" 'Kanzler, Srta .. Hortência Sa
tier, Sr.

'

Ivo Berner,. ,Srta.
Vera Lúcia Marcarini, Sr.
Mário José Krause.

•
Aniversariam domingo
, Srta. Mônica, filha do Dr.
Dietrich (Renata) Hufences
ler; Sr. Eurides Silveira, Sr.
Rudl Lipinski, Sr. Rudi Po
rath, Prof. Carla Sehreiner,
Nélson Engelmann, Domln
gos Pellis,

.

Sandy Simone
Eggert� Sr. Lauro Giélow.

Dia 16 de maio

: Sr; Gesa Rodolfo Fischer,
Sr. Militino Aldrovandi,
• Werner

'

�o�st Júnior, Sr:Valmor Ribeiro, Sr. Herri
Konell. '

Dia 17 de maio

Sr. Aleixo Tomelin, Sr.
Nery José Buchmann. Sr.
Armando Nagel; Srta. Car
melita Ponticelli, Rolf Ro
berto, .filho de Lauro (SíI
via} Pietsch; Edson José
Peixer, Sr. Wigar:ldo Behling,
Cláudia Olska; Marli Rove,
Lif.ly Henzler, em S. Paulo.

Dia 18 de maio

i Adolfo Steingräber Neto,
em -Jolnville, S1':a. Cordí, es

posa de Wi Ison Baggens
toss, Alzeno Mannrich, em

"

• Atalanta-Sc.; Gérson lzfdio
Peixer.. Sr. Irineu Staheling,

- Carlos F. Mehler, 'Sra. Vali
Ramthum.

Dia 19 de-:maio

Sr. Álvaro Tomaselli, Sr.
Ary Cerollao Fruét, Sr.' Er-

.

wino Fodi, Sr. Reno Sch-'
. wartz: Márcio José Schwartz

, Diogo Luíz, filho de Luiz
AuglJsto (Deisi) Bernstorff,
Sra. Luciane Margareth de
Andrade.

"8 Dia 20 de maio

(

NASCIMENTOS _

Dia 20 de abril-
Janaína, filha de Pedro

(Rita) Martins.

Dia 22 de abril
André, filho de Adãó (Se-

, nair) Rodrigues.
.

Dia 26 de abril
Ieda, filha dé Victor (Gui

sela) Bauer.
Dia 29. de abrif
Jeane, filha de Rogério;

(Dolores) Lescowlcz, Eder
ley, filha de Bruno (!:=leiga)
Küster; Vanessa, filha de
Vilson (Reqina ) Giacomelli.

Dia 30 de abril
Paulo, filho de José ,(Clau
dete ) de Oliveira.

.

'Dià 1.° .de miiio
Ismael, filho de Antônio

(Nésia) Berns.

,Di� 02'de m,aio ,

Daniel, filho de Valmir
(Arnilda ). Scoz; Silene', fl-'

,

lha de José (Maria) Vantuir
.Flévia, fllha de Nílton (Ira
d) Flohrr- Cláudio, filho de
Arnoldo (Donzila) Schmitt.

Dia 03 de maio
Franciene, filha de Ilto

(Erica) Fagur:ldes; Jeniffer,
,

filho de Vilmar (Inês ) Dias;
.Cristiane, filha de -Gabtiel
(Juraci) largas; Wilrnar, H
lho de Ingo (Alzira) Wulf;
Dllson, filho de Willi (Sel
ma) Steiner.t;, Claudiane,
filha de Lauro (Edla) Kla
bunde.

Dia OS de maio
Jaime, filho de Ango (Ur

sula) Köpp.
Dia '06 de maio
Wagner,' filho de José

(Selma) Rosa.

Dia 07 de maio,
Rodrigo, filho de Marti

nho (Dirza) Peholski: Mi
rian, filha de Marcos (In
gelore) Erdmann: Osmani,
filho de Osmar (Sônia) Sad
zinski; André, filho de Luiz
(Ristéer) Mengarda .

Dias OS de maio
Jeferson, filhó de Renato

�
(Ilonl ) Bohrer; Ana, fflha
de Eno (Vali) Weiss; Thia
go e Thais,' filhos ,de 'Carlos
(Helena) Filipp; Anderson,
filho de Leoberto (Genilde)
Rech; Jackson, filho

. de
, Valdir (Liane) Straub;
Gláucia; filha de Emídio (E
nir) Rarnthum;, Rafael, fihho
de 'Luiz (Olga) Ribeiro.
Dia 09 de maio I

, Solange, filha de Celeste'
,(Teres(nha) Leitholdt; Ale
xandre, filho de Gilberto
(Eloísa) Junkes.
Dia lOde maio
Maicon, filho ,de. Ricardo

(Alice) Boiguari; Cleiton,
filho de Miguel (Carmen)
Fernandes; José, filho de
Alcir (Ledir) BittenC0urt.

Vai comecar inverno
I

muito
•

ngoroso
O inverno deste ano de-

Iverá começar na pr6xim�
semana e promete ser mUI

to frio e seco. Esta infor
mação foi 'fornecida esta se

mana pelo professor _
Ru

bens Fernandes,' do departa
mento de meteorologia da
Éscola Técnica Tupy, .acres

centende que o prolongado

período de chuvas que afeta
a região Sul é normal e até
menor que em igual perfodo'
do ano passado, quando a'

precipitação se fez sentir
em menes tempos, mas em
maior intensidade. Ele des
cartou qualquer possibilida
de das constantes chuvas
as barragens de Itaipu ..

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.· 826/83--

.
DURVAL VASEL, Prefeito Municipal' de Jaraguá do

Sul, Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribui
ções e na conformidade da autorização constante do
an. 48, da Lei n.O 575, de 25 de novembro de 1975,

DECRETA:

,
Art. 1.°) - Passa a pertencer ao Município a área

de árruarnento, contendo 415,10m2, na proprledade
do Sr. Geraldo Draeger, em virtude da abertura da Rua
379 � Sem Norne, ocasionada pelo desmembramento
levado a efeito pelo doador, a qual passará a lnteqrer
,o sistema viério Municipal.

Art. 2.�) __.... Es-te decreto entrará em viçor na data
de sua' publicação, revogadas a� dlsposições em contrá
rio.

Prefeitura 'Municipal de Jaraguá do Sul, 11- de
maio de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretério de Administração e Finanças

cn PX co PX cu PX
Coluna quinzenal do PX CLUBE DE JARAGUÁ DO SUL
ANO, OI N'.O 16

1. - Dia 21 do corrente, confraternização entre

os associados e demais operadores ria Recreativa da
Gumz, em Santa Luzia, com início previsto pare as 14
horas. Às 16 horas, haverá reunião geral dos assecla
dos, ocasião em que a diretoria apresentará ti situação
elo clube' a seus associados. atividades desenvoividas
até aqora, benl como serão tomadas algumas medidas
de'interesse dos membros. Desde o horário de início
serão realizadas disputas de bocha (inscrições nó local)
se,;(:o que os primeiros colocados receberão medalhas.
e diplOmas de participação. Tamqém serão homenagea
deis os colocados nos, primeiros lugares no concurso

"Grupo Unidos da Serra no DX". A programação será
encerrada com uma churrascada, durante a qual have
rá sorteio de brindes entre' os presentes. Lembramos
ClUG a disponibHidi;lde de cartões para participação é
limltada�

2. -,- As�ociados em débito com a tesouraria do·
clube deverão. regularizar as suas mensalidades para,
evitar possíveis sanções aos mesmos.

3. � A secretaria geral solicita aos membros que
mudaram de endereço a atualização, evitando-se desta
forma o não recebimento de avisos, convites, ofícios e

demais correspondências. 73/S1-Gert. I

Página 3

Até quinta-feira, no en

.cerramento da edição, Cecí
lia Hoffmann. Tribess ainda
permanecia 'internada na

Unidade 'de Tratamento In
tensivo' dÇlquele no'Scx::ômio,
sendo o' seu ,estado deses
perador. Fontes do hospital
informaram que dificilmen
te sbbreviverjá, pois estava
em coma profundo e seu

organismo praticamente já
não 'funcionava.

Segundo o professor, de
ve começar na pr6xima se

mana um longo período de
estiagem acompanhado, de .

queda brusca da temperatu
ra e já a partir de amanhã
pcderão ocorrer as primei
ras geadas no planalto Nor
te e planalto I'ageano. O in
verno deste ano, centrasten
do com o de 1982 que foi
pouco rigoros6,., será muito
mais frio, com a temperatu
rä rnínime podendo descer
além de zero grau em nos

sa região. A temperatura
média ficará em torno- de 8

graus' e tanto o frio como a

estiagem deverão estender
se até 'o tinal de julho.

Mäe �e 'filha
----------------------

.

, Ingerem
1\- •

arsemco

, Depois de tomar uma for
te dose ,de arsênico (droga
altamente tóxica), a balco
nista Cecília Hoffmann Tri

bess, desquitada, 30 anos,
funcionária da Drogaria e

Farmácia "Catarinense, resi
dente em_Jé!raglJá do Sul,
induziu sua filh� menor, de
oito anos, a também ingerir'
alguns goles do ácido. Ape
sar' do propósitc da mulher
em .dar cabo a sua vida e da
própria filha, o fato. não se

consumiu, pois foram socor

ridas na manhã do último
domingo por famillares.
que' as encontraram aqonl
zando. Elas foram encami
nhadas a médicos da cidade
_e posteriormente transferi-

,

das .parê o Hospital/Santa
lsabel, de Blurrrenau, em

.função da falta de.recursos.

Fabiane Zoraia, a filha,
PE1rmanece, internada no se�
tor infantil �'vem se re

·cuperando satisfatorlame'nte ;.

embora o arsênico tenha
provocado graves prejuízos

,

ao. funcionamento, de seus

rins. Eia podera ser liberada
nos próximos dia�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BAZAR DA CASA DA AMI
ZADE ,,- A Casa da Amlza
ue de Jaraguá do Sul, reali
za neste sábado, apartlr' das
9 horas, na Ação Socief', o
"Bazar da] Pechincha", que
consiste

.

na venda; a pre
ços simbólicos; de roupas e

ralçados usados, de bos qua
lidade, para uso imediato.
Os preços variarão de e-s
10 ao máximo de Cr$ 1 mil
e toda a renda reverterá pa
ra a Ação Social e Anciana
to, informou a

. presidente
Vera Marcatto, que conside
ra a promoção como uma

experiência para bazares fu
türos, �este gênero.

I

COMEÇA SEGUNDA - As
festividades de EspíritO' San
te, de C.A. Baependi, eeme-

-çam segunda.feira, às- 19h30,
cem cempetições de belão e

disputa de tlre-rel.. rainha e

:) prêmle, Elas seguem até
sexta-feira, dia 20, todas as

nelte, para ne dia 21, sába
de, às 13h30 acentecerá een

centraçãe des assQciades na

sede e, ,em seguida, marcha
até o Agrepecuárie, para a

busca das majestades. À nel
te, baile cem "Meacir e seu

Cenjunte", no eneerramente
da semana festiva.'Mesas já
'podem ser 'reservadas na Se
cretaria, ae preçc de Cr$ 3
mll, exlstlnde mais de SO
vendidas.

IV OLiMAR - Com o ce
rlmonlal de abertura às eh,
ebre-se- neste sábado, a IV
OLlM.AR - Olimpíada In
te'rna Marcatto, ,inclusive
com pronunciamento de di
retores da .empresa, éoorde
nadores e dir. regional do
Sesi. À tarde começam as-
disputas nas modálidades
tênis de mesa, dominó e ti
ro ao alvo e, à noite, no

Beira Rio Clube de Campo,
o 'coquetel intitulado "A
Noite do Queijo e do' Vi
nho". Mais de 800 atletas
disputarão .

nas dezessete
modalidades,

.

devendo �as

c:ompetições terminarem dia
2..6 de junho:
SfLVIA E REINALDO -

Accntece às 19h30 deste sá
hadc, na Capela, de Celégie'
t:atarinense, em Fferianópe
lis, C �nlace matrimenial dcs
jcvens Sílvia Regina Carnei-
1'0' e ReinaldO' Stuart, filhes
de MáriO' da Cunha CarneirO'
(in memorhm) e Zulcema
Póveas CarneirO' e de Reinal
dO' Vieira StuartjAnilda S'u.
veira Stuart. A recepçãO' se
rá na Asseciaçãe Atlétic:a
Sesc, na Capital. Aes nei.
ves, deseJames muitas fel'i.

