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"O objetivo principal da

campanha de vacinação con

tra a paralisia infantil é . o

de impedir a reintrodução
da doença no Estado, e isto
só será possível se a,tingir
mos coberturas superiores a

80 por cento, embora se de
seje. vacinar todos os meno

res de cinco anos".' A afir
mação é do coordenador da
campanh-a de vacinação con

tra a poliomielite no Estado,
Osvaldo Oliveira, para quem
foi graças a esta vacinação
em, messe que desde agosto
de 1980 não foi mais .' cons
tatado nenhum, caso de pó
lio no Estado.

Foram distribuídas 980
mil doses para vacinar 600
mil crianças. A campanha

r

Fique sabendo Financiamento a peqúenos·
-r: patrões

.

em JS
'

1. - As passagens'dos ê
nibus coletivos de Jaraguá
do Sul, que fazem as linhas
distritais e interdistritais,
'sofrerão uma majoração de
40%, já aprovada pelo Exe
cutivo Municipal. Os cir
culares que, atualmente CUS"

.

tam Cr$ �O,OO passarãó a

Cr$ 70,00. I! o terceiro au

mento em menos de sete

meses, pois os demais aeen

teceram em dezembro e f.
vereiro.

o programa de flnancla
mente a pequenos patrões
-.empresas com menos ou

até cinco empregados -, a

cionado pelo Banco do Esta
do' de Santa Catarina, que Já
atende a apro>çimadamente
mil rnutuérlos em mais de
vinte cidades catarlnenses,
chegou quinta-feira, dia 9,
a àgência do Besc de Jara
guá do Sul. Naquela opor-
tunidade, os gerentes das a

gência's do Besc do Vale .do
Itapocu reunirem-se com o

Diretor de Pequenos Negó
cios do Besc José Orlando
Battistoti, que explanou so/
bre a nová modalidade de
financiamento, que pode al
cançar a Cr$ 1 milhão e 500
mil por estabelecimento.

Segundo Battistoti, tal
programa 'vem encontrando
grande receptividade junto
ao empresariado de peque
-no porte, tanto que nas a

gências, onde já foi implan
lado, o limite destinado es
ta-se esgotando em 15 ou

20 dias, "o que.deverä acon
tecer também 'em Jaraguá
do Sul". Afora OS 'pedidos
de empréstimos, o 'Banco

2. - Numa promoção
conjunta da Hermes Macedo
e Grupo Escoteiro Jacorita.

. ba, de Jaraguá do Sul, nll'
tarde deste sábado, na Av.
Mal. Deodoro, proximidades
do Colégio São Luís, os es-

'coteiros entregárão folhetos'
educativos sobre sinalização
que, invoca o respeito que o

motorista deve ter para com
I) pedestre na faixa de segu
rança. Visa, sobretudo pre
venir e chamar a responsa
bilidade dos motoristas que
este importante fato do co

tidiano.

.

3. - Atendendo a pedido
do prefeito José de Aguiar,
de Guaramirim, a Secreta
ria da Agricultura deverá
mandar, em breve, um téc
nico. para o I'evantamento
dos ' danos causados pelas
últimas enchentes na barra-

.

gem de irrigação da SODAG
- Sociedade Distribuidora
de Agua de ,Guaramirim,
constr�ída há anos pelo
DNOS, no Rio Itapocu. A
guiar solicitou uma reforma
completa.

4. - O imbrógliQ envel
vendo o Vice-Prefeito e o

Prefeito de Jaraguá -de Sul,
a bomba política do último,
final-de-semana, está tendo
desdobramentos. Esta sema-'
na, o prefeito Va,el contes
tou as declarações de P.iaze
ra, dizendo�as levianas e a,
firmando, dentre outras,
que as suas (do vice) lnee
erências comportamentais o

.Ieveu a prescindir da sua

colaboração, na Prefei.tura.,
De.alhes na úrtlma página
desta �Içio.

\

, I

vem recebendo colaborações
em forma de subsfdios, pa
ra o eperfelçcemento da no

ve linha de financiamentos.
O 'diretor de Pequenos

Negócios do Besc disse tam
bém que por. enquanto o

Banco está trabalhando com

recursos próprios nesse pro
grama - deverá depois
passar a operar com' recur
sos de fundo estadue]. rr».
afirma que a expectativa do
empresariado agora é q�n
to ao pr-ograma, de atendi-
.rnento aos médios patrões,
que deverá ser, acionado
proxlrnemente.
Acrescentou que esse len

çamento pode demorar, no

entanto, dois "OU três nieses

ainda; porque se espera,. e
xatamente; pelos recursos

do fundo estedual, uma vez

que os valores, neste caso,
são rnalcres que o do pro�'
grama des.!1nado aos' pe
quenos patrões.' Enquanto o

limlte de financiamento' aos
pequenos patrões é de cer

ca de Cr$ 1 mllhãoe 500mil
o do financiamento äos mé
dios. patrões chegará a Cr$
3 milhões.

-

tem 30 h-ases regionais, urna
das quais em. Jaraguá do
Sul, que tem disponível um
estoque de 19.675 doses de
'vacina Sabin, para a� vacina
ção de 12.422 crianças, das
quais 2.715 menores de um

ano e 9.707 de um a cinco
anos lncompletos, nos cÍn
co municípios de sua Juris
dição.
A previsão é vacinar, .em

Corupá t .287 crianças, em

Gueramlrim- 1.715, em Ja
ragu! do Sul 7.221, em Mas
saranduba 1.613 e em Sch

. roeder, 58ó, cu ja vacinação
foi feita no dia de ontem,'
cesa-à-cese. Ésta será a �é
tima dose do "santq remé
dio" er diante dos excepcio
nais ·índkes d. cobertura.

.ç;

Mauro Koch na presidência
do CDl

Por aclamação, o Clube
dá Diretores Lojistas de Ja

ragl.Já .Clo Sul elegeu querte
feira a sua nova diretoria,
aprovando a minuta da cha- ,

pa apresentada. A diretorià
eJeità pare o período junho-
83' a junh�84, que será em

possada em, 'j-ulhó, durante
encontro festivo, tem na

presidêndá o ê1iretor-admi- '

nistrativo da Menegotti Veí
culÇls,.Mauró Koch, na vi

ce-presidência lido Domin-

gos Vargas, na tesouraria
Ronaldo Köhntopp, diretor
dê' .relações 'p6bl ices Clorl
Antônlo Secco, diretor so
cial Ivo Ewald, diretor se

.cretérlo Rivadávia Rassele,
diretor dó 'SPC Alcir Bitten
.court e diretor sem pasta
Rufino .Schvlz, o presidente
dó CDL até então.

O Clube de Diretores Lo
jistas de Jaraguá do Sul, que
no' dia 03 de agosto come

mora os": seus 15 erros de
fundação, ' cuja ({'ata será
marcada, 'iat pertlclpar, de
16 a 18 pröxtmo, em Brus
que, de XVII Convenção Es
tadual do' Comércio Lojlste,
pera a qual é pretendida
uma' grande' participação de
convencionais jaraguaellses.

�a região 13 mil 'crianças
:

/ serão vacinadas hoje

APOIO 'AO COMttRCIO.
No 'encontro "mensal dos

dirlqentes lojistas, .marcou

presença o Sr. José Leal
Narciso, Gerente do Escri
tório do .Banco Regional de
Desenvolvimento do Extremo
Sul .:.._ BRDE, de )oinvil.le,
que tem abranqêncla sobre.
os munlcíplos do Norte do
Estado que explanou o UPro_
grama de Apoiq" ao Comér
cio .e Serviççs'- -PACS",

obtidos em campanhas. ante
riores, o ·.'.esquema em Jara
guá do' Sul será o mesmo de
anos anteriores, ·segundo o

que flcoe, convençioriado na

terça-feira à- noite, na, sala
de sessões da Câmara de Ve-
readores. .

CQm�ça às 8 horas, e vai
até âs 17 horas,

'

sendo a

vacinação ind{spel'lsável pa'ra
as érianças .r:nclusas na fai
x'a eteria de O a.5 anos in

completos.i,

que é limá modalidade de
crédito criada recentemente _

para apoiar o comércio, que
ressentia-se de um progra
ma específico que lhe assis
tisse financeiramente.

: Sequndo Narciso, basica
mente o programa objetiva
assistir financeiramente o

comércio, com recursos de
curto' prazo, que atendam
rápidamente às necessida
des requeridas pelas especi
ficidades do setor, -tais co

mo elevada rotação de esto

ques, 'rapidez' de negociação,
garantia de limites adequa-'
dos. Podem sen beneficiados
no Programá de Apoio, ao

Comérclo.e Serviços "as em

presas cuja maioria .do capi
tal' social com direito a voto

pertença direta ou indire
tamente a pessoas físicas,
residen.tes· e domiciliadas no
País e em que o poder de
decisão, em instância final,
pertença à participação fla-'
cíonal". O valor das opera
ções podem girar em torno

de 65% a 25% das neces

sidades de giro das empre
sas cu ja fa-turamento, no e

xercício lmedlato à entrada
do pêdido seja igual a 5.112
ORTN's e o mínimo de
1.278 ORTN's ..

Táxis a .álcool
O 'presidente João Figuei

redo assinou 'decreto-lei
prorrogando até o dia 30 de
setembro o prazo de i lien
ção do iPI 'para a venda de
automóveis movidos a ál
€001 para serviço de táxi. O
prazo_venceria no próximo
dià 30 de junho e até o mo

mento foram comercialize
dos cerca de 80 mil táxis a

álcool, segundo exposição
de motivos dos ministros
da Fazenda e da i ndústria e

Comércio. A prorrogação do
prazo se deve à necessidade '

de renovação de toda a fro
ta de álcool, do País; estl
'made em 150 mil veículos .

isento do IPI, '0 preço dos
automóveis para táxis são
reduzidos em oferta de 40%
do seu preço normal_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Inscrições!supletivo
abertas entre 8 e 24

A comissão central de Exames Supletivos da Secreta
ria da Educação, fixou o calendário dê inscrições e provas
'pera os exames supletivos profissionalizantes, em nível de

II 2.° grau, na modalidade Técnico em Transações Imobiliá
rias. O organograma geral dos exames, foi apresentado
pela professora Rosamaria Beck Monguilhott, presidente
da Comces, e aprovado pelo Secretário. da Educação, Moa-
cir Thomazi.

.

As inscr.ições aos Exames Supletivos Profissionalizan
tes, estarão eberras no período de 8 a 24 próximos nas se

des das Unldades de Coordenação Regional de Educação
(UCREs)., de Florianópolis, Criciúma, Joinville, . Lages e

Chapecó. Poderão inscrever-se candidatos com
, 21 anos

completos até o início dos exames,' com escolaridade com

pleta de 1.° grau e com exercício .pelo prazo mínimo de
dois anos de atividades relacionadas com a modalidade
em que pretende habllitar-se .

Para comprovar este exercício, o candidato deverá

• apresentar .declaração, em. papel timbrado, fornecida pela
empresa ou instituição onde trabalha ou. trabalhou. O�
candidatos autônomos deverão apresentar carteira profis
sional e uma fotocópia, autenticada, de certidão do INPS,
�?mprovando a sua condução de autônomo.

Todos os candidatos deverão 'recolher uma taxa no

valer de Cr$ 800 por disciplina, em agência do ,BESC, con
.

ta especial, e 2s que já possuírem o 2.° grau completo,
.

deverão apresentar o histórico escolar de 2.° grau, com as

no_tas devidamente confirmadas pelo qrgão.
A prova 'será teórico prática e versará sobre as se

guintes diSciplinas 'fixadas pelo Conselho Federal de Edu
cação: Organização. Técnica Comercial; Direito 'e legisla
ção; Economia e Mercados, Operações Imobiliárias, Dese
nho Arquitetônico .e Noções de Construção Civjl .

As provas serão realizadas nas dependências do Senac
- Serviço Nacional do Comércio, a Rua Silva Jardim na

Pralnha, em FlorialÍ�polis, nos dias 3, 4 e '5 de outubro.

��
MALß�
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=
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.

Moda masculina e feminina, artigos para presen'es;
perfumarias, cerâmicas e tudo para destacar o seu

bom gosto.

MALOCA - A MODA EXCLUSIVA

Rua Joinville WS2 - Fone 72-1019 - Jaraguá do Sul

------------ J

ASTRÔMIC
ASSISTêNCIA TÉCNICA-ELETRONICA JARAGUÁ Ltda.

- Equipe altamente especializada em consertos de
calculadoras eletrônicas, somadoras, máquinas de es

crever elétricas e manuais, , relógios-ponto, registra
doras e mimeógrafos.

Técnicos cursados junto a Olivetti e Dismac do
Brasil . Atende-se junto a sua empresa.

'

A ASTRONIC fica na rua Reinaldo Rau 752
.

• junto a Tete Confecções! telefona 72-0534 - J�raguá
dp Sul

.

Seeretários-Executivos.

.discutam índices do ME
o secretário-executivo da

Associação dos Municípios
do Vale do Itapocu, Dávio
Leu, participou esta sema

na, em Rio do Sul, do XVI
Encontro Estadual de Secre
tärlcs Executivos de Asso
ciações de Municípios. O .te
rnério do encontro versou

.sobre planejamento mlcror
regional e municipal, com a

,

partidpação de técnicos do
Gaplan; Movimento ECOhô-
mico; análise da Instrução
Normativa TCE n." 02/83;
reformuleção -da legislação,
que estabelece a remunera

ção do. prefeito municipal e,
também, formulação de uma

,

proposta de trabalhe pera a

Fecam. /

'

Um dos itens - relevantes
do encontro foi aquele rela
cionado as decisões tomadas
quanto ao Movimento Eco

nôrnico, no que se refere as

diretrizes para a análise e

fixação dos índices, de par
ticipação dos muniçípios no
retorno do ICM para o pró-

" ximo ano, o que ainda ,é
uma incógnitã, em função
da adoção da nova sistemá-

tica pàra preenchimento das
Declarações do Movimento
Econômico, a partir deste
ano, o que preocupa as As-
sociáções. <,

Outraa assunto discutido,
foi o relacionado 'com a le
gislação que estabeleceu no

vos parâmetros pera a fixa
ção dos subsídios dos pre
feitos municipais, os quais
estão defasados em relação .

ao que percebem os ocu

pantes de outros cargos pú:
bjicos e, principalmente, em
relação ao que ganhavam os

prefeitos na gestão anterior.
Dávio acompanhou na se

mana passada, os prefeitos
de Guaramirim e Barra Ve
lha, integrantes da Amvali,
na audiência que tiveram
com o governador Esperl
dião Amin, quando assuntos

pol íticos-administrativos fo
ram abordados, além do
que foi solicitada a libera
ção, de recursos para a As
sociação, para a manuten

ção dos serviços de assis
tência técnica que a mesma

oferece aos municípios as

sociados. .

� 'Pacote' eleva

custo da.

gasolina
e álcool

Bananicultores querem
formar. condominio

CORUpA - Após o fechá- Ma!� de trinta colonos já 'se

_ mento da' Cooperativa Re- reuniram pare a \ formação
gional dos Bananicultores de do condomínio, que terá ó
Santa Catarina

.