. cidades no neve lar.

SERRA CLUBE - Dia 5 de
maio, na Casa da. Amizade,
no Estreilo, foi .eleita a no�
va diretoria do Serra Clube

CORREIO DO POVO

·
por ecas.iãe dO's seus � a

nqs d� fundaçiO', cemptet.
de� diil 10. O pesseál da re

daçãO' e de . "A CO'mercial''',
eememeraram a "idade no

va" de jornal-cem 'um bole,
cem vela e tudO', . O'ferecidO'
pela D. Brunhilde, num ges
te que agradeu'"a rapaziâda.
Obrigadôl e avante ...

OS BITTENCOURT - Pa
ra a felicidade do casal AI
cir (Ledir) Bittencourt, eie
gerente da filiar das Lojas
May, nasceu/ dia lO, terça
feira, no Hospital e Mater
nidade São José, com ....

3kg900gr, um lindo menl

no, que recebeu o. nome de
José Lu(s, em homenagem
ao avô. O novo membro da
familia Bittencourt, chegou
para a alegria também das
maninhas Simone e Priscila,
que inclusive estiveram de
aniversário dias 11 e .1;2
passados. Comemoração tri-

. NATS NA AGENDA - Re-
_

pra. Felleidedes e boa saú-
cebeu cumprimentos pele de,

.

seu natalfciO', dia 6, a Sra. CASAMENTOS HOJE .....

Marly Baumer, presidentê que acentecem na tarde/nei-Ida AçãO' Secial e ne dia 9, e te deste 14 de male: Matriz
biequímice Dr. Irineu Pas- SãO' váries es casamentes
SO'ld � que comemereu em

_ 16h, SérgiO' Mader e Ve-famftia. Amanhã, dia 15" tre- rônica Wesniak.e OsvaldO'
cam idade a prefessera 'Car-' Machade e Marlene BO'zele;
Ia Schreiner, diretora da . 17h, ArlindO' Boos e RO'silda
FERJ e a srta. Mônica, filha Reeha, Adenilde Lenghi e
de Dr. Dietrich (Renata) Maria Engel, Valdemire Stein
Hufenuessler, que atualmen-

e Delma Caprare, RenatO'
te faz' pós-graduação em i Glassmann e Maria Callega
química, em SãO" PaulO'. E

re: 18h, Adejair Reitz e Ma-
ne dia 19, cempleteu seu rilene Wolski; 20h, IvO' Jesé
primeirõ aniversáriO', e Die- Ersching e Leurdes Kanzler.
gO' Luís, filhO' de casaf Luiz Capela N. Sra. das Graçàs:
Auguste (Deisi Maria Perei- 18h, Gilmar Spézia e Maril�·

ra) Bernsterff. Parabéns! da Bassani e as 18h30, A-
. RO-DAN-DO - o estima- I�iz: Guse e Ivete Tecilla.

do casal da .sociedade gua- Capela N. Sra. Aparecida:
· ramirense, Dr. Gérson Boa-. 18h, AlfredO' Wedderheff e
ven tu ra (OHI ia) Ferrei ra, Nastácia Berns e às 2Oh,
completou 26 anos de vida' HiláriO' Schmitt e Jacira Bar-
matrimonial. No,ssos. cum- besa. Na Igreja Evangélica
primen tos. (x) Até março de Luterana, centre, recebem
1986, o ex-vice-governador a ,bênção matrimO'nial, às
de Santa Catarina, Marcos 16h, Elcídie

.

KathjRuth
Henrique Buechler, integra- Schul:i:, 17h-Lerene Pemm.
rá a diretoria da Weg Trans� _' reningjAdelaide Schub: • às
,formadores S.A., de Blume- 18h-Vendeline Dal'lmann e

nau, uma das empresas do Reseli Jung.
Grupo Weg,'de Jaraguá dó NA VOLKSWAGEN _
Sul. (x) Encontra-se na Eu

ropa, à neg6ciós, Q diretor

presidente do Grupo Mari�
sol, empresário Pedro Doni�
ni. (x) Está sendo muito.
boa a campanha.; de sócios�
cóntribuintes do juventus
(Cr$ 500,00), cuja adesão
é maciça. Até o final do ano

o clube espera chegar aos

mil associados: (x) Verea
dores de Guaramirim e B.;
Velha realizaram quarta-fei
ra, em Guaramirim, uma

partida de futebol de salão
·

e após participaram'de con

fraternização.
64 ANOS ... Agradecemcs

as mensagenS carinhesas-di
rigidas aO' tiCerreie de Peveí'

I Gente,
,---------------------------------------
Florianópol is, para o perío
do junho/83 a julhoj84 ..A
novel diretoria, a ser empos
sada dia 02 de junho é for
mada pelos seguintes: presi
dente Dr. Sebastião SeVerino
da Luz, vice-presidente pro
qrama interno Laurival Ber
nardino Netto, vice-presi
dente atividades vocacionaís
Clodoaldo A. Althoff, vice
presidente novos sócios Pau
lo Francisco Rossi, 1.° se

cretário Jorge ,Anastácio
Katsinis, 2.° secr. Bento Jo
sé Mendes, 1.° . tesoureiro
José Lecks e 2.° tesouro Clau
dionor Cândido. À nova di
retoria, os cumprimentos
deste jornal. .

DORVAL "E CLEONICE -
O simpáticO' casal Derval
(CI'eenice Fritzke) Marcatte
Júnior, em eememeraçãe
aos deis anos de casamento,
deu uma êirculadà, ne últi
me '" final-de-semana, pára
Caldas da Il11peratriz, leeal
paradlsfaee e de grande flu
xe turísticO' de nesse Esfade.

BUTTOK - Foi .inaugura
da ontem. sexta-feira, na

Reinoldo Rau, a Buttok Mo
da Jovem, aue se instal�u o
ferecendo as últimas novl-,
nades da moda. Na transa o

amiqo. bom português, Ma
noel Martins Marques. Su
cessos!

;GINCANA CHAMPAGNAT -
Até sexta-feira poderãO' ser

inscritas equipes para a V
Gincana Cultural Champag
nat, nO' Centre CívicO' de
CO'I�ie SãO' Luís. Até 9 iní
ciO' da semana estavam ins
critas as eauipes Help, Ceg
mu's, .Tic-Tac, Punks, Águia
e BBs de ItÚ. A gincana está
agitandO' a rapaziada e deve
pegar fege dias 27 e 28 pró-
-ximes, quaride será realÍ2;a
da. ,

BAILE DA CERVEJA -
Nossos' amiaos da Sociedade
Sport Club Estreffa, de Ne
reu Ramos, programaram
para o dia 21 de maio, em
sua sede sodal, o "Baile da
Cerveja", com "Os Clarins
de Prata", de Timb6.

NO BRASILEIRO - As
bO'lenistas Sara Wiele e Fle
rinda EmJflendoerfer, mais
O' técnicO' ArnO' Henschel,
integram e Selecienade Ca
tarinense de BoiãO' FemininO',
aue disputa neste sábadO' e

. deminge, em Timb6, e Cam
peenate BrasileirO' de Bo-'
IãO'. B9a Sertel

,

ROTARY GUARAMIRIM __.:.:;

O Rotary Club de Guarami-

Informacões
I

rim, em jantar festivo, no ,

Restaurante Represa, pres
tou homenagens às mães,
pela pàssagem do seu dia. A
propósito, o próximo presi
dente do R.C.' Guaramlrlrn,
será o empresário schroe
dense Cláudio (Paula) To
maseffi.

! • HOMENAGEM ÀS MÄES
- Na terça à neite, e Reta

.

ry Club'de Jaraguá de - Sul,
seb e cO'mande do presiden
te MárciO' MaurO' (Vera)
MarcattO', prestou signifie,a-

·

'tivas hemenagens às mães

jaraguaenses, representadas
naquela epertunidade pelas
senheras de retarlanes,
! CHORINHO NOVO -

Nasceu dia 06 de maio, na

Capital do Estado, Márcio
Schubert, filho .do casal .Ca

pitão Ewaldo (Crista), Schu
bert, ele secretário do Rota

ry Club-Estreito. Márcio veio

juntar-se aos irmãos, para
a alegria também dos avós
e demais familiares.

Participaram de curso na

Volkswagen do Brasil, os

Srs.. Edílson Manoel dos '

· Santos e Avelino José Duar
te Fil1ho, . MO. Gerente de

. Serviço e Chefe de Pe�as da
.

Menegotti Veículos S.A. O
curso foi de Administração
'de Mar;keting, para gerentes,"

PASSONI NA REGIÄO _..;.

Quem estará sexta-feira, dia
20, nes municípiO'S de Sch-.

· roeder, Guaramirim e CO'ru- '

pá, é O' Presidente da Cedesc
e dO' Besc, CarIO's .. PassO'ni
Júnier, em visita as agên
ciás dO' bancO' 9ficial .do Es
tadO' e também aes PrefeitO's
e .1'ideraJ1Ç8s municipais.

CHURRASCADA-BINGO -
A diret9ria de Juventus pre
para cem earlnhe uma neva

churrascada e binge para
sexta-feira próxima, dia 20,
cujós cartões, ae preçO' de
Cr$ 1.250,00 já estãO' .. ven
da. O Clube que entern rea

lizeu O' Baile de 17,· Aniver
sáriO', cem O' Cenjunte 4a.
RedençãO', está ampliandO'
sua sede, cujas O'bras acham
se em bom ritme, estandO"
já cebertas.

NO AUTOMOBILISMO -
o Grupo Duas Rodas (leia
se Indústrias Reunidas),
também está presente no

automobilismo, a exemplo
da Kohlbach. patrocinando
o Ooala 777, que compete
na Forca Livre, pilotado por
Nestor Winchesky, tornando

.

assim mais uma grande em

presa de Jaragu� do Sul
oue investe no automobilis
mo catarinense. O que é
muito bom.

R E C E BEN D O AMIZA
DES - Recebeu suas ami

aas, dia destes, para um lan
che. a Sra. Ren.ata Burow
Hufenuessler e na quarta
feira iHtin'la, as Sras. YvO'nne
Alice Schmöckel Gençalves,
Jutta Marcatte e Nancy Sch
winden Bianchi, receberam
amizade.s para um

. lanche,
Na mesmá data, a -Sra. Vera
Marquardt Haacke, recepcio
neu as cempene�tes de Ca
fé das Primas.