(Ccoperba- apoio da Acaresc.
nana), que está sendo li- AGUAS E RUAS
quidada pelo Incra, articula- O vereador-presidente da
se nesta cidade a formação Câmara de Vereadores de
de um condomínio de pro- Corupá, Ernesto F. Blunk,
dutores de banana, visando solicitou durante.reunlão da
a comercialização da, produ- Câmara, a instalação do sls-
ção deste grupo. O conde- tema de água na rua 7 de
m(nio, segundo uma fonte Julho, obra que beneficiará
dos bananlcultcres., terá a diretamente 15 moradores
forma, jurídica, CGC, com da localidade. Na mesma

as inscrições devidamente Ie- sessão, o líder do PMDB,
galizadas, vendendo seu pro- Carlos Dieter Werner, soll
duto sem lntermedlérlos. citou aQ Executivo Munici-

A receita da venda, com - pai, que fosse aberta uma

a dedução da despesa, será '

rua padrão, dentro das téc
divldlda proporcionalmente nicas atu.alizadas de :

pas
pela produção apresentada. seio.

r,_--------------------------'-----------------��

Teta Colifeccões
, I

Agora em Jaraguá do Sul 'a Tete Confecções ofe
rece gr.ande sortimento de roupas prontas, artigos pi
presentes, retalhos em quilos, debrin, kacha, toalha
de mesa, banho e copa, alem de 'tapetes, colchas e

cobertores para crianças. Visite-nos e confirá nossos

<produtos .

Rua Reinoldo Rau 152 - 'one 72-0534 - Jara·
guá do Sul - SC.

"

II
II

_

- O Governo Federal anun
ciou quinta-feira o elenco
de medidas tomadas, que
compõem o "pacote econô
mio", visando redúzir o dé
ficit público e a taxa de in

fiação. A primeira medida
foi a elevação do álcool e

dos derivados de pétróleo.
É que desde a zero höra de
quinta-feira, o litro da ga.
solina, que custava Cr$ 210
passou para Cr$ 300 (rnals
44,3°/,,), o iitro do álcool,
de Cr$ 123,00 para,Cr$ 178
(mais 44,7%), o do óleo
dlesel, de e-s 130,00 para
e-s 191,00 (mais 46,9%).,
o do' querosene iluminante
de Cr� 132,00 para Cr$ 193
(mais 46,2%) e o bujão de
gás a domicílio de Cr$ ...

1.287,00 para e-s 1.885,00
(mais 46,4%).
Com este segundo aumen

to do ano, o preço da ;aso
Una aumentou, neste 83, '

81,43%, pois até o dia 9
de março- ele custava e-s:
167,00.

B. VELHA E ''GUARAMIRIM
QUEREM RECONSTRUIR
PONTE

Os prefeitos de_ Barra Ve
lha, Valter Francisco Régis,
e de Guaramirim, José Pre

feito de Aguiar,. solicitaram
ao governador Esperidião
Amin, em audiência nó Pa
lácio da Agronômica, acom
panhados do deputado Na-'
gib Zattar, um auxílio em

caráter de emerqência, para
a reconstrução de uma pon-
te na localidade de Estiva
dos, na divisa dos dois mu

nicípios e que foi destruído
pelas . últimas chuvas ' que
cairam na região. A ponte;
de' 13 metros de compri
mento, está' orçada a pre
ços de hoje em Cr$ 1 milhão. r-

Os dois prefeitos pediram
também eo: Governador, SU3

interferência junto ao DNOS
para executar' obras de a

terro numa outra ponte,
também próxima a divisa
dos dOIS municípios, a fim
de facilitar a passagem de
veículos.
Sequndo explicaram, a pon
te foi construída numa al
tura que dificulta o trânsi
to. Para aterrar o local, se-

"

riam necessários 10 mil ce

çambas de barro que pode
rá Ser obtido próximo a

ponte.��----------------------.,�.��..
-----' ��-----------���--__----__---.J�
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IRMAO SADI LENZi
Durante a celebração lltür-

- gica dê sábado .últlmo, na

Matriz São Sebastião, O Ir
mão Sadi Benito Lenzi, vice
diretor. do Colégio S. Luís,
fez seus votos perpétuos de
castidade, pobreza e obedl-

_ êncla, consagrando-se. defl
nitivamente à vida religio
sa. Representantes da Pro
víncia Marista de Santa Ca
tarina estiveram em Jara-
'guá do Stil, dentre eles tam

. bém o Ir. Aloíslo Kukn, Su
perior Provincial e represen
tante do Ir. Superior Geral
da Congregação. Após -os a

tos, que teve grande partici
pação da comunidade, acon
teceu uma confraternização
na Associação Atlética I n

dústria� Reunldas. O It. se
di é natural de Rio .dos Ce
dros e alem de vice-diretor
do "São Lufs", é também
coordenador do Centro Cfvi
co e responsável pelo Servi
ço de Orientação . Religiosa
(SOR), do tradicional esta-

�

beleclmento Marista.

NA NORUEGA - O casal
Isolmiro (CéUa) Correia, da
sociedade de Guaramirlm,
que dia 9 completóu 32, a
nos de casamento, se eneen
tra

-

desde domingo na No
!:,Oega, onde foram rever a

filha e genro que lá resieiem
e estudam. Eles 'ficam algu
mas semanas e nesse' entre
meio visitarão vários pafses
europeus.

PROGRAMANDO ENCON
TRO - Os formandos de
1973 em Técnico em Conta
bilidade da Escola Técnica
de Comércio do Colégio, São
Lufs, estão organizando um

encontro entre todos os ex-

_ colegas de turma, para _mar
car os dez anos de forma
tura. Os organizac;lores já se

reuniram em duas oportu
nidades -e a confraterniza
ção com as esposas 'e ex

professore's deve acontecer
no dia 17 de'dezembro, na
Arweg.

ESTADUAL DE JUDO
Da Federação Catarinense

-

de Juda chegou convite à
'coluna para assistir neste�
dia 12 de junho, no Baepen
di, a par-tir das 9h30, o

Campeonato Estadual de Ju
da Infanto-Juvenil;- Agrade
cem'os a deferência do vice
presidente da Federação pa-

. ra' o acontecimento.

ANGARIANDO AGASALHOS
..:_ A Tropa Sên iór do Gru
po Jacqt"itaba e o ,Rotary
Club de Jaraguá do

. Sul,
prol'l}_ovem a partir das 1311
'de hoje e durante todo o düt·

'

de amanhã, a Campanha do
. Agasalho. Para tanto, um

"acampamento modelo" se
Fá instalado na �squina da

Gente,
"Quem não lê - mal ouve,
mal fala, mal vê!". Quem de
ve ter gostado da mensage'm

'

educacional da faixa deve
ser uma determinada en,pre- _

sa jaraguaense, que teve o
-

seu "eemerelal" 'gratuita-'de estacionamento, defron- mente, exposto à ,todos es
te a empresa, a partir das. que por alí passaram, lem-
17h. À disposiçãq estarão br�ndo sutilmente a marca
todos os dispositivos pró- ,de fábrica de seus artigos
prios dessas ocasiões, para a de malha.

,
diversão de adultos e erlen-

I DEBUTANTES, -, Conti
ças. Estendemos o convite \

aos leitores. nuam abertas, na secretaria

EM NEREU RAMOS _ No do Baependi, as Inscrlções
.
dia 28 de maio, 125, jovens de meninas-moças para o

da Comunidade de Nereu Ra- Baile das Debutantes, que a-

contecerá no dia ,16 de semos e adJacências, recebe- tembro; com musica doram o sacramento da Cris-
ma na Igreja Nossa Senhora Conjunto Caravelle, de Por-

do Rosário, em c_erimonia to. Alegre. A Comissão Orga
conduzida pelo Padre Osnil", nlzadora do baile é formada"

do Klann, representante do pelas seguintes pessoas: I ria

bispo -Dom Greg6rio. E neste Zimmermann, Arno e Trau

'flnal�de-semana, a Capela di Henschel, Edi Wieie; Ró�

Santo Antanio, de Nerev, semary Verch, Marisa Kauf

reali�a festa ne pátio da co:: mann, Ermes e Mir'ian
Kuchenbecker, e Luís Carmunidade, com vários ,atra-

tivos. ,los 'AuQustus.
EM CORllPÁ _:_ Neste sé- NA AGENDA - Ac coluna

bado, a partir das 22 horas, registra devidamente o- "nl
em Corupã, na Sociedade A- ver" da. Sra. Karim Haake
tiradores; o "Baile da Sau- Boehm, em Joinvil'le, Sra.
dade" com o Grupo Musi-,· "Ãu'rea 'Müller Grubba, Mar
cai Elite. E no dia 9 de ju- ees Silva e Tatiana Cubas
lho, em comemoração

:

aos Moura, estes em Cvri�iba,
,

86- anos ,de fundação do Mu- no dia 12;' no 'dia 14, a Sra.

nicípio, "Os Montanàri", a- Carmem 'Piazera Breithaupt;
brilhantarão o "I (Bailão da ne dia 15, em Corupá, o

Banana", na Soco Atlredores, prefeito Albano Melchert e

Reservas de mesas na sede' a Sra. Hella Fuck Seidelí es
social, aos' sábados à tarde.' posa do Comend'ador Alvim
I FEIRA INTERCOLEGIAL e, no ·dia 16, a Sra. Rosane
- Na Capital do Estado Beatriz Schmöckel Buerger"
realizou-se no mês de maio, espesa de lrlneu, quese en- '

a 2a. Fiel - Feira Intercole- eeritra na Alemanha fazendo:
gial' Estudanti.1 do Livro, na curso de especiali%a.ç_ã�. Já
Praça 15 de Novembro, qúe no sábado passado,-dia 4, a

contou' com grande' afluin- Sra. Gertrud Geffert Ender
cia de colegiais, grupo de Ie. comemorando idade no

escoteiros e de adufto$ de to- va, recebeu com café em sua

das IS idades. Uma faixa nos residência. A todos, os nos

chamou a atenção. Ela dizia: . sos parabérJs.
MAURO PRESIDE - O a

migo Mauro' Koch, ,'diretor-'
administrativo da Menegotti

,

Veículos, foi eleito quarta
feira, presidente do Clube
de Diretores Lojistas de �a·
raguá do Sul, cujo cargo
'd�we receber ,de RufinO
Schulz,' durante encontro

festivo, n<;> mês de Julno. Ao
Mauro, os nossos renovad�s
cumprimentós.

'

,FLOrhLDÃ É CAMPEÃ _.

A Sra. 'Frorilda, esposa do a

migo Vicente Doni'ni, . em '

Blumenau, no Tabajara Ta-.
nis Clube, participando 'do
Camp�n'ato Estadual de Tê·
nis de Campo,· por classe,
foi campeä :da categoria 4a .

Classe, acima de 25 anoS,
onde também a Sra. Ésther
Bonilauri ficou na sexta co
locação. Além da Déga e Es
ther,,' participaram. de Jara-

� guá do Sul p'aulo tJlarcatto,
Alfl:'edo e Rosane Loss, Ge,
ne Lenzi e José de Souza.

Mal. Deodoro com a ,DomIn
gos da Nova, onde, os dona
tivos poderão ser entregues.
I: uma campanha merltérta
e que merece a colalv)ração

'

de todos.

BATSCHAUER DIA 22 -
O Secretário dà' Fazenda de
Santa 'Catarina, Arno Nerl
Batschauer, confirmou se

gunda-feira a sua vinda a,'
,Jaraguá do Sul no pr6ximo
dia 22 de junhó, qUlrido fa
rá uma palestra durante o

VII Encontro cfe Empresá.
rio., que marcará o 45.· ano,
de fyndação de Associaçio
Comercial -. Industrial d.,
Jaraguá

.

do Sul.,K Informa.
ção é

\do presidente Bruno
Breithaupt.

FESTA NA ARWEG -' Es
temos no mês de junho,
"mês de grande anim�ç50,
mês do grande Santo Ant6-,
"nie, de S. Pedro e ,s. JODO".
I: por este motivo que a Ar
'Weg programo"" para. este
sábado a sua fes.ta junina,
que .começe às 16 heras,
com inúmeros atrativos, in
clusive casamento, caipira e

forr6 com "Os MensageiroS'
do F'andango'i, a partir das
22 horas.

XUXA DIA 18� A "niua."
e�badalada manequim X�xa,
a "n!lmoradinha de Peláui
estará ,dia 18 em'Jar.gu' �o .

Sul, para um eleSfI'e � mo

das que começa A. 23 hONs,
no C.A. Baependf.' A promo.
do é do Mot6dromo Getd
lio Barreto da Silva'e após o
"show"-desfUe, haver' bail.
com o conjunto "Santa C.
dliaU• Ser' sem dlÍvlda.
uma beleza para Os olhos e

para os ouvidos.
'

CASÓRIOS - S�o ést�s os ,

casamentos, deste sábado:,
Màtriz, 16h --Ivo Formiga- ,

ri e Liamàr Demarchl, Ingo
Cath ,e Maria Teresa Lopes;
17h, -- José Gonçalves f! A�
mélia do Carmo Salvador,
João Anésio dá Mala e Ju
venia B. da Siiva, \lIgando
Rogério Zapefla

.

e Marlnez,
Ubinski, �orge da Silva, e
Rosel( Branger; 1,8h � Gil-

,

son Klug e R_osel'l1�ri Clílo-'
dini; 20h - Sérgio Luiz dos
Passos é Liamara Fietz" Às
'18h30, na Barrá qo �i� Cér
'ro, Agenor JO$é Rengel e

Dolores Mathias.
.

, DANIEl. UUTH - 'ara a

felicidade dos palsJ ,o ,odon
t61ogo, CtSsal' August� (Ad..
lina Mari. Zanata) ",��th •

, clo matjiriho Andrl,
.

,nasceu

'dia 1oyO de Jvnho� no Hospi-

tar Jaraguá, .eem 3.200 gra
mas,-O garotão Daniel, que
se 8I'Icontra muito bem, a,

sim como' a .'n�mãe Adelina,
nossa boa viZinha,da reda
ção. 'Parabéns- ao càsar Lauth
pela chega'da do �anieJ.

\

NOVA DIRETORIA - O
Llons Clube Jaraguá do Sul
Centro, realiza sexta-feira
pröxlma, dia '17, jantar fes
tivo, no Itajera, em homena
gem a trensmlssão dos car

gos da atual pare a nova

diretoria, gestão 83/84. Na
oportunidade', o presidente
llson Nolteneo Bastos pas
sará: o cargo pera Edson A.
Dornbusch. Convidada, a co

lun� deve marcar presença. ,

SWEETER SOM 2 - Nos
so amigo Heinz' Waldemar
,Parey, Inaugllrou' ontem, em
Nereu ,Ramos" no antigo_
Snoopy, a Disêotheque Swea
ter: Som 2, que esteve bas
t�u'te .agitada. A festa con
tinua neste $ábado, ii partir'
das 22 horas; com sor.teio
éJ. 'camisas. Haverá &nibus
partindo de Sio Bento, Co-'
rupli e iaragU'á às 2Oh30. O
,�fnz évisa 'a galen jovem
que doravante todas as sex-

.

tas-feiras haverá dl.scotheque
em'; Hereu' Ramos, com ani
bus sabIdo às 21 h da rodo
vh'rla: de Jaragüá e às 20,30
de Corupal/Tli dado O reca-

do.'
-

.' DO' GREMA � A coluna
foi brindada com ,um con

vite do Grêmio Recreativo
e Cultural Marcatto, para a

sua grande festa junina�
neste 11 de junho, no pátio,

.

No flagrante, o elegante casal Regina Springmann
'e Moacir Zanghelini, que uniu-se em matrimônio sexta
feira passada;

-

em Florianópolis, cuja cerimônia foi
conduzida pelQ Pe, José Edgard de Oliyeira, que produ
ziU' e�celente peça oratória para a ocasião. Os convida
dos foram recebjdos na "Casa da Amizade", no Estreito

Scontinerte), na Capital do Estado,.
�

,
,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

I, DECRETO N.o 829/83
Dispõe sobre denominação
de Jardim de Infância.

'

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso

de suas atri�uições,

D E C R E TA:

Art. 1.0 - Passa a denominar-se GI RASSOL, o Jar
dim de Infância que funciona junto a Escola Mwnici

pai Alberto Bauér, nesta cidade.

Art, 2,° - 'Este Decreto' entrará em, vigor na data
de sua publicação," revoçadas as disposições em con

trário.

,Jaraguá do Sul 07 de j unho de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretárío de Administração e

Finanças.