SUCESSO TOTAL - Foi.
SIJcesso total o Baile das
Mães, do Baependi, sexta

feira da semana passada,
cujos comentários aInda
hoje são ouvidos. A orques·
tra Brazilian Show Supers
tar,' de São Paulo, esbanjou\
categoria e, de quebra, o'

t:antor italiano Toni AnQeli,
foi atração a ,oarte. O clube
azurra, a prop6sito, está

. satisfeito pelo orestígio dos
associados, inclusive os de

I

Corupá. que sempre têm
marcado óresença_' E para o

Baile das Deb�tantes, que
l'Icontece dia 16 de setem

bro. iá estão abertas inseri
r:ões e as cocotinhas oodem
desde já ir se prepärando
para a grande noite ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul- Semana de 14 a 20 de maio de 1983 C"()RREIO DO POVO Página 5

Proclamas de Casamenta DERICO GERMANO BECK •
LEQNIR MAAHS. Ele, brasl
leiro, solteiro) lndustriário,

Áurea Müller� Grubba, .Oftcial do Registro Civil do natural de Itoupava, neste

Estado, domlciliedo e resl-
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San-
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car- dente em Rio da Luz II, n]
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se distrito, filho de Harry

Beck e de Hilda Beck. Ela,habilitarem para casar, os seguintes: brasileira, solteira, indus-
Edital n.O 13.172 de 09-05-198'3. JOAO ANESIA triária, natural de Jaraguá
05-05-1983. SJEGFRID DU· DA MAIA e JUVENIA BER· do Sul, neste Estado, domi-
WE e ANADIR, TECILLA. Ele, NADETE DA SILVA. Ele, bra- ciliada e residente em Rio
brasileiro, solteiro,' lavra- sileiro, solteiro, mecânico, da Luz II, neste distrito,
dor, nascido em Jaraguá do, natural, de Jaraguá do Sul; filha de Herbert Maahs e de
Sul, domiciliado e residente nesta Estado, domiciliado e Gisela Paulina Berta Schün-
em Rio da Luz II, neste dis- residente em Vila Lenzi, nes- ke Maalís.
trito, filho de Fraymundo te distrito, filho de Anesio

Edital n.O 13.181 de
Duwe e de Paula, Storck da Maia e de Llndamlra da

10-05-1983. EVALDO HUP-
Duwe. Ela, brasileira, soltei- Maia. Ela, brasileira; soltei-

NER e LUCIA JAROSZINSKI.
ra, operária, natural de Ja- ra, industriária, natural de

Ele, brasileiro, solteiro, pa-raguá do Su], domiciliada e Jaraguá do Sul. neste Esta-
deiro, natural de Guarami-

residente em Jaraguá-Es- tado, domiciliada e res iden-
d rim, neste. Estado, dorntel-

querdo, neste distrito, filha' te em Vila Lenzi, neste ls- liado e residente na Rua
de Àrgemiro Tecilla e de trito, filha de Antonio da

, ,I Bernardete Junckes Tecllla. Silva' e de Julie Honorata João Piccoli, nesta cidade,
. filho de Paulo Hüpner e de

Edital n.O 13.173 de Bueno da Silva.
Agnez Müller Hüpner. Ela,05-05-198�. SERGIO LUIZ Edital n.� 13.177 de brasileira, solteira, indus-

'DOS PASSOS e LlAMARA 09-05-1983. .Cópia receb ida ., .

I d Itrtérla, natura . e toupava,FlETZ. Ele, brasileiro, sol- do Cartório de São Bento do neste Estado, domiciliada e,
teiro, industriário, .neturel Sul, neste Estado. ARNILDO residente na Rua Tubàrão,de Itajaí,' neste Estado, do- ELIAS BERTOLDI e SONIA, nesta cidade, filha de Janmiciliado e residente' em MARLI EIS'ELT. Ele, brasl-" Jaroszirtski e de Santina Ja-
Blumenau, neste Estado, leiro, lndustrlério, natural roszinski.
filho de Arnaldo Antonio de Rio dos Cedros, neste Es-
dos Passos e de Norma An- tado, domiciliado e resi- Edital n.O 13.182 de
tunes dos Passos. Ela, bra- dente nesta cidade, filho de 10-05-1983. VALDINO BUTt-
sileira, solteira, professora, Uno Bertoldi e ,de Maria KE e REGINA CECILA MAH·
natural de Jaraguá do Sul, .Dalpiaz.' Ela, brasileira, sol- FUD. Ele, brasileiro, soltei-
d

.

'1' d ld t ro, lridustrlério, natural deorruci Ia a e resi en e na teira, auxiliar de escritório,
Rua José Emmendoerfer, natural de São Bento do Sul Jaraguá do Sul, neste Esta-
nesta cidade, filha de Wie- neste Estado, domiciliada e do, domiciliado e resiâente
gando Fletz, e de Odete residente em São Bento do na Rua Santa 'Catarina, nes-

Müller Fíetz..
'

Sul, neste Estado, filha de ta, cidade, filho de Alvino
Butzke e de Romilda ClaraEdital n.'" 13.174 de Wolfgang Eiselt e Vilma

06-05-1983. ADEMAR GA- Rosá Eiselt. Bertha Ehnke Butzke. Ela,
. brasileira, solteira, secretá-BRIEL BORBA e EDITE PE- Edital n.O 13.178 de ria, natural de Toledo _ Pa-TRY. Ele, brasileiro, soltei- 10-05-1983. GILSON KLUG e raná, domiciliada e res iden-

ro vendedor, natural de ROSEMARI CHIODINI. Ele, 'te na Avenida Getúlio Var-Pouso' Redondo, neste Esta- bresllelro; solteiro, do co- , qas, nesta cidade, filha de
do, domiciliado e residente rnércio, natural ,pe Pouso Antonio Mahfud e de Nor-
na Rua Joinville, nesta clda, Redondo, ne�te Estado, do- ma Butzke MaMud.
de, filho de Francisco Borba rnlclliado-e residente na Rua Edital n.o 13.183 dee de Nllza Borba. Ela, brasi- 25 de Julho, nesta cidade,
'leira, solteira, auxiliar de .ftlho de Paulo Kluq e de ,10-05-1.983. ELEMER KROE·

• , / >1 GER e' ADELORES RIEGEL.escntoc.io, natural de .Ja ra- Undaura Klug. Ela, brasllel-
'd S I Ele, brasileiro, solteiro, con-gua ou, neste Estado, ra, solteira, do lar, natural

domiciliada e residente na de Jaraguá do Sul, domici- tabilista.' natural dei Jaraguá
R J

.

T d b do Sul, neste Estado, domi-ua ose eoç oro Ri eiro liada e residente na Rua 25
d 'd ciliado e residente em Bar-nesta ,ci a e, filha de E- de Julho, nesta cidade, filha

waldo Alberto Petry e de de Adolfo Chiodini e de La-
ra do Rio Cêrro, neste dls-

Natalia Zapellà Petry. ' dir Maria da Cunha Chiodi- trito, filho de Raul Kroeger e
de Elvira Hanemann Kroe-

Edital n.O t 3.175 de ni.
ger. Ela, brasileira, solteira,09-05-1983. REMOALDO' Edital n.o 13.179 de auxiliardeescritório, natu-

TAUFENBACH e MARCr JA- 10-05-1983. VALDIR �S- ra] de Massaranduba, neste
REMCZUK. Ele,' brasileiro, NIAK e ZENILDA DOS SAN-, Fstado, domiciliada e resi-
solteiro, revendedor, natu- TOS. Ele, brasileiro, soltei- dente em Barra do, Rio Cêr-

. ral de Blumeneu. 'neste Es-
ro, lavrador, natural de Ja- ro. neste distrito, filha de

tado, domiciliado e resi- raguá do Sul, neste Estado, Otto Rieqel e de Adelia Ma-
dente ria Rua Ricardo Hass, .domlcillado e, 'residente em ria Riegel.
nesta cidade, filho de Lin- ,G�i%aldi, neste distrito, fi" Fdital n.à 13.184 de
dolfo Taufenbach e de Rei- lho de PÍ'àncisco Rosniak e 10-Q5-1983. JOSÉ GONÇAL.nildes Taufenbach. Ela, bra- de lsebel Schiochet Rosniak. VES e AMÉLIA DO CARMO \

sileira, solteira, balcônista, ,Ela;' brasileíra, solteira, do SALVADOR. Ele, brasileiro,natural de Jaraguá dóSul, làr, natural-de Jaraguá do tecelão, natural de Trombu-
neste Estado; domiciliada e' Sul; neste Estado, domicilie- do Central, neste

:

Estado,residente -na Rua José' Em: da e' residente em Gerlbal- domiciliado e residente na
mendoerfér, nesta cidade; di; rreste distrito, filha de Rua Antonio Schmidt, nesta
filha de. Alcides -Jaremczuk Jose' dos Santos e de Maria 'cid d f'IL d T ild
e de Rosalina de Souza Ja-

CI a e, I no e rogl o
""

. dos Santos. Gonçalves e de Bernadete
remczuk.

.
Edital n." 13.180 de Gonçalves. Ela, brasileira,

E(1;'tal n'.ó 1'3.176 d� TO-05-1983. NELSON FRE· solteira, costureira, natural,

Correio Informativo
<;INE JARA�UÁ - Se você vil! :'Lagoa Azul", vai

se encantar com "Paradise", que 'estará em cartaz a

partir das 20h15 deste sábado, até terça-feira. Amanhã,
em matinê, "O Império das Formigas Gigantes" e na

quarta e quinta-feira, �,Três Vezes Mulher;'. De 21 a 14
demaio, HA Colegla' Erótica".

MARANATHA DIA 22 - O Secretariado de Emaús,
dan�o continuidade as suas atividades, está convidan
do os jovens pa.ra mais uma Maranatha aberta (a pri
meira da Diocese, de 1983), a ser realizada dia 22 de
maio, em S. Francisco do Sul. O locei será no Palácio
de Esportes"A Comunidade Participa" e a programa
ção é esta: 9h-recepção com crachá, 10h-palestra, 11 h30
cantos, 12h-almoço estilo piquenique e às 13h30-re
creação. Cada cidade deverá apresentar um. casal de
noivos "o mais simpáti-co" e uma mensagem cantada

.

cu falada sobre as mães. Às 16h30, senta missa com

encerramento.

As inscrições deverão ser feitas até o dia 17 de
maio, com jovens do Secretariado de Emaús de sua co

munidade, na Secretaria Paroquial, ou ainda com Lori
val Pellin, na Lukisa. Em Guaramirim, com Sonele Fe-'
lípe (Padaria Felipe); em Schroeder, na Confecções
Berthê; em Senta Lllzia, no Frigorífico Gumz e, no Rio
Cerro, com eli'ane Demarchi. Essas inscrições poderão
ser feitas também no grupo de jovens em que partici
pa, até a data citada, ou seja, 17 de maio.

- COMUNIDADE EVANGÉLICA -.,. O grande aconte-
cimento deste final-de-semana serã a realização da Fes
te, Anual da Comunidade Evangélica Luterana, que será
aberta às J 7 horas, com churrascada, molho pardo, [o-...
gos e outras atrações, além de culto festivo às 19 ho
ras. Amanhã, às 8 horas, culto em português e a partir
.das 9h, reinício das atividades com serviço de bar e co

zinha, jogos e diversões. No local haverá música' ao vi
vo. Parte da arrecadação será revertida para as obras
do prédio .que abrigará a Escola Jaraguá.

,

REUNIÃO DIA 18, - Na próxima quarta-feira, às
20 horas, no Clube Atlético Baependi, os clubes e so

ciedades que irão participar do Campeonato Regional
de Bolão, bola 23cm, que será realizada no mês de ju
nho, terão importante encontro, ocasião em que será
aprovado o regulamento, elaborado' o calendário, ofi
cialização dos participantes e a entrega da relação de 2
ou 3 nomes de pessoas por clube, para atuarem como

fiscais oficiais da Comissão Organizadora.

KOHLBACH - O SUPERMOTOR
,

POTeNCIA SEM LIMITES

INSTALADORA EL�TRICA ANDRADE Ltda.

,/

Insta1ações e Montagens Elétricas em Geral.

Prédios, Indústrias, Residências,
reformas, consertos, manuten

ção de luminosos e ar condi
cionado, instalação de som am-

blente.:
•

KLAUS P'ETER JANSSEN
/ ADIMI R ANDRADE

, Av. Get. .Varqas; 659, Telefone
(0473) 72-1635. Rua Leopoldo
Augusto .Gerent, 135. '

Jaraguá do Sl!1 - Sta. Catarina

de Criciúma, neste Estado,
dornlcilieda e residente em

Ilha da Figueir:a, neste dis
trito, filha de Manoel! Ro
que Salvadör 'e' de Mariá' Ä
na Salvador�

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man
dei .psssar o presente Editar',
que será publicado pela im,
'prensa e em Cartqrio, onde
será afixado durante 15 dias

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO Df: SANTA CATARINA.
rp.EFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
DEPARTAMENTO DA J=AZENDA
Divisão de Contabilidade

Balancete referente ó mês de MARCO da 1983
I r

----------------------

RECEITA
TfTULOS

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
�eceitas Correntes

Receita trlbutérie
Receita patrimonial
Transferências Correntes
Outras Receitas Correntes

Receitas de Capital
Operações de Crédito
Transferências de Capital

SOM AS Cr$

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Contas empenhadas a pagar
Depósitos de diversas origens

,

saMTs "-:-�-..-. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. "6$
SALDO DO M':S ANTERIOR
Disponível

C a 'i x a

Bancos - disponível
Bancos - vinculado

Realizável
Celesc S.A. -' C/TlP �

Câmara - C/suprimento

SOM AS Cr$,

TOTAl, Cr$

DESPESA
TfTULOS

DESPESA ORÇAMENTÁRIA
0100 - Câmara de Vereadores
0200 - Gabinete do Prefeito

" "

0300 - Departamento de Administração
0400 - Departamento de Educação, Cultura e

Assistência Social
0500 - Departamento da Fazenda
0600 - Departamento de Obras e \l_iação
0700 - Departamento Agropecuário
0800 - Departamento de Turismo

ê.'õMA S : _. Cr$

DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Despesas de meses anteriores
Restos a pagar de 1982
Depósitos de diversas origens '

SOM AS ..... : . . . . . . . . . . . . . . . . .. cr$
SAlDO PARA O M�S SEGUINTE

Dispc;>nível
C a i x a

Bancos - disponível
Bancos - vinculado

Realizável
Celesc S.A. - C/TlP
Câmara c/Suprimento

SOM AS Cr$

TOTAL .............
, ,Cr$

r;bICONTADORIA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, em 30 de "MARÇO" de 1983.