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

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Marechal Deodoro, ,364

INSTALADORA EL�TRICA ANDRADE -Ltda ..

Instalações 'e Montagens Elétricas em Geral

Prédios, I ndústrias, Residências
reformas, consertos; manuten

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

biente.
KLAUS PETER JANSSEN

ADIMIR ANDRADE

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

Jarag,uá do Sul - Sta. Catarina

•

AGORA EM JARAGUA

CHnica Dr:- Jorge Luís
.Camarqo Inchauste

.

- CIRURGJA GERAL

.: PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI
NO GROSSO)

.

- GASIROENTEROLOGIA

_;_ LAPAROSCOPIA

"

I "",

I,
; I'
I
!

, Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo
,�dero da Fonseca "n.o ,1,.086, ao lado da loja La Ca
.site - Fone 72-1907.

lnformativc
r,

Festa dà Igreja
Evangélica

Correio
NO CINEMA - O Cine Jaraguá apresenta a partir

deste sábado e até terça-feira, "Firefox (Raposa de
Fogo)", a máquina de matar mais devastadora já
construída.

-

Na quarta e quinta-feira, "Kung-Fu, o

Monstro do Mar contra o Dragão".
'

COMUNIDADE EVANG�LICA - Cultos: dia 11
(hoje) em Jaraguá e' rua Joinville às 19h. Domingo,
dia 12, em Jaraguá, Ribeirão Grande do Norte, Rio
Molha e João Pessoa às 8h30; em �nta Luzia às 10
horas e, na Vila Nova, Ilha da F'igueira e JaragíJá do
Sul às 19h. 2). Nos dias 11 e 12, realizar-se-á
mais um\curso para professores de Escola Dominical
para as turmas "B" e "C", Módulos "3" e "2".
3). Nos dias 18 e 19, será realizadö mais um retiro
para casais, em Balneário Camboriú. As inscrições
podem ser feitas na Secrettaria ou com o Pastor lngo
Piske.

'
,

COMUNIDADE CATOLICA - Estão abertas na Se
"cretaria Paroquial, as inscrições para o ..curso de pre
paração ao casamento, que será realizado no dia 3 de
julho, na Igreja Matriz.

TORNEIO CHAMPAGNAT - O, Centro Cí�ico' do
Colégio São Luís, promoveu o Torneio Champeçnet,
cujos resultados foram: Tênis de Mesa Masculino: It
Rudolf Grasei, 2.° Roberto Manke e 3.° Fabrício de
Oliveira Gaulart (são do L" grau); Tênis Mesa Masculi
no - 2.' Grau - 1.° Carlos Hoffmann, 2.° Nilo Mein
ehein e 30, Rogério Luiz Eiseie; Tênis Mesa Feminino _
2.° Grau - 1.C Geane Lenzi, 20. Mara Bini e 30. Elisa
beth Harmel; Volibol Feminino - 2.° Grau _ 1.0 o 3.0
A e em 20. o lo. G; Handebol Masculino - 10.' Grau
- campeões 6a.A � 7a.A e, vice-campeões, 5a.C e 8a.A;
Handebol Masc. 2.° Grau - lo. O 30.C e el11 20., o 30.A. '

KOHLBACH - O SUPERMOTOR
POTt:NCIA SEM LIMITE

A festa da Igreja Evangé
lica Luterana de Jarqguá do'
Sul, realizada nos dias 13,
14 e 15 de maio, apresentou
o seguinte resultado finan
ceiro: receita bruta' Cr$ ...
22.624.53"5,00, despesa to
tal Cr$ 4.963.643,00, ' tota-

lizando, líquido, .

e-s 17.660.892,00. Deste
- montante, Cr$ 15.715.386
são resultantes da campanha
do "Livro Ouro", e "Contrl
buições" e foram destina
dos para as obras de am

pliação e novas instalações
da Escola Particular Jara
guá e Jardim de Infância
Pestalozzi, permaneéendo a

quantia de Cr$ 1.9�5;506,OO ,

para a Comunidade. \

Os contribuintes brinda-
.dos na festa foram os por
tadores dos números 01775
- Com. Repres. Máquinas
Agr(cplas Ltda; 01423 �

Nélson Maske; 0542 - Ma
risol S.A. Indústria do Ves
tuário; 07684 - Indústriãs
Reunidas Jaraguá S. A. e

7285 - Quimisa, de Brus

que. A diretoria da Comu
nidade, assim como a Co
missão Pró-Construção da
Esçola/Jardim, através deste
jornal, externam agradeci
mentos pelo apoio recebido,
que posslbilitou a obtenção'
desses resultados.

'

Chuvas:
. ,

prejnzos
agrícolas

.

, �

Em entrevista à imprensa,
o secretário da Agricultura,
Vilson Kleinübing, fez um

balanço detalhado dos pre
juízos causades pelas recen

tes inundações na área, da
agricultura e anunciou as

medides que estão sendo to
madas no sentido de auxi
liar os agricultores e coope
ràtivas atingidos. As perdas
agrícolas alcançaram Cr$
56,3 bilhões, dos quais Cr$
38 bilhões dizem respeito à
destruição de,873 mil tone
ladas de alimentos e Cr$
14,3 bilhões referem-se ,à
destruição de benfeitoriàs
nas propriedades rurais. Fo
ram quatro os produtos ,a
grícolas mals atingidos: fel
j�o, 80% da safra (72 mil
'toneladas); milho,' 23%'
(660 'n-HI toneladas: soja,
,22% (132 mtltoneladés) e

,

arroz; 2,3% (,9,.880 tonela
das) . lsto tudo em S�C.

DE CADA MI L CRIANCAS APENAS
180 TERMINAM O 1.0 GRAU

Com este título, Paulo Roberto Peres fez.uma reporta
gem na Revista Nacional n." 230. Hoje no Brasil apenas
:3,2% da população tem grau de Instrução superior, isto
quer dizer que sobre 120 milhões de hebltantes apenas
1,2% ou 1 milhão e duzentas mil pessoas têm base supe
rior , Isto mostra a grande diferença entre os países ditos
c::ivilizados 'e os países do terceiro mundo. A diferença co

meça por aí. Por isto se diz que o gover,no prefere del
xar as coisas assim pois é mais fácil dirigir um povo com
pouca cultura!

Grande parte da população brasileira, conforme o
Censo de 1980, tem apenas o primeiro grau e 35% não
tem nenhuma instrução ou O 1.0 ano Incompleto.

Em 1970 havia 17. 1 milhões de analfabetos no Bra
sil. Hoje são '17 milhões e 600 mil. A taxa de analfabetos
na população ,de 15 a 70 anos caiu de 33 por cento em
1970 para 24,6% em 1980.

De mil crianças que entram para a escola, só 438
chegam à 2a. série, 249 completam os primelros anos e

180 apenas concluem o 1.0 grau. Destas 180 crianças que
concluem o 1." g'rau e que passam depois para o 2.° grau,
apenes 1,2% conclue o 3.° grau, ou seja, uma unlversl
dade.,

Há diversificação de Estado para Estado. AI,guns a
ehern que a realidade é bem pior, pois as estatístticas em

geral não são muito confiáveis.
,

Hoje percebe-se uma pregl:Jiça mental, pois poucos
são os que conseguem .Ier um livro por mês, outros lêem
vrYl livro ou outro em espaço de 2 a 3 anos. Também
es famítias que assinam jornais é muito difícil de acerite
.cer , Hoje as 'novelas trazem uma preguiça intelectual. e
norme. Pessoas que estão acostumadas a assistirem nove
las com muita freqüência não mais conseçuem ler um' li
vro, porque a mente se acostuma apenas, a assistir e não

, rnais a pensar profundamente. Estamos formando uma ge·
ração de pessoas que; não pensam, e são di rigidas pela te
levlsão . (Padre Natalício José Weschenfelder, especial para
o "Correio do Povo").

'
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Fazem anos hoje: 11
Sra. Valéria Dornbusch

Batalhe.vno Rio de Janeiro;
Sr. Augusto Schmidt, Sr.
Waldir Funke, Sra. Maria
'Tomaselli, Sr. Adolfo' Wa

ckerhagen, Sra. Isaura' Za
pela Piasezny, Sr. Hélio Sou
za.

I

I
I
r

Fazem anos domingo I

Sra. Karlm Haake Boehm,
em Joínville, Amarildo An
tônio Fagundes; Sra. Aurea
Luiza 'Müller Grubbe, Dr.
Roberto Breithaupt, Sr,
Francisco Leier, M9rcos, fi
IhÔ de Ernesto e I:.telvina

Silva, Alcir Mannrich, Tatia
na, tilha de Mauro e Pris
cflla Moura, em Ctba., Sra.
Carin H� BalsaneIli.

Dia 13 de junlío

Sra. Marta Schmöckel
Wafhaftig, em Ctba.; Sra.
Hilda Silva, Sra. Verejuhy
Mascarenhas, em S. Paulo;
Antônio.A. Fagundes, Sra.
lolanda Reiser' Fachini.

Dia '14 de junho
Sr. Roberto Funke Filho,

Sra. Carmem Piazera Brei
thaupt, Sr. Andy Corrêa,
Sra. Máguida Pfeiffer Karan, ,

em Ctba., Sra. Adall Lipins
ki Porath, Sr. Adernar Mahn�
'ke, Sr. Augusto Schmidt.-

/

Dia 15 de junho

Sra. Márcia
-

Tavares de
Souza e Mell<:>, no Rio de Ja
neiro; Sra. Hella Fuck Sei
del, em Corupá; Sr. Ingo
Lemke, em Rio da Luz; Dr.
Manuel Karan Filho, em'
Ctba.; Sra. Adéli'a Zapella
Leone, Sra. Ingeburg tef
fert Sprung; Sra. Ingeburg
Mathias Dias, Sr. José Sch
mitz, Edson Marcos Pellis,
Sr. Albano Melchert, em Co
rupá.

'

Dia 16 de junho,

Sra. Rosane Beatriz, �spo
sa de' Irineu Buerger, em

,Ctba.; Sr. Santos Tomaselli, .

Sra. Rosália Lorenéetti Ni
colini, Sr. Pedro Corrêa, em
Rolândla-RR.;

-,

Maria ,do Carmo' Silvestre,
Sra. Iria Schwartz, em Jara
QlJazinho; Dr. Francisco Vi
eira Ro:drigues.

Ola 11'de junho

Sra. Amanda da Costa,
Iria Maria Petri, Sr. Félix
Henn Neto,' Srta. Margot
Püttjér; Sra. IIca W. Felipe,
,Cezar Behling.

NASCltylENTOS
Dia 20 de maio

, Karen, filha de Luii (Izi
dinha) da Maia.

Dia 24 de maio
Venésio, filho

(Mariá) dá Silva.
de Jair'

Proclamas da Casamento

Edital 11.° T3.228 de-
03-0�-l983.
PERÁC'O DOS' SANTOS e

NrUR'A SANDRA DEMARCAI .

, Ele, brasileiro, ,sol,teiro,
bancário; na'tural de Joinvil-'
Ie, neste Estado, domicilia-

Dia 25 de maio '

Josiane, filha de J�é (Ir
ma') Lehnert; Cristiano, fi
lho' de Dominqos (Veneran-
da) Cavallerl. . ,-

Dia 29 de maio
.

Sandra, filha de Renato
(Aregina) Leito'ld.

Dia 30' 'de maio
Luciana, filha de Antônio

(Catarina) Demo.

Dia 3i-de maio .

Joice, filha de Vergílio
(Lídia) 'Ubinski; Kelly"filha
de Horst, (Naima) Erdmann.
Débora, filhe de Avenlno
(Maria) Macelai; Jair, filho
de Sebastião (Evonilda). Ba
ckes,

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do
1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório exibindo ós documentos éxigidos pela lei, a fim de se

ló!abilltarem para -ca,sa-r, ,os. seguintes: )

Edital n.O 13.226 de do e residente na Rua Frede-
01-06-1983. - rico Curt Vasel, nesta cída-
GILBÊRTO VOLTOLINI. de, filho .de Mathias dos
SAl.ETE IN�S PETRI Santos e de Nair dos San-

Eie, brasllelro.. solteiro, tos. Ela, .braslleira, soltelre,
vidraceiro, natural de Santa, professora, natural de Jara

,

Bárbar:� do Sul, Rio. Grande. guá do SuJ, domiciliada e

residente na Rua Padre Alui-do- SI)I, domiciliado e resl-
fso Boeíngi nesta cidade, idente em Ilha, da· ,Figueira,

Iha- de Ordíval Luis Demar-nesta dístrlto, filho de Ovl-'
chi e .de Norma Teresa Va ..dio-' Voltolinl e de Cecilia
sei Demarchl ,Voltcllnl. Ele, brasileira, "

soltelra, costureira, Maturai, Editai, n.9-' 13.229 de.

de 'Guaramirim, neste Esta- 03-06-1983'
dó, dcmicillade-e . residente ALBERTO WALTER
em Ilha da' Figueira, neste éNGELMANN e-HU.DA
distrito, filha-de Bartolomeu' RAMOS GONÇALVESPet'ri e de Reinilda Schmitt

.

Ere, brasileiro, solteiro,
Petri. Ievrador, natural (je Joinvil-
I ' le, neste Est&do, dornicilia-
Editál, n." 13.227 cl.

, , dó e residente em Guarami-
01-06�1983,,; r,im, neste Estado, filho de
ADiLSON:DA SILVA. walter Engelrnann e de H'uJ-
GUIO�R ZEN da Jung I:.ngelmann. Ela,

Ele, brasileiro, solteire,
.

brasileira, solteira, operérta,
operário, nature! de São natural de �araguá do Sul,
Francisco do Ssl, néste Es- domiciliada e residente na

'tªdo, domiclllede e .reslden-: xua Irmão Leandro, nesta
te na. Rua Joinville, nesta cidade, filha de Libéreto
cidade, filho de Mi'lton' da, Gonçalves e de Gertrudes
Silva e de Maria Estevão da Rarnos Gonçalves.
Silva. EI!a, brasileira, soltei
ra, �perária, natural çle Jo

invllle, nsste Estado, domi
ciliada e residente na Rua

Joinville, nesta cidade, filha
de João Zen e de NHda Au-

gusta de Araujo.'
�

. ,

DECÁLOGO DE "MAHATMA GANDHI",

o sábio hindu, 'Mohandas Karamchan'd Gandhi, a

I/'Grandé Alma", tornou-se famoso .no mundo inteiro,
pelos prudentes ensinamentos e pensamentos, .special
merite pelo seu tr'abalho da não violência.

. Um de seus trabalhos é a Decálogo de Gandhi, hoje
uma verdadeira lei para milhões'de homens e que re

prpduzimos abaixo para conl1ecimentos de nossos lei
tores e eventual aplicação na vida dos ensinamentos
que encerra:

"

'

.'

1.°) - Dize a verdade (satyagraha).
2.°) - Pratica o "ahimsaí' (nãO-violência).-
3.°) - Pratica a "brahamachàrya" (éastidade).
4.°) - Come frugalmente e o. imprescindível.
5.°' - Não possuas o supérfluo. S� o necessário.
6.°) - Ganha a tua vida com. o teu trabalho.
7.°) - Serve a teu próximo (o "swadeshi(' o

ideal de servir). -

' ,

8.°) - Todos os' homens são iguais. Nunca o es-

queças.
- Todas as crenças são iguais.
- Não' temas a nada e a .ninguém (aniquila

o temor').
'

Dia í.o de :junho -

Daniel, filho' de César (A
delLna) Laufh; Alexandre;
filhó de Rubens (Maria)
Ehlért.
Dia 02 de junh9

.

Marcelo, filho de Adernar
(Maria) Kaiser; Jenifer, fi
lho de Aldir (Mârisa) Reitz:
Daniel, filho de Osmar (Ma�
gali) Pretti.