DURVAL VASEL IVO KONELL "RENATO JOSÉ BORTOLINI
,

Prefeito Municip.al Secretário de Finanças CRC S.C n.Q 5.400
Técnico em Contabilidade

'

,
-------------------------------------------------------------------------------------�---,��.---------------.��".-�"""'

ATÉ O M�S ARRECADAÇÃO
ANTERIOR NOM�S TOTAL

�

, .

28.349.103,24 42 . 848 . 899,09 '71.198.002,33
77.690,00 3.44.5.065,79, 3.522.755,79

146.123.190,1,5 77.101.514,63 223.224.704,78
3.095.872,56 1.547.419,85 4,643.292,41

-,- 9.062.000,00 9.0(>2.000,00
14.491.564,40 15,; 630 . 661,21 30.122.225,61

- --,

192. 137.420,35 149.635.560,57 341 .772.980,92
-

,

59.119.704,73 14.267.283,05. 73.386.987,78
6.865.223,27 2.849. 193,78. 9.714.417,05

65.984.928,00 i7.116.476,83 83. fal. 404,83

625.270,93 301.537,46 926.808,39 ,

2.260.892,76 44.230.604,70
'

46.491.497,46
9.123.022,75 7.402.822,17 16.525.844,92

-

42.232.990,56 2.310.033,78 44.543.024,34
2.700.000,00 178.773,80 2.878.773,80

.-

56.942. 177,00 54.423.771,9l 111 .365.948,91

315.064.525,35 221.175.809,31 536.240.334,66

EMPREGADA
DOM�STICA

Procura-se empregada do
·méstica, com idade entre
25 a 40 anos, solteira,
com 'boas referências, pa
ra assumir os trabalhos. de..
residência de família com
três pessoas adultas. Paga
se bem. Tratar pelos tele
fones 72-0363 ou 72-0091,
ou, ainda, na rua CeI. Pro

cópio Gomes de
.

Oliveira,
290, com Aracy. �

ATÉ O M�S �

DESPESAS
ANTERIOR NO Mr:S TOTAL

. 2.519.926,20 45.394,00 2.565.320,20
3 . 298. 193,82 1.122.998,98 4.421.192,80
20.627.801,86 14.095.802,52 34. Z23. 604,38

11.490.854,10 10.432.572,98 21.923.427,08
25 . 893 . 133,17 2.430..860,91 '28.323.994,08
70.518.168,24 45 . 219. 843,36 115.738.Oll ,60

-

1.235.60.3,35 791.638,82 2.027.242,17
10.197,00 4.570.,00. 14.767,00

,
-

209.737.559,3113:'5 593 877,74 74. 143.681 ,57

23. O 19 .462,70 10. 174. 900.,09 33. 194.362',79
68.999.934,18 18.105.736,0.6 87.105.670,24
7.515.700,22 2.714.787,49 10.230•. 487,71

99.535: 097, 10 30.995.423,64 130.530.520.,74

365.112,66 627.279,45 992,392,11
44.428.225,01 100.473.770.,88 144.90� .995,89
-8.836.909,98 9.985.792,30 18.822.708,18

23 .426.529,06 1.816.475,67 25.243.00.4,73
2.878.773,80. 3. 1�3.379,8o. 6.0.12.153,60'

79,; 935 . 550,51 116.0.36.704,10 195.972.254,.51

315.064.525,35 221.175.80.9,31 536.240.334,66

,
----------------�----.

•

INFORMATIVO
ESCOr'EIRO

A AVENTURA NA
ILHA DA BROWNSEA

.

Um dia, na metade de
junho de 1907, ele que se

ria o primeiro C-hefe de

Tropa no mundo. se pôs a

escrever uma carta a al-
. guns de seus antigos com

panheiros de armas e suas

esposas, pais de rapazes
entre onze e doze anos, a

lunos de algumas escolas
particulares e oficiais. Me

proponho' -,- escreveu -

.

realizar um acampamento
de 18 rapazes selecionados
para que aprendam' esco

tismo durante uma semana
nas próximas férias de a

gosto .... o acampamento
será realizado graças fi) "

consentimento de C. Van

Raatle�-na Ilha de Brown-
sea.

Como todo bom Chefe
de Tropa, depois ele con·

tinuou sua carta especifi
cando -as instruções para

, os rapazes, e assequrando
aos pais que "a alimenta
ção, preparação de alimen
tos e' aspectos sanltérios,

'etc., serão cuidadosamen
te supervisionados". Inclui
uma lista de equipamentos
e tipo de roupa necessá
rios. Pediu que cada rapaz
assistisse o . acampamento
com um conhecimento prá
tico do uso dé 3 nos sim

ples: nó direito, nó de es

cova e volta so fiel. En
viou desenhos de nós para
conhecimento daqueles que
não os conhecessem. Con
cluindo escreveu: "Se dese
jam enviar o seu filho a

esse acampamento, nestas

condições, solicito que en

trem em contato comigo,
que enviarei detalhes so:
breos trens a tomar, etc ...
(continua). "Sempre Aler
ta o Melhor Possível" M.K.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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!Brôje,to beneficia'1
--�,�--------.--�--�.--------�---------------

.súplente de vereador

,

ATLETISMO: DR.:MURILLO VAI A C-URITl'BA
o advogado e proles

sor Murillo Barreto . de
Azevedo, Chefe da Divi
são de Educação Física
e Desportos da 19.a. Ucre
(DIFID), foi convocado
pela Confederação Bra
sileira de Atletismo, pa
ra participar, como-érbi
tro, do Campeonato Bra
sileiro Juvenil de Atle
tismo, que sérá realiza
do em Curitiba, nos dies

20, 21 e 22 de meio. o
Dr. Murillo é érbltro in
ternacional' de . atletismo'

. e recentemente foi no

meado. como membro do
. 'Ccnselho. RegiónaI de

Desportos e do Çonselho .

de Representantes" dós
Jogos Abertos'.' de. Santa

, Catarina-Região Norte pik
ato do governador Espe-.
ridião Amin.

.

EJtá tramitando na As- inferior a'f20 dias, emca-

sem�léia Legis:lativa, à.' ní-. sos de problemas de saúde
"� vel qe comissão técnica pro-' com remuneração da parte
, jato-de-lei complementar, 'fixe dos vencimentos, e nos

qUe��SSinado por 34 dos 40 de ordem pessoal, sem ne-.

dep tados estaduais, das nhuma remuneração.
. r . bancadas do PDS e PMDB., Reputamos como impor-

:.-_--:'-_-_-_-_-_-_-_-;..-:..-_-_-_-_-_-...-:..-_-_-_-_-_-_-:..,...----:..-_-_-:..-:..-_-_-:..-_-_-_-_-_-_-_-:..-_-:..
.

prop'õe a concessão de li- tante es'se projéto-de-lel
cençja a. vereador por perío- compleméntar, pois no caso

,do �uperior a ;30 dies para local, abriria espaço para os

tratamento de saúde ou pa-
.

suplentes assumirem, de
ra cuidar de interesses par- modo que todos tivessem

tículsres. Atualmente, o in- . oportunidade de participar
.

ciso ;doi,s_ do artigo: 31 da da Câmara de Vereadores,
Lei :Complemß.l1tar. n." 5, numa .rotatividade salutar,

_ exig� pera efei,tP de substi- que oxigenaria o �oder le-

tuiç�o, uma licença' nunca gislativo Municipal.

A�oz: agricultores e técnicos

ÁUREA MUELLER GRUeBA
Tabeliã Designada e Oficial do

Registr;� de Protestos
EDITA'L

Pelo presente Edital de citação pedimos aos se

-nhores abaixo .releclonadós que compareçam em nosso .

Cartórlo pára tratarem de assuntos de seus Interesses:
AUGUSTO MARINa RANGHEITI, 1 ,ô'ßraço do NÓ/

te, Massaranduba. ANTONIO JOSE SOARES,'Poço Gran
de, Guaramirim. AFONSO BACHEL, Três Rios do Nor
'!e; nesta. BERNARDO LENFERS; Rodovia Sc 301, Gua-.
ramírim. E.RNESTO RANGHETII, 1.° Braço do Norte;

.

Massaranduba. FISCHER IRMÃOS, Ribeirão Jararaca, IGaribaldi, nesta .. FÉCULARIA RANCHO BOM LTDA.,
Estrada Rancho Bom,' s.n., Schroeder�" FLORENTINO I
TOMAZELLI, E�trada, Santa 'Luzia, ;.rJ.., Itapocuzil'2hd, } Com uma evaltação final entre as pesso�s que parti-
nesta. GERALDO STRELOW, Estrada Geral Rio Cerro, cip�ram deste projeto, encerrou-se, com as últimas colhei-

s,n., nesta. IVO RATH, Jacu-Açu, Guaram;ii'(ni. >'íVQ : tàs)de arroz irrigado, um trabalho hibegrado entre pesqui-
LENZ, Rio Cerro), nésta. QUIMAQ COM E RERÉS DE" sad�res' da EMipASC, téc:ni_cos 'dã ACARESC e agricultores,
MAQ e EQUIP, nesta. VICTOR BAUER, E;strada' �tap0- .

," tra�alho ql1e teve como objetivo primordial levar ao conhe- .

. cuzinho, João Pessoa, nesta. WUNIBALD DECKER Es"" ',',:<!dm�ntt:> dos;"ilgricultores as mais recentes tecnologias �e
trada Bananal, Guarami.rim. LUIZ .ADIUO.

'

.. MÁ.R.T.. :INS1' ,;" seniol\Íid�s, peta. p�sq�isa agrícola catarinense em arroz

Rua SC 301, Km lO, Guaramirim. MARJA APARECIDA - irri�ado.
' '

GRAMM,- Rua Anó Bom, s.n. Corupá. JOÃÓ LENNERT; �O�projêtó constou ,da instalação de 25 unidades de-
Rua Angelo Rubini, 116'7, hesta. IND. COM. R'EPRES: mOr1strativas de arroz irrigado, contendo cada uma 10
VAB LTDA., Rua CeI. Proc-. Gomes, 699, nesta. LOTriAR c�lqvares recomendadas. pela EMPASC, e de 23 unidades
SASSE, Rua Joinville, 2249, nesta. MARCOS NASCI- . denionst'rativas de controre de, arroz vermelho. Todo o tra-

MENTO FERREIRA, Ruã Valdemiro AAazun:ichén -

s.n. ba_,IHo desenvolvido.. foi executado pelos agricultores ,que
nesta. MARIA DO NASCIM�NTO, Estrada Nereu R�;nos' . fizer;em plantios com,a_-!ecf)ologia recomendada pela EM�
A/C Mot6dromo, nesta. NIl:.SIVAL DE' ANDRADE RJ� ; PASç: e difundida .' pela ACARESC, ao lado das tecnolo.
Guanabllra, 387, nesta. ORLANDO JOSE' STEIN',Rua. gias'j tradic,ionalmente uti.lizqdas. Implantados, estes cam-

Preso Epitácio Pessoa, 70, nesta. 'ROSEU' ÀLVE$ {OTZ,
.

pos ;demonstrativos, foram r.ealizados dias-de-campo que
Rua Benjamin Constant, 1658, Massaranduba.' REDE

'

tiveJam a ·afluência de aproximadamente 200 agricultores.
ART. ESRORTIVOS LTDA., Av ..Getúlio Vargas,' 195, O sJcesso alcançado foi de tal naturezâ que os agricultores
Criciúmll. SERGIO I,UIS COELHO, Rua Joirivitle, 4368, -

. ben�ficiados prOPlJserÇlm trabalho semelhante em todos
nesta.' os lI;luniçipios prodl.,ltores de arroz do Estado.