- •

Dia 03 de junho
.Gisele, filha de Luiz (Sô

nia) .Rosa ..
Dia 05 de junho
Marcel, filho .de Ricardo

(Rosania ) Ramthllm;' Ra
faerra, fi lha de José (Rita)
Grass!.

-

Diá06 de junho
Ana, filha de Valentin (A

del ina) Stolf.

cre, I:>rpSIl�II:,O, 'sol tei ro,
operaria, natural de Guara

mirim, neste Estado; domi
ciliado e residente em VUa
Rau, neste distrito, filho de
José LuiZ Reinert e de Sofia
da Silva Reinert. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, nátu
ral de São José; neste Esta
do, domiciliada e' residente
em Vila Ra·u, neste, distrito,
filha de Edelberto Ender e

de Heirna, Bruch Ender. �

de Massaranduba, neste es
tado.
LUIZ KUHN e

DARIA RADWANSKI
'

., Ele, brasileiro" solteiro,
motorista, natural de

\

Mas
'serendoba, neste Estado, do- ,_
miciliado e residente nesta
cidade, filho de Paulo' Kuhn
e de Clara Decker Kuhn.
Ela, brasileira, solteira, pro
fessóra, natural de Massa
randuba, neste Estado, do
miciliada é residente , em

Massaranduba, neste Esta
do, filha de Fránclsco Rad
wanski e de Cecilia Besen
Radwanski. '

Edital Íl.o 13.230 de
03-06-1983
PED.RO REINERT e

MARLISE ENDER

Edital n.O 13.231 de
,06-06-1983,

,

RENATO GILBERTO
FRANZEN e ADELAIDE.
'MARIA KÖHLER.

Ele, br�sjleiro,
-

solteiro,
do comércio, riatural de
Doutor Pedrinho, neste Esta- '

do, domiciliado e residente
em Florianópolis, neste Es

tadoç filho de Gilberto Fran
zen e de Lúcia Losi. Ela, bra
sileira, solteira, costureira,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Fritz Vogel, nesta cida
de, filha de Francisco Köh-

- ler Filho e de Alzira, Neizer
Köhler.

Edital n.O 13.232 de
06-06-1983.
Cópia recebida do cartório'

Edital n.? 13.233 de
07-06-1983 ..
ALCIDI;S DO NASCIMENTO e

SANDRA MARA ANACLETO
Ele, brasllelro, soltteiro,

lavrador, nascido em Coru-
pá, neste Estado, domicia-
do e residente em Nereu Ra
mos, neste distrito, filho de �
Bertoldo 'do Nascimento e

de Maria do Nascimento.
Ela, brasileira, solteira, do
lar, nascida em Rlo Negro,
Paraná, domiciliada e resi
dente em Nereu Ramos, (les-
te 'distrito, filha de -João A
nacleto e de Irene Anacleto.

,Edital n," 13.234 de
07-06-1983.
'VALMIR DA CRUZ e

MARIA DE FATIMA
RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, nascido em Jeraçué
do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua Paulo Neitzel,
nesta cidade, filho de Eucli-
des da Cruz e de Edite Sil
veira 'da Cruz. Ela, brasllei-

•ra, solteira, do lar, natural'
de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua
Paulo Neitzel, nesta cidade,
f.ilha, de -Venina Rodrigues.
Edital n.O 13.235 de
07-06-1983;

,

. Cópia recebida do cartório
- de Guaramirim, nl Estado.
MILTON JOSÉ FEDER e

MARIA- LUCIA BARDIN
Ele,

.

brasileiro, solteiro,
, lavrador, nascido em Glja
ramirim, neste Estado, do�
miciliado e residente nà Rua
EleQdoro GórgE;!s, nesta ci

dade, filho de Annibal Fe
der e de Miranda Girola Fe
der. Ela, brasileira, solteira,
do lar, miscida em Guarami
rim, ,neste Estado,' domici
liada e 'residente em Guara
mirim, neste Estado, filha
de Leonorio ,Bardim e de
Amelia Costa Sardin.

E para que _chegue ào eo

nhecimento de todos, man

dei passar O"presente Edital,
qUê será pLiblicado pela im
prensa e em Cartório, onde
será afixado'du·rantê 15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO' DO POVÖ

/

Prefeito e Secretários mostram a
.

administração municipal. ao empresariado
- -" ._�

poltvalentes e, apolo finan
ceiro pare a edificação da
Casa da Cultura :e de dois
blocos para a Fundação Edu
cacional Regional

.

Jaraqua-
�nse - FE;RJ.

.

\ Vasel disse q�e lmin
mostrou-se receptivo e sen

sível aos pedidos.' Adiantoú
que na Delegacia dó' Mitlis
tério da Fazenda,' reivi'ndi
çou pera Jaraguá ,o Projeto
Çiata, R,àra completa refor
mulação dó sistema trtbuté
rio do município. Ele anun

ciou a futura ativação do
ÇOOEMU - .Conselho de
Desenvolvimento Municipal
que existe de direito, mas

(lãq de fato, bem como, seu
plano de

.

comprar uma' rní-
"

hi-usina de asfalto pare a

pavimentaç_ão de ruas, pos
sivelmente no I'lróxirt1o ano

Á esse respeito, ratificou
Inforrnaçâo anterior de que
-6 seu governb J'não Rater
nalista" .vai cobrar o asfalto
dos -contrlbulntes 'beneflcla
dos," Inclusive aquetes que
receberam na-admlnlstreção
�nterior.
)
A introdução de mu�àn.

ças no trânsito €i a implan
tação da feira livre, .a ·forma·
ção de uma comiss'ãb para
�studos da r�se:rv'a ecológica
e florestal do Pico do Jara
@uá, bem como o t'=-abalho

d
i

que está sendo desenvolvido
no campo do turismo foram
detalhados pelo Executivo,
que falou na necessidade de
melhorar o acesso as repeti
doras de TV, no Morro da
'Boa Vista, e 'colocação da e

,

nergia. el(trica por via aé
rea, pois atualmente, um

grande trecho, é por -cabo,
'o que tem trazido proble
mas. Em síntese foram estes
os assuntos discotldos.

Os empresários presentes
a reunião puderam . sentir,
que, a exemplo de todas as

prefeituras brasileiras, a a

t9?' adminlstreçãc munici
pal' defronta-se com a crô
nica falta de recursos, agra
veda. em Jan3guá do Sul, pe- .

la falta de lim. Plano' Diretor
e um Código de

,

Posturas
objetivos e adequados à vas

ta gama de problemas que
a cidade- enfrenta, hodierna
mente.

A opinião do empresaria
do, no prlmeiro contacto o

ficiai,
.

fo'i de que houve
muito provei,to,·· l1otadamen�
te porque, de parte à pàrte,
qopy'e total franqu��é!. na a

bordagem dos problemas e

porque se constituiU como

início de um' diálogo que de
verá perdurar, em vista dos
interesses envqlvidos.

.

NOVAS NOMENCLATURAS DE -

.

RUAS NA CAMARA

.

,

.-

Jaraguá d� Sul- �emana.de 11 a 17 de junho de 1983

05 do- Funclonalis-
r c:.

.

I, atJvos e inativÔ$.
.

-os habitantes deste
�,de V�readores epro

. I,!inte Lei: .

vos, a"'Partif.
serão eleva
cento), cale
mês de abt
cionários
que terão'
.mesmo per
to), calcula
pela mesma.

ncimen.tos do Funçio>
ipat, etlvos e inati
(maio do corrente eno,

Pe· :20% .Ivlnte por'
re· os venclmentos' do

. ,

ano, exceto b� fun-
, laLel n.o, 909/ß,3,
atos reajustados 'nó
:20% (vinte por cen

;;05 salérlos atualizadosIVO KONELL
Secretário de Administração e

Finanças.
-

..Art ;., 2.� _ SpeSilS decorrentes da

presente Lei; por conta, de dotaçãQ.,
i já, consignad ament!), vlgente.:

lei entrará em vigor, na .

-

, rev09ada� as' dispo-
- ,

Estedo-de Santa Catarina
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE
JARAGUÁ DO SUL

LEI N.O 916/83 .