Aurea Müller Grubba ' IDa mlcrörregi.ão do Vale do. Itapo�u, os munlclplOS
Tabe'nã Designada ' ,,' i. de �af'ra Velha; Gua.ramirim, Jaraguá do ..sul e Massaran

: dub� tiveram u'nidades d,emonstrativas implantadas.
.) ,..

�

,i

fazem integração

•

j
l�SDÀ&)fu�
E DAS NOíVAS�'��:l

. .:. .

Not[cias,,� doe
.

as na Câmara,
jeitadas por 2
bancada' do

meira, 'soliçltou
de um trans
melhorias' à Ce

,

e energia elá
de Amolar e

O vereador Ernesto Fell
pe Blunk, presidente da Câ
mara de Vereadores, solici
tou durante reunião do Le
gislativo, que seja oficiado
ao IPESC, pare que aquele
Instituto eutorlze o forne-

I cimente de fichas para CO!)-'
surtas médicas e odontológi
cas aos seus sequrados e be
neficiários, indicando os

médicos Sflvio Lennert e A-·
maro Ximenes Júnior para .

clínica geral e Moacir Zan
ghelini para pediatria, além
de Carlos Ernesto; Gessner
e Douglas Fey, como .odcn
.töloços. Na justificativa,
Blunk disse que viria me
Ihorar o atendimento, pois.
quem depende .de consultas'
através do IPESC, deve o

brigatoriamente dirigir-se, a
Ja raguá do'Su I.

.

João, e na se

'strução de uma

alidade de .

Rio,
'ximidade da re

Sr. José- Rocha.

bado e domin-
e 15, realiza-se

igreja Matl"iz de
honra ao seu'

, -o José. 'No sá�
'tá .Santa Missa
e posteriormen"

.

, festa. No do-, .

'fw.' jos. pros se
á.lJI\issa das 8h,
lmento,s 'agradá�

. de bar e· cozi- .

.

dicional bingo.
Já o vereador Ivo Tureck '

(PM�B), teve dua� indica-

GARANTA A SUÁ LEITURA DE
,

ASSINE O "CORREIO
CrS 3.000,00.

AGORA EM JARAGUÁ

'Clinica Dr.-.Jo
Camargo In

.'.. -;"'

,

- CIRURGIA GERAL

PROCTOLOGIA (DOENÇA'
NO GROSSO)'

� GASTROENlEROLdiA
-,;

- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30,
- doro da Fonseca n.O 1.086, aO Ia
sit'él- Fone 72-1907.

.

Prefeito quer
mudancas na Divisão

I
.

de Tributacão
I

T:urismo . sará

'incentivado

no Estado
Com o objetivo de 'prolon

gar a ·temporada,· uma vez

que im Santa Cata�ina ela
acontece apenas nos meses

de janeiro e'fevereiro, e tra
zer um fl,,-xo maior de tu
ristas para o Estado, o se

cretário Arten,ir Werner, de
Cultura, E5porte e Turismo,
lançará no mês de agosto,
o pacote universitário, me-'
dida que irá fazer com que
-estudantes, inclusive de ou

tros p'aí�, poss;Jm
'

conhe�
cer o Estado através de pro
gramas cultu'rais. Segundo o

Secretário, que manter' con
tato com reitores. de v'rias
önivel'sidades para que es

tn participem do intercâm
bio e trabalhem com as o

per,adoras turísticas, o pa-
.

cote será fal;lçado em diver-
/'

.

sas universidades . brasilei
ras., bem como em inst·itui

ções' do ensino do Paraguai,
Uruguai e Argentina ..

Unidades Móveis
do Senai para

. .

.Jaraquá do Sul
, Destinadas as pequena,s, :
médias e grandes' empresas
com carência de mio.de-o·
bra -especializada, Jaràguá
do Sul vai receber do Senai,
as Unidades Móveis de Co
mandos Elétricos, Coman
dos Pneumáticos, Comandos
Hidráulicos e Mecânica Die
sel, que oferecem u� gama
variada de cursos que obj..

. tivam não a' formação, mas

sini, a' especialização e a

perfeiçoamento. A primeira
dessas Unidades Móveis, se

rá a Comandos Elétricos,
que deverá chegar a jaraguá .

do Sul possivehtutnte 1'10

mês de junho, segundo a

núncio do diretor do Centro
de Treinamento do Senai,
Luiz Durieux Sobrinho.

A vinda dessas Unidades
M6veis, que são tipo Con
tainer

.
e Semi-Reboque, pár-

. tiu cla manifestação ,de hite
resse d� várias empresas
jaraguaenses, interessadas
na espêêialização de seu

pessoal. Para cada curso das
•

Unidades Móveis, serão ad
. mitldoi 12 participantes,
que é o número máximo e _a
.sua dU'Í'açao, em média, é
de 60 horas, variando para
,mais ou para menos, de a�

cordo com' o tipo de curso.

� pré-requlsito que os can

didatos estejam exercendo·

função nas ocupações objeto
dos cursos, sendo objetivo
das Unidades, conforme' Du
rieux, não a formação, ,mas..

sim, a especialização e aper
'feiçoamento.

Os cursos oferecidos pelas
Unidades Móveis são estes:

Comandos. Eletricos (instru
tor Äntônio Carlos .de· Ma
mari): Comandos' Elétricos,
Simulação . de Defeitos e

_ Projetos de 'Comlindos Elé-
tricos, ambos com 60 heras;
ComanelQs Hidráulicos -( ins
trutor Valdir de Freitas):
Hidráulica Básica (72h), E
fetro Hidráulica (30h) e

Projetos Hidráulicos (20h )';
Comandos Pneumáticos (ins
trutor Louri,val Ricardo Sê-,'
bas�ião ): Pneumá.tica Bási-

. ca (72h), Projetos Pneumá
ticos e Eletro " Pneumática
(40h ),. Manutenção de Cir
cuitos Pneumáticos (20h) e

C�mandos Lógicos (20h);
Mecânica Diesel (instrutor
·João Luís): Mecânica Mer
cedes Benz, Mecânica MWM

, e
.

Mecânica Scânia., cac;la
qual com· 180 horÇls de cur

so. Todós eles serão prefe
rencialmente no período
diurno.

CURSOS OPERACIONAIS

o Cl do Senai de Jaraguöi
do Sul tem seis cursos, em

desenvolvimento" o.peracio
nais, no período ,notu'rno .

Os de ajustador mecâni�o,
torneiro mecânico e 'elet�i-'
cistá instalador, iniciados
dia 21 de fevereiro,' serão
concluídos dià 02 de junho
e o de desenho mecânico,
em 22 de julho. E os' cursos

de costureira industriãl e
�

meéânico de máquina de
costura industrial, que ini
ciaram dia 2.1 de março, en
cerrar-se-ão, respeétiv�men.
<te, em 1." de junho. e 06 de'

.

julho.

, Os 170 prefeitos catarinenses reunidos
se:�lana passada, em Florian6polis no Semi
nário de Informação para Novos Prefeltos,"
aprederam pelo menos uma coisa impor
'tente: terão que aumentar: com criatividade,
procurando realizar não as grandes obras,
porque pera elas não existem recursos, mas

as pequenas que atendam as necessidades da

população: Para o prefeita Durval Vasel, a

participação foi .multo válida, pois permitiu
informações muito importantes com 6rgãos
governamentais, secretarias e ministérios, e o

próprio encarregou-se de obter detalhes e de

participar dos debates;
,

,

i

O prefejto jaraguaense revelou' que a

grande preocupação dos admlnistradores rnu

ni�jpais relaciona-se com o pagamento de
suas obrigações e os problemas dela decor
rentes pela falta de recursos financeiros. Ele

· acrescentou que a intenção dos- técnicos é
muito boa, mas razões várias impedem que

haja praticidade nos projetos, de forma rele:
vante.

Vasel disse também que está desenvol
vendo esforços junto aos canais competentes,
par:a o não mais pagamento, pelas prefeitu
r�s, ao INPS, da chamada cota .patfoná1, que
somente de Jaraguá do Sul consome mensal
-mente de'9 a,10 milhões de cruzeiros:Outra
)nforr)1ação,. relaCiona-se a ida , quarta-feira,

�'doS' sétretiirios Ivo Konell, Bãlduíno �al)linol
· Aristides: Panstein, além de Afonso Nagel,
da divisão de compra de materiais, para Jo-

. ihville, onde foram buscar informações junto'
·

a pr.efeitura do vizinho municipio, dentro das

respectIvas áreas, principalmentte no que se

relacionQ ao setor tributário, que é o que
mais o preocupa, em razão do de Jaraguá do·
Sul encontrar�se totalmente defasado.

Disse o prefeito, que se for da conve.,.
"'rHêOcia do município, e�te poderá optar pelo
Projeto Gata., através de convênio com o Mi
nistério da F.azenda, para atualizar a legis
lação tributária municipal, cadastro imobi-
"ária urbano, entr,e outros itens, para ade
quar a' realidade atual. Mas caso seja possí
vel tal convênio, a municipalidade ,deverá
cQmpor equipe própria, com apoio, das pre"

.-! f.eituras de Joinville eBlumenau, quEi, se pre-
11"-----_. , � ',-di'spu'se-ra'm" á colaborar, para a concretiza

ção da medida.
E quánto a 'Ii,gação' das ruas Reinoldo

� "'Rau com -a �Procópio',Gomes, esta poderá' a
.:�o!1tecer já na próxima sem<:lna, dependendo

. 'apenas ·de um despacho--do júiz de direito'
,"

.' :hàja vi�ta q�� Q
-

.it:ri·�Yil adquirido do Sr:
):';.:_'" )i, Br,az Fél9l!ndes, e'1çé>!1tr.a�se em inventário. O
/,:'; 'i� térrena cU,$:tou. (;($ '8,5 milhões. Com a àber
r;{'. ;;" t!:lra,.çk!ss:�'�lig�ã'o_/9 trânsito'sofrerá subs-
:::,-.. <3ä'ncra[s ·aite.:r�i�s;: ÍT)élS' äntes disso a muni'
,'.' :" ,dpaIIdade··disJii.ß,lfir'á' 15 mil panfletosl com
,

,rnapàs jnd!'cat'fvos�de como' s'éráO/

: j�;stit��esJ do IR
�;Xtó�rne,çàtií<'no . dia 27
_::-"""'�'ji(.1:."-' .;;�".J>.. :""_ :.-.iI' : _

_':e -

_

"

.

-;-,t:e:::. ._/f�relarIJ.l\�a:Receita Fed.eral infor
f; 'mqu',que ;as r:es"tittiiç6es' do Imposto de Rend'a
: ;"t�ão iníció ,no --dia. 27; Será, enviâdo'.às agên
, d�!!. b.ancárias é'ao correio o prj.meiro lote

�,·�o.�� ��r��'3�' mil o��er,ts >de devolú,são
;; ;("IU' pr..,n�u:a. -semana e, JIlI no dia 30, os· con
�

trib,uintes poderão resgatar rios bancos a sua

'r'esiiiui'ção. :

o pac,ote que se destina
aos meses da chamada bai.
xa temporada, será� c;llrlgido
essencrarmente às áreas de
cultura,,' 'hist6rhl� . engenha
ria, agricultura, avic:"ttura e"
t�rismo. Para "éada" uma

dessas áreas, o paêote pre
vê um' programa específico
que será cuml)rido em vá_o:
rias ciàades catarinenses.
Poi' exemplo: na área' de

engenharia, os estudantes
.

visitariam em Joinville, a

Fundição Tupy, T�bo$ e Co
nexões Tigre e Cô,nsul. Em
Jaraguá do Sul ia Weg; em

Brusque a Schlösser; em Cri
ciúma uma mina de carvão
e em Tubarão a Eletrosul,
assim por diante.

.

'

.

do Governo dó Estado no

setor penitenciário.
: Quanto ao p'rojeto de re

gionalização' dos presídios,
,

já em poder poder de' Amin,�
.

este sugere, para Santa Ca;..

tarína, sete presídios, nove

<:ade;as, três penitenciárias e

,um mamcomlo judiciário.
Os presídios mantidos se

riam em Florian6polis, Jo

inville, Blumenau( Itajaí,
Criciúma, Lages e 'thapec6,
e cadeia em Rio do Sul (su
bordinada a Blumenau) " S.

ßento do Su', Cà.çadör"Por-

Jaraguá po�e fica'r sa", ',cad'eia pública
Visando gastar menos em

r.ustos e operaçÕes, a se�cre

tári'a da Justiça,' H�liete,
Leal, entregou ao governa·'
dor EspertdiãQ Amin ,dois
'projetos, um sobre a regio
nalização dps' presídios� do

.

Estado e outro sobre a im-

plantação, ao� lado da Colô
nia Saota Tereza, no muni

cípio de São José, de um'

Complexo Penitenciário. Se

gundö Heliete leal estes

projetos são extremamente

in:-portàntes em sua área,
pois reiduziriam os.' gastos

"', 'ta' União e C�noinhas (onde
ficarão 'presos preventivos e

flagrantes), Joaçaba_, São
',MigiJel do Oeste, . Dionísi,o
. Cerqueira, São, Lourenço do

.

Oeste (com presos preven-
tivos e "condenados).

Cadà.. presíäio terá um

.bachar�1 e em cada cádeia
um encarregado subordina
do ao bacharel do presídro.
Segundo o projeto, serão
desenv·olvidas experlencia:s
ele' raboterapias e terapias
educacionais.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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(iI) 3 a � (I) tIl) ;111'[']
Fundado'em 1O/maioj1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC;
n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20: Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Géográfico de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n," 126/
80. Redação, Administração 'e Publicidade: Rua Coronel

Procópio, Gomes de Oliveira n.O 290 - CX. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e' impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau.
Assinatura para Jarequé do Sul: .. :... Cr$ 3.000,00
Jutras Cidades: Cr-$ 3.500,00
Número atrasado: Cr$ 70,00
Número avulso: e-s 60,00-
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.

Ltdä, Tébula Veículos de Comunicação S/C. Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é associado a ADJORI/SC e. ABRAJORI.

Veículos a álcool:

Corcel II semiluxo - branco 1983,
Corcel " L - prata ... » • • • • • • •• 1983,Corcel " L verde met. 198
Corcel " L - bece 1981
Corcel II hobbv - branco 1981
Brasíl ia. - branca 1981
Fiet 147 L - branco 198T
Fiat 147 L - marrom 1981
Bellria " - azul met. 1981
Belina II L - beqe ' 1981
Corcel "L - cinza met. 1982
Del Rev ouro - branco . . . .. 1982
Corcel " LDO - prata 1980
Bel i na II L - beoe ... .'........ 1980
Corcel" semiluxo - branco .... 1980
Corcel II L branco '.......... 1979
Corcel" ST - amarelo 1979
Corcel II ST - azu I 1978
Bel i na " ST - verde met. . . . . 1978
Beljna II ST - beae . , . . . . . . . . .. 1978
Corcel" LDO - branco 1978
Corcel LDO - beoe .'..... 1977
Corcel luxo - marrom 1977
i=ié't 147 L - branco ; 1977
VW 1300 - beae ' 1980
VW 1300 L - branco 1979
VW 1300 L - beqe 1979
VW 1300 L - azul 1979
VW 1300 L - azul 1976

CARROS USADOS REVISADOS EM .

OFICINA llRÓPRIA E COM GARANTIA.

MORETTI, JORDAN & elA. LTDA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefones: 72-1777 e 72-1995.

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSÕES

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

pessoal especializado, possibilitando uma viagem
tranquila, rápida- e s,egura.

"

Programe beml Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

\

CONFIRA', A HISTÓRIA ...

... /HÁ 38 ANOS

B�rão de Itapocu

a camionete em que vlajavam derrapou e

tombou numa grata, incendiando-se total
mente. Morreram" carbonizados os dois
colonos. acima referidos, 'tendo quatro
outras pessoas sido. rransportadas para o

,hospital com queimaduras e
.
ferimentos'

graves. Apenes duas pessoas sairam ilesas

do desastre.

• '_0 HÁ 20,ANOS

--. Osmar Duarte era nomeado Dele

gado de Polícia de Jaraguá do Sul. A im

prensa noticiava o fáto aduzindo: "Os

mar Duarte 'filho de Corupá, ex-escnvao

da Deleqacia de onde passa
\
a ser titular,

conhece perfeitamente es , problemas afe

tosà Delegacia de Polícia de Jaraguá do

Sul tudo fazendo crer que o novel Dele

gacío Auxiliar de' Polícia, honreré as tra

d;ições de nossa, terre.

'. _--: Registravam-se 18 fugas da Berl im

Oriental para a Berlim da liberdade à noi

te. Um agente da polícia comunista, cuja
missão 'era dirigir a repressão aos fugiti
vos, fugiu ele próprio, na madrugada. de
domingo, aproveitando a forte neblina.

Chegou ao setor Ocidental com o unifor
me e ainda portando uma. pistola soviéti
ca.

- O grupo "Onze Herois" enfrentava
os tigres da cidade, o Esporte Clube "São

Luiz", vencido pelo primeiro por 3x2,
com gols de Cilo, Ballock e Bátistá,Gpara
os primeiros e 2 gols de Nicollnl, para o

"São Luiz". A equipe vencedora era for
mada dos seguintes atletas: Costlnha; Ru

bens, Piazera, Ballock, Otto, Gert, Amadeu, -

Batista, Cllo, Neto e Ramos.
/

'

- A partir das 8 horas' do dia 5 de
maio de 1945, começava a rendição das

. forças alemães da Holanda, Dinamarca e

noroeste da Alemanha e a Liga de Defesa
Nacíonef convidava autoridades e povo
de Jaraguá do Sul para o comíclo que fa
ria realizar em regosijo pelas ultimas e\
estrondosas vitórias aliadas na Europa,
na Praça Ten, Leonidas Herbster.

- Mas a política fervia também in

tramuros, com avisos pelo jornal, para

prevenir ao público do município "que
se. abstenha de assinar qualquer telegra
ma ou abaixo assinado em favor de qual
quer pessoa ou candidato ao posto de
Prefeito Municipal, das dezenas que cor

rem pelas estradas.' Ninguém se deixe
amedrontar por represálias, partam de

quem partir, pois, afirmamos que o gan
gster Pedro Dias, não mais virá de facão
em punho espancar ou extorquir os paca-
tos moradores do munlcíplo".

.

... HÁ 10 ANOS

Frei Aurélio Stulzer comentava

como chegou ao primeiro livro sobre Ja

raguá do Sul: "A lnlciatlva de levantar a

história do (Estabelecimento) Jaraguá,
chegou de forma inesperada. �colhi-a com

amor E:! dediquei-me a ela com empenho,
numa"contribuição pessoal .ao I próximo
"centenário. Trabalhei como o lateral di
reito. (Direito, porque só chutava com es

se pé nas peladas da Estação à hora de

esperar o trem da tabela, à noitinha. For

_r:navam grupo, entre outros, o Leopoldo
e Otokar Grubba, o Venancinho N., o

Cláudio e Renato Stulzer, o Auterio Qua
dros, havia mais, já não lembro bem e

"não sei precisar se estavam nesse' meio o

Carlito Português, o Carlito Porto, o Ne
nê e Oscar Lopes ... ) Como lateral no fu
tebol moderno vem fazendo o jogo desde
a zeqa. entrega a bola ao ponteiro e se

, recolhe a sua própria posi ção, assim eu'
fiz". Está na hora de uma segunda edição
do extraordinário livro - O PRIMEIRO
LIVRO DO JARAGUÁ -, reclamado por
tantas pessoas que" aqui se fixaram e que
rcm conhecer a origem histórica da terra.
Sem falar', nosestranhos que chegam e

Querem conhecer a fascinante história de
Jaraguá.

... HÁ 30 ANOS

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUA. e CONPAL· Concentrados p/Alimentos
'I •

.

- O Baependi arrasava o Estrela pe
la contagem de 6x1. As equipes: Baepen
di - Gaulke, Taranto e Sebastião; Zepi,
Balooulnho e Velho; Norberto, Ivo, Jorge,
Turíbio e Walter. Estrela: Florlenl, Moret
ti e José, Alcides; Mário e Getúlio, Daniel,
Osni, Valéria, Januário e Tissi. A renda
sornava Cr$ 530,00, atuando como árbi
tros: no 1.° tempo - Àrmando Taranto e

-2.0 ternpo. Artur Guenthcr.
- Na localidade de Santana do Ita-

raré. Mun. de Venceslau Braz-PR era co

metido horripilante crime com todos os

reouirrtes de perversidade, onde Arnaldo
Silva .. "lPÓS assassinar Q I nspetor de Pol'í
cia Pedro Silveira, cortou as' orelhas da
vítima, assando-as num espeto. Como não
bastasse esta barbaridade, Armando con
vidou a família do morto para comer q
estranho assado.

- No domingo, dia 17 de maio de
1953, pelas 3 horas da madrugada, os la
vradores Isidoro Fogolari e Alirio Roza,
com suas respectivas famílias, voltavam
de um casamento em Jaraguá do Sul. No
lugar Jacú-Açú, município de Guaramirim,

SERVICOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AÉREOS VARIG?-

Se o seu problema é este a solução'é esta: Organização Contábil
"A Comercial" Ltda. Rua Cei. Procópio Gomes 29f).

Telefone 72.0091.

J�� � . ��� __

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



41

Jaraguá do Sul - Semana d� 14 a 20 de male de 1983 CORREIO DO POVO ,''''na 8

Juízo de Direito d. Coma,"-ca de Jaraguá do Sul
. . .'

EDITAL -DI:: CITAÇAO ,DE ,HERDEIROS AUSENTES

-O DOUTOR SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM, MM. JUIZ DE.DIREITO DA 2." VARA DA
COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA
LEI, ETC, .. '

FAZ SABER aos que o presénte edital conhecimen.to tiverem, expedido nos

autos n." 84, do ARROLAMENTO dos bens do espólio da finada JACOMINA FLORIA
NI SARTI, .falecíde aos 19 de outubro de 1982, 30 qual é inventariante LUIZ SARTI
SOBRINHO, pelo mesmo edital, com o prazo de 30 dias, à ser afixado na sede
deste Juízo, no lugar de costúme, e por cópia publicadq uma vez no "Diário da
Justiça" do Estado e por duas vezes em Jornal loca), CITA, aos herdeiros netos E
LIANE APARECIDA SARTI CAMARGO, ELI ZETE MARIA ADR,IANO, E[lZABETE SARTI
FERREIRA, e respectivos esposos e IVONETE SARTI, solteira, residentes em Itajai,
em lugar incerto e não sabido, para, no prazo máximo de 10 dlas, contados do
término do prazo do edital, através representante legal, se hllbilitarem no ARROLA·
MENTO supra mencionado, sob pena de não' o fazendo, aceitar como, verdadeiras
.as primeiras declarações do inventariante e' prosseguimento do feito à revelia. DES
PACHO: "l-Rho]e. II-Lavre-se o cornpeten t� termo de desistência na forma requeri
da. ltl-Clte-se, por edltel com o prazo de trinta' (30)· dias os herdeiros netos, arre,

vés seus representantes legais, já que men ores, consoante o disposto no _Artigo 999,
§ 1.0 ao c. P. C., para os termos do inven tário. IV-I ntime-se. Ern, -O4-03-83� (a) Sér

.

gio Luiz Rosa de Bem. Juiz de Direito". 'Dado e passado nesta Cidade de Jaraguá
do Sul, aos quatro de abril de mil novece ntos e' oitenta e três. Eu, Adolpho Mahfud,
Escrivão, o subscrevi.

' ,

Sérgio Luii Rosa de Bem
Juiz de Direito

Entre noMonza4portasporaqui.
Emmeadoerftr Comércio i!iij�;;'_iiiiiiiiiiil
di Veículos lida.

I

,

PARQUE RESI,DENCIAL
ACAPULCO

A Empreendimentos .Imobiliários Marcatto Ltda., pessue vários
_ planos de finaneiamente para você adquirir o seu

lote no ,PARQUE RESIDENCIAL ACAPULCO na bela
, Piçarras, e a 700 metros da praia.

.- '.

EMP.REENDIMENTPS
MARCATTO

IMOBILIARIOS
LTDA�

CRECI·093 • ,11.' REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 -. Fone 72·,1136

/,

Estado de Santa Catarina.
,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRI;TO N.o 825/83
.

"Declara de Utilidade Pública, pira fins d.
desapropriação amigável ou judicial, o imcS

vel que especifica".
-

O Prefeito Municipal de Já-raguá do Sul, no uso

de suas atribuições legais e nos termos' do Art. Q.o do
Decreto-Lei N.o 3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1.° - Fica' declarado, de Utilidade Pública

pare fins de desapropriação, por via amigável ou judio
ci�1 o imóvel, de propriedadedo Sr. BRAZ FRANCISCO

FAGUNDES, com área de 450,OOm2, com benfeitorias,
situado na Rua Cal. Procópio Gomes de Oliveira, matri
;Uléldo no Livr� 3-0, sob N.O 28.859 do Cartório do Re

gistro de l-móveis da Comarca de Jaraguá do.Sul, para
fins de abertura de via pública.

A'rt. 2.° :- As despesas decorrentes do presente
Decreto, correrão por conta de dotação própria do or

çamel1to vi�ente.

Art. 3,° - Este Decreto entrará em vigdr na data

d, sua publicação, revogadas as disposições em con

trário,

Jaraguá do Sul, 05 de maio de 1983.

DURVAL VASEL
'

Prefeito Municipal

IVO KONELL

Secretário de Administração e Finanças

Estado da Santa Catarina
,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGl,JA DO SUL'

RETIFICAÇÃO

CONCORR�NCIA PÚBLICA N:o Ol/83

,

Onde se lê, com encerramento previsto para o

dia 10 de maio de 1983, LEIA-S'e, com encerramento

previsto para o 'dia 16 de maio de 1983.

Loja > Safari
/

TUDO PARA CAÇA, PESCA E CAMPING

Espingardas� rifles, revólveres, munição, redes, tarra fas, molinetes, varas, equipamentos para mergulho,
b�rracas,. colchonetes, 'mesas, chun:asqueiras,e demals artigos de primeira qualidade e a preços vantajosos.
A· LOJA SAFARI fica na Galeria Dom Francisco, Sala 4 _:_ na Marechal Deodoro: '

,

I

"
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Dentro ,

dade federec.,
regularmente C0,'.

keceberão rnensalment.,
50 mil da FCF, sequnoo
Valdir' Stricker, à título de
subvenção, verba

-

essa ori
unda da Loteria' Esportiva.
Stricker informou ainda que
no dia 21 de maio, na Capl-No sábado passado, em tal, os árbitros catarinen-

Flo'rianópolis, a FCF reuniu ses farão um teste de -ava-
dirigentes de Clubes para !iação física e teórica e de
tratar sobre o Campeonato Jaraguá do Sul deverão par-
Catarinense de Amadores. tlcipar integrantes do qua-Nesse encontro, do qual par- dro da UF.

.

VARZEANO: Ia, RODADA Só
NESTE DOMINGO

Jaraguá do r

, o presideriv
ção Catarlnerr
Pedro Lopes, t
tidade há doi.
monstrou mult,
pelas reformule.
tá lmplentando '

de, com euxllio«
diretores já err

colaboradores. Ui
. suntos que mels:
a organização ê

Divisão, que abre'
bes amadores e a!
fissiónais llcencladc

. a Xanxereense, 'Gu.:
São' Miguel do Oeste
dorense e Juventus de-
guá do Sul, dentre ()Í
Revelou o presidente '

esta divisão à princípio,
ficará restrita ao uso de I

gadores profissionais é nem
será limitado o número de
amadores. Ela funcionará
como uma fase de ob�erva
ção" para a consolidação da
Segunda Divisão de Profis
.slonals, segundo' observa
uma determinação do CND
e que não está sendo cum

prida, pelas peculiaridades
.que o futebol de Santa Ca ta-
tina apresenta e que serviu
como justificativa até ago
ra.

Em razão das chuvas e do
estado rastimável dos gra
mados dos Estádios "João
tAarcatto" e "Max Wilhelm"
a Divisão Municipal de Es
portes, promotora do 1.0
Campeonato Munkipal de
Futebol Varzeanö, houve
por bem transferir para a

manhã, dia 15, a primeira
rodada, ficando àqueles jo
gos antes marcados para o
Estádio do Juventus, para o

.

Estádio João Lúcio, em lta
pocuzlnho somente a roda
,da inaugure]. Desta, forma,
jogarão no campo do João
Pessoa, as equipes das Cha
ves "Verde" Ei "Amarela",

VERBA

a partir das' 9 horas: Satur
no x Santo Antônio, Serra
ria Aldrovandi x América,
Rio Molha x São Paulo, Vi
tória x BI umenauense (13h)
Jaraguá x Artelaje, Noroeste
x Pinheiros e Portuguesa x

Santa Luzia. As Chaves"A-.
zul" e "Vermelha", jogarão
no Estádio Max Wilhelm,
começando às 8h: Trapp x

Corinthians, Brsdesco x

Vila Nova, Zonta x
.

Vjla
Lenzi, Colúmbia

.

x Viraco

pos, Canto do Rio x Flumi
nense (14 horas), Bangu x

Prefeitura e Faculdade x Ca
narinho.

"

.

Relógios, cristais, violões e artigos finos para
presentes, em todas as

ocasiões é com Q

'LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO'

que tudo lhe faz paraservir bem.
Fica mi Marechal Deodoro, 364-

�.
cortêsr 1-'''

(três goleiros) qu'''''
as primeiras 'colocações tr� .

Jogos Abertos, este : emo-lffI'
.;,. "maHl ....) . ,

Capital do ESl'.ado.. .

. ter,r;;, às 9h �Qgarão I"app
Modas x B'=._eithal:.!pt "B" e às

JUNTA' DISCIPLINAR, lqh/RiªchueJo x Breithaupt
A Liga Jarag�aen�e'dê FU- "A". '.Já estão' classificados

tebol eleqeu sexta-felre :�a BreÜ.f1aupt "C" e ' Koerich,
Junta Dlsclpllnar 'Despor.ti- Jorne e Fot<> Loss. Dia 22
va, tendo na presidência 'E- acontecerão" .es semlftnals,
duardo Schmidt e. como de onde- .sairão as ' quatro
membros IVQ' Kaufmann, equipes finalistas. Paula-Ma
.losé Augusto Correia eWolf- ba '(Joma) e :loão . Marcos
oanq Rí�dtmarm; como"su- (BreJthàúot), com. 5 gols,
r-lentes, Osmar Vogel .� cada qua], seo, QS . atuals
Moacir Luís Fachlnl, sendo artilheiros do certame.
este último também .o se- BANCÁRIOS'
cretário., Reunindo'; ove estabele-
CitADINO ADUl.rO cimentos bencãrlos, dlvidl-
O' Campeonato Cltadinc} dos em duas, chaves, será

Adulto de Futebol de Salão aberto às ia horas de hole,
aoresentou dia 06,' sexta- dla 14, o ILo Campeonato'
feira, os resultados Besc 3�2 Bancário de Jaragt,Já'do Sul,
Rio Molha, Urbano 2x2 AA' no Ginásio de Esportes Ar
BB e Mirtes .bx� Arweg; on- tur Müller. Unlbanco x Bra
tem à: noite jogaram Brei". desco, Besc x Sulbrasileiro,
rheuot x Urbano, ,Mirtas .x '!tal) x Bemertndus 'Gúara-
Besc e AABB x Arweg e, mirim e Barnerlndus x Na-
sexte-feire vindoura, dia 20, clonel serão' os protaqonls
na última rodada do primei- räsderodade " tnáugurat do
ro turno, às 19h30-RIo- 'Mo- Campeonato.

. '

- JUVENTUS EST,RélANO .

.

TORNEIO VENCE:NDO ,',

,

Na rodada _de abertura' do .setram do zero. Entre os ju
Torneio "Mário V. Rasswel-: venís, somente os do Cruz

.

ler", o G.E. Juventus estreou' de Malta·venceram,
com

'

vitória sobre a A.R.
.

Ho)tl e 'amanhã, .pela se

Weg, pOI� 2 a 1, nosébado, à. g,uoda rcdeda, jogarão Es-
tarde, enquanto o Çruz de trells x Juventus, Botafógo
Malta empatou a 1 gol com x, Cruz de Malta e Arweg x

I o' Cruzeiro, (Massaranduba) �pão Pessoa. O Cruzeiro fol-
e Estreita e Botafogo 'nio ga. N.... ..".

vatos", através -bi..
Kelbert e sexta colocaçãC5 ))'3

1.·' çategoria, por Sílvio Ro
berto Ewald. Os clclistas
voltam às pistas neste doo,
mingo; em Florianópolis, em
disputa do Troféu Marcon
des de Mattos, na prova de
80 quilômetros.

11 O G.E. Juventus Ileen
ciado da Dlvlsäe Especial do
futebol catarinense até o fi-

, nal do ano, tem prazo até
31.12.83 para definir sua

participação ou não no Cam
peonato de 1984, caso con
trário Jaraguá do Sul pod_e
rá ter uma agremiação de
futebol profissio_nal quando'
atingir ,a cem mil habitantes.
O "Moleque Travesso" parti
cipjlrá do Campeonato da
2." Divisão, que inicia dia 5
,de junho, conforme decisão
haviCia sábado, na Capital',
onde na Federação ,partici-

.

param o presidente �Ifr!,do
Reeck e os diretores Renato
Pradi e Aide Fe!ippe. O dube
pode inscrever '25 atletas,
até 15 de julho.

Dê üma assinatura do jornal
HCORREIO DO POVOJf para
o seu amigo. Ele, sempre se

lembrará de você.
Apenas Cr$ 3.000ßO.

. '
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Emplacamentos -:_ Transferências -- Negativas
Seguro Obrigatório

-

- Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
(junto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 72.0060, 72-0327 e 72-0655
'

DESPACHANTE VICTOR

COMERCIAL FLORIANI

Revenda e assistência técnica Sharp, Dismac,
Olívetti e relógos Rod Bel.

Compra e venda de máquinas usadas.

Oficina de máquinas de escritório e
,

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

J RELOJOARIA AVENIDA

..

Presenteie com jóias e as mais finas

sugestões da RELOJOARIA ,AVENIDA,.
I
I· Mar�hal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTDA.

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

condições de atendê-los
eficientemente,

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72�o448

TERRAPLENAGEM VARGAS-

Retroescavadeiras e' Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
-,

TUBOS SANTA HELENA

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

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

A moda certa em roupas e calçados é com ii

CINDERELA, onde estãó as melhores opções
para cada estação.

'

CINDERELA

,

Veste�bem. A moda certa, na -

Gumercindo, na Getúlio Varg�s.

UNIÃO CATARINENSE DE '<,

CONS'ÓRCIOS LTOA·

Consórcio União,

Deseja contactar com vendedores de seguro e

livros. Exigimos comprovação em unia destas ati
vldades. Apresentar-se na Moretti, Jordan & Cia.
Ltda, na Marechal Deodoro 158, no horário comer

ciai, munidos de documentos e foto 3x4. Falar
com Sr. Ditmar.

19a. UGRE

----------�--------------�
Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO 'SUL

DECRETO N.o 824/83
"Declara de Utilidade Pública, para fins de

desapropriação amigável ou j-udicial, o imóvel
que especifica".

,

,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no- use

de suas atribuições legais e nos termos do Art. 0.0 do
Decreto-Lei N." 3.365, de 21 de junho de 1941,

vai a Cacador r
I

De 20 a 27 de maio serão
realizados em Caçador, no

meio-oeste catarinense, os

XI JOGOS ESCOLARES DE
SANTA CATARINA, dos :

quais a 19a. Unidade de Co

ordenaçãe Regional partlci
paré com apenas duas mo

dalidades: judô e atletismo
Nesta última, tendo em

vista os resultados obtidos

pelos alunos-atletas nas pro-
.vas dos ,II I Jogos Escolares
Regionais, recentemente con

cluídos, foram convocados
pefa Divisão de Educação fí
sica e Desportos (DIFJD),
pare integrarem a Seleção
de Atletismo, os seguintes
atletas: Rogério Kuhn (Co
légio Holando

'

Gonçalves),
Cléber Saade '(S. Luís}, An
tônio da Costa Filho (Lauro
Zimmermann - Guaramlrlm )
Carlos Alberto .da Silva (L.
Zimmermnan), Moacir L.
de Souza (São Luís), Car
los Alberto Schiochet (Ab
don Batista), José Carlos
Alvise (São Luís), Marcos
A. Beltramini (São Luís),
Célio Wehmuth (Lauro Zim
mermann), Ivo Walz (Mi
guel Couto-Schroeder), Ed�
son Viero (São Luís), Alei
des Hencke (Giardini Luiz
Lenzi), Clarice Kuhn (Ho:'
lando M. Gonçalves), Rosl
méri do Nascimento (São
Luís), Valéria Vieira da Ro
sa e Raquel do Nascimento
(Holando, M. "Gonçelves ).
Dóris Maria Ronchi (Divina
Providência), Rosângela A
Lazzaris (São Luís), Mari·
Iene A. Watzko e Rosita do
Nascimento (Holanda M.
Gonçalves), Nádia Demarchi
(-Miguel' Couto) -

e Marl�te
Ranghetti (Lauro Zim"mer.
mann) .

Os treinamentos estão a

contecendo em dois perío
dos, no Baependi, sob as

ordens do professor José
Augusto Caglioni, diaria
mente. As provas de atlétis
mo (juvenil), serão de 21
a 25 deste mês.

D E C � E TA:

CARTEIRA
EXTRAVIADA

EDEMAR bUMKE, te- "

sidente na rua Dornln
qos da Nova

-

269, em
Jaraguá do Sul, extra,
viou sua Carteira de
Músico, de n:O 8782

expedida pela Orde�
dos Músicos 'do Bra-
sil. Tendo requerido
2a., via, torná-se sem

efeito a original.

Art. 1.0 - Fica declarado de Utilidade Pública pa

r\\. fins dedeseproprlação, por via amigáveJ ou judicial
o imóvel, de propriedade do Sr. ANTONrO BRAZ FA
GUNDES, com área de 250,m2, com benfeitorias, situa
do na Rua Cal. Procópio Gomes de Oliveira, matricula
do no Livro 3�0, sob N." 28.854 do Cartório do Regis
tro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, para
fins de abertura de via pública.

.

Art. 2.° - As despesas decorrentes do presente
Decreto, correrão por conta de dotação do orçamento
vigente.

'

,

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data
de -sua publicação,_ revogadas 'as disposições em con

trário.

Jaraguá do Sul, 05 de maio de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipaj

IVO KONELL
.

Secretário ele Administração e Finanças _ I
------------------------------------------,

-EDITAL-
EDITAL DE CANCELAMENTO COM O

- PRAZO DE DEZ (10) I;?IAS
O Doutor Hamilton Plinio Alves; Juiz Eleitoral da .

17a. Zona JARAGUÁ DO SUL, Estado de Santa Catarina
na forma da lei .

-

'

FAZ SABER a todos quantos o presente .edital vi
rem ou dele conhecimento tiverem, que" de conformi
dade com o art. 71, V, do Código Eleitoral (deixar de
votar durarite o período de seis (6) anos ou em três
(3) eleições seguidas, os 'eleitores constantes da rela
ção que se 7ncontra no- Cartório Eleitoral desta 17a.
Zona, a disposição de todos os interessados, que 'fica

_ fazendo parte integrante do presente editál, em núme
ro de 234 (duzentos e trinta e quatro) inscritos, tive
rern suas inscrições eleitorais canceladas. E, para

'

que
chegue ao conhecimento de todos e ninguém possa ale
gar ignorância, foi expedido o presente edital, que se

rá publicado no Jornal "Correio do Povo" e afixado no
.

local de costume no átrio do Forum, pare todos os e

feitos- da lei. Dado e passado nesta cidade de Jaraqué
do Sul, aos dez dias do mês de maio de mil novecen
tos _ e oitenta e três. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão
Eleitoral, o subscrevi. Hamilton -Plinio Alves - Juiz
Eleitoral da 17a. Zona.

-
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"Jl, enviou esta se-

--�-.nana ao prefeito Durval Va
sei, um ofício apoiando o

projeto do' engenheiro flo
restal In99 Paulo Robl, para
que se crie a reserva blol6-
gica do. Pico do Jaraguá.
Càrlos informou que rio ano

de 1-981, cer-ea de 700 peSo.
soas - estudantes dos prin
cipais colégios da cidade -
escalaram o Pico," número
aue ano passado subiu para
900 e que deverá ul'trapas
sar�neste 831 segundo as

suas estimativas. '

* O Brasil possui no mo
mento 4.112 municípios 0-

ficialmente instalados em'
todo o territ6rio, contra os

3.95 f existentes em 197·2. A
informação édo "Noticiário
do IBAM" de abri_l, que já
está' sendo enviado para to
das as prefeituras do País.
Esses dados foram obtidos
pelo próprio Centro de In
formática do IBAM, ap6s
cruzar informações da Fun
dação" I BGE, do Tribunal de
Contas da União e dos ór
gãos estaduai� de articula
cão com os municípios.
* A Tropa Sêl'!ior do Gru

po Escoteiro Jacoritaba em
conjunto com o Rotary Çlub
de Jarãguá 'do Sul, farão no

.• ..vif1:íIfOar, e

cr"êt.ím,' terá �Obt�m"ntoS
InamiStosos.

,

,: "

'

,

*' A':Estola Básic� "eucli
des da Cunha", de Nere_!)
Ramos, [nteçrante do Pro
grama Desenvolvtmento In
tegrac:fo !,-rte��du,c"ção, im
planjade el)i'S2'éln\ Jaragu� "

do $I:IJ, recebeu dia 03 pas
sado, da .Secretarla da Edu-

.

cação, uma bandinha rítmi
ca composta de 2�' ínstru
mentes. Também" o Núcleo
Regi,onal do Material _ En
.slno Aprendizagem, da 19a.
UCRE, recebeu ,da SE, um'

'r;etroprojetór: de mesa, IJm,

grav'ader cassete' portátil,.
.um projetor de slldes auto-'
mático controle

'

remoto e

um conjunto de lâminas pa- ,

'ra,' aparelho 6tico colorldas..
* Dizendo-se, representan

'�es da As�iação .eIe' Pr.
fessores de Joinville ,(APJ),
,seis· ,supostos' , professores
(cinco mulheres e um ho
mem) estiveram na manhã
de terça-feir.':no ColéÍlio Es
tadual, Abdon B�tista, par•.
manter contactos, durante

,

o períod� de aulas, com

professores daqu.1e estaibe
J�imento, para persuadf
los a aderir ao movlm.nto

,

�r'eVis�a. O d,iretor Dolddeo

I
Mene,I, d�t!camente, disPen
sou os vIsItantes, que pro-

...

,� ...entais,
---í . etCebeu da pr..

..!�encia a inform_ção de
que serão instalados � mu

nicípio dois telefones póbli
cos (orelhões), um defronte'
a Prefeitura Municipal e ou

tro na confluênchl das ruas

Getúlio Vargas ,e Miguel Len-
�e!"
* 'O vereador Errai

.

Kret
zer (PDS), taxou de incom-
ipétente O fiscal da prefeitu
ra, -Mariano' Felisbino, por
este ter-lhe respondido Iro
nicamente, dias atrás, que
só atenderia pedidos vindos
de vereadores do PMDB,

. quando Err«:>t' solicitou-lhe
que observasse um proble
ma existente na rua que dá
acesso ao Hospital São Jo
sé. Luiz Zonta, também ve-

'reador do PDS, também re

clamou recentemente da a

ção dos fiscais (alguns),
qu� n'à sua opinião deixam
muito a desejar.

, NOVOS 'DIRETORES -
A Secretaria da ' ,Educação,
através de portaria balxeda .

dia 6 de maio; designou o

Prof. João Waldemiro Dal
prá pará- o cargo de Diretor
Geral do Colégio Estadual
"Pref. Lauro Zimmermann"
e para Diretor, de 2.° Grau,
no mesmo estabelecimento,
o ,Prof. Francisco Carlos �ei
xer.

. República.
iongresso, o
cebeu dlver- ,'.

�participação
e os aparte-

.eira, de San-
_

.eleqrema. re-,
.ho Tarso Du-

,

,1Y0ra . ( P'D,S�CE ) ,=

:l (POS-AC) e

ilmelrcs pares
, cheqendo a"
-:lor��rineu. f;\çr;r t
"ituação noPat
'lgratulou-se

.

com

,lue'se osr. Jorge'
jn defesa dos lnte

.'1 o seu apolo para
.e' Santa Catarina.
'antes do' PDS dá ci�

,

major participação de '

.aduais, o que não 'tem
.reção partidária local,

oe frentes de comendo e '

,.uziram,e·cohduzem a uma

",-al a nível de municlpio, Prln-
'

jJois da cabeça fria, quando ainda
uisão de correlegionários que esta-

> suas decisões, como provou a eleição
..ie, pretende substltuir pura é simplesmente

.: se afastam expontãneemente, por' não concor
.rem com a cúpula que continua intacta, como se na-

. da de ruim ou comprometedor tivesse aconteCido.
Onde é que estamos?
Olhem ao redor e vejam que o PMDB, o vencedor

que arrasou quartelrões, aceita humildemente os dissi
den-tes do então todo poderoso PDS.

O neqócio, agora, é somar, g�nte. Nada de pre
venções contra quem quer que seja, que resulte em

divisão ou subtração: Vamos dar a volta por' cima.
.

Onde é que estamos?
.

Bem, .deixa .p'ra lá. Cada um mergu,lha no poço
que merece!

,

O CASO RUIM ...
. Aconteceu em São Chico, onde a

disputa por cargo no Diretórlo, divide (como aqui) Q_

PDS: criando séria crise no seio partidário que gan,hö�
as eleições municipais. Lá, Willy Heiling ,dos Sán'tós;:
Vice-Presidente acusa o Presidente, José Gameiro de
Camargo, de ter sugerido a demissão de toda _a Executi-"
va como forma de protestar centra a não indicação de
seu irmão, Flávio Gamelro de Camargo (ex-prefeito e

candidato derrotado a deputado estadual) para Supe
rintendente da Admlntstração do Porto local. Heiling
disse qee pretende "mudar a mentalidade' do Diret6rio
pará que o mesmo se .desvincule da idéia ,de que s6
unia família (Gameiro Camargo)"- e aqui quem ê?
- "pode dirigir os destinos do Partido. Segundo o no

ticiário a origem de todos os problemas que hoje stln
oe o Dtretório do PDS é a sucessão de José Schmidt (e-

-

leito Prefeito) na Administração do Porto de São Fran-
'cisco, deixando no .caroo ClementlnõNesclmento Mou
ra, lnterlnemente, aoora reclamado por Flávio Gameiro
de Camarno. derrotado nas eleições. O Governador
Amin confirmou o lntertnoClementlno é, a' alqumas
semanas, uma vereadora do PMDB teve aprovada na
Câmara: onde o PDS tem maleria, uma moção ao, Go- :,

, vernador solicitando a manutenção dé M.oura no carqo .

de Admiliistrador do Porto. .' ,

..

Como a resoosta à Jmoção se desse pela Secreta-
-

ria dós 'Transportes do Governo Estadual e informasse
('''!e não havia intenção de efetuar mudanças em ne
'nhum carao na Administração'- do Porto. evidenciou-se
aue o atual ocupante estava efetivado em seu carqo. O:
problema. contudo foi resolvido parcialmente com Cl
'nomeacão e posse de Flávio, como Superirltendente-Ad
iunto. Mas Heilina vai mais lonoe: "Eles' Querem tudo;
99 não serve. eles querem é 100".-0 Que nesses tempos
bicudos é r�im� . .'

'
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