'

Dá denominação à via públ,ica no

perímetro urbano de Jaraguá do Sul.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul
Estado de Santa Catarina, rro uso de suas a

tribuições,

FAZ SABER a todos os
. habitantes deste

Município que a Câmara de Vereadores apro
vou e ele sanciona a seguinte Lei: .

Art 1.°:- Fica denominada "Rua 348 -
DIEDRICH BO�CHERS", a Rua 348, lateral
da Rua 14 - Jor�e Czerniewicz, no perfrne
tro urbano de Jaraguá do Sul. :

Art. 2.° - Esta Lei entrará em vigor na

data .de sua publicação, revogadas' as dispo
-sições em contrário.

- '

Jaraguá do Sul, 08 de junho de 1983.
.;

.

','

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

'ÁUREA MULLÉR GRUBBA
Tabelii e Oficial do Registro de Protestos

-EDITAL-

AUREA MÜLLER· GRUBBA�' Tabeliã Desig
nada de Notas e Oficial de Protestos de Títu
los da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, 'na forma da 'Iei, etc ...

.

Faz saber a todos quantos este edital
virem que se acham neste Cartório para pro
testo os títulos coritra: ADOLAR KATH, Rio
da. Luz. I, s.n. nesta. ADEMAR RO:EDER, Rua
Eleodoro Bórges, 96, nesta. COM., e REPR.
PIAZZA LTDA., Rua Reinoldo Rau 86 nesta
CLAUDIO EMILIO GUASCO, Rua Leopold�
Malheiro, 394, nesta. FLORENTINO TOMA
SELLI, Estrada Santa Luzia, s.n., nesta. GUI-
LOW E CIA. LTDA:, Estrada Rio da 'Luz; s/n:'" �'

nesta, HEINZ MULLER, Estrada Jaraguá 99;
,

nesta, IVO RICARDO STRAATMANN, Rua E-. ",
milio Stein, 125, nesta. IRMA LUZIA DA 'i
SILVA, 'Rua Mal. Floriano Pei}_Soto, 246;1,,· >:

.

nesta, JOSE GILBERTO DA SILVA, Rua-:Do�
,

millgos' da Nova 48 nesta. LlNO 'CJSE, sro- ,

INSKI, Galeria Dom Francisco, s'ala 3, n�sta ..
MATIAS SILVANO, Estrada Bananal 'do.-Svl"
s/n, Guaramirim, MOVEIS E ESQUADRIÀS
NELE IND E COM LTDA, Rua' Joinvine, 1510
nesta. OSyALDIR TORINELU, Rio da Luz .II,

'

nest-a-. RENATO BENTO, Rua Jose Teodóro
, Ribeiro, 437-0, nesta. ' ,- .. :'

, E, como os ditos devedores não foram::
encontrados ou se recusaram a aceitar a' de- :.

.

vida intimação, faz' por intermédiO, do pre�':
sente edital parq que os mesmàs compare
çam neste Cartói-io, na Rua Artur Müller, 78,
no p�azo de lei a fim de liquidar o seu dé
bito ou então dar razão por que não o faz,
S9b pena de serem os referidos títulos pro
testados na forma da lei, etc.

ns/"Jaraguá do Sul, 09 de junho de 1983

, Auréa Müller Grubba

1983.'
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VOLUNTARIAS QUEREM MAIOR
PARTICIPAÇÃO DA lBA

A diretoria do Núcleo de :

'Voluntárias do Pronav de.
Jaraguá do Sul, esteve reu

nida na manhã. de
-

terça
feira com as Sras. Mariléia
de Oliveira Cesa e Maria de
Lourdes da Legião Brasilei
ra de Assistência ___: 'LBA,
de Joinville e Florian6polis,
tratando sobre as-suntos de

.

'intéresse cO'letivo,
'

quando
"O N\7 local reclamou' ·uma
maior atenção e, participa
ção para os seus

.. projetos,
o que não vem. acontecen
do de maneira efetiva, ba
seado em fatos �oncretos
que foram expostos no de
correr do encontro.

De positivo mesmo, a con-,
firmação da breve a�sinatu
ra de um convênio entre a

. ,LBA e ,a Creche "Ranchi
nho Alegre�', da região da
rua Joinville, m,?ntido pela
.Aç�o Social.

Enquanto
.

acontecia a

reurneo, o assessor de co

municação social da LBA,
João Carlos Bittencourt. vi
sitou os órgãos de imprensa
da cidade. Na redação do
"CorreTo do Povo", entre

gou a síntese da programa-
�

ção a ser executada em 83,
por divisão técnica: t. Pro
grama do Núcleo Regional
de Saúde e Nutrição _: edu
cação para saódé; 2. Pro

grama do Registro Civil -

execução de regi�trO de n�s
cimento e ópito, 2ä. 'lia de
certidão e icasamento ,civil, .

através do núd� de volun
tpriado da LBA;- 3. Progra
ma da Divisão de Educação
para<> Trabalho - supri
mento das necessidades bá
sicas (alimentação e saú
de)" qualifi�ação profissio
nal ' (formação de mão-de
Qbra, trabalho com brinque-.
do e artesanato); 4. Progra
má da Divisão de . Serviço'

- I

C). Prefeito Durval Vasel,
acompanhado dos secretä-:
rios Ivo Kbnell, Aristides
Panstein,

. Baldulno
,
.Raulino

e do chefe de gabinéte Ola
vo Marquarqt, partlclpou 2,'
feira de um encontro com o

empresariado I jaraguaense,
no Centro Empresarial. O

prefeito COmentou as relvín
dicações apresentadas no dia
1.0 de junho ao Governador
dó Estado, cu já contacto 21-

grÇldou, segundo ele, pela
maneira franca do Execútivo
Estadual, que prometeu pes
soalmente estudar todos os

pedidos, ante aq- epelo apre
sentado, consubstanciado no ,

fato de Jaragúá' do Sul ser'
o sexto arrecadador de ICM
do Estado e nunca ter rece
bido maior assistência, erre
vés do retorno deste impos
to ..
- No encontro com os em

presários, falou igualmente
do' incentivo e incremento
ao turismo, criação da re

serva biológica e florestal
do. Pico- do Jar:aguá, termi-.
nal urbano., sqúde, ,educa
ção, inf"ra-estrutura rodoviá
ri?; plano diretor; tr-ânsito,
conselho de desenvolvimen
to

.

municipal, feira
. livre, .

transferência da garagem e

oficinas da prefeitura 'para
a periferia, dentre outros, '

quando tambélJi ·reafirmou
seu propósito de governar
de comum acordo com a co

munidade e de' recorrer á
ela sempre que pro�lemas "1 .' "

.

,

mals ampJos e difíceis re-
.

Nas últimas sessões cio I Waldemar Grubba",' o· tre-
clamarem soluçªo. Poder Legislativo c:fe JarR- che da estrada asfáltica, que
Dentre as soHcitações �Juá do Sul, deram entracla partindo da .cabeceira da

mais relevantes, destacou a umá verdadeira avalanche ponte Abdon Batista, alcan-
ativação da Companhia de de projetos-de-Iei de deno- ça a ponte situada na divi-
Pof(cia Militar, já criada, �r1inação' de ruas do quadro sa com o munidpioc:le Gua-
elevação 'da comarca para l:Jrbano municipal. Mnda na ramirim. Desse mesmo ve-
4a. entrância, -recursos para segundé;!-feira, forarp apro- reador, foi 9provada indica-
construção de seís' unida- vados os qu� qen6minam,�e çã« ao Exec,utivo; no _senti- ,

des sanit,árlas na. periferia· Carlos Oecbslel", jo�o � Sa!').- ,.qo de,que �ejam instaladas
ê int€>rior, considerando, e- 50n e Dietrich Borchers, de' " quatro luminárias nas pro-
x,is�ir uma única somente autoria do vereador Atayde ximidades da 'Escola Básica
no município, e no' centro, Macnado- e, ��mbéni, o pro- '�Elsa Granzotto Ferra:z" r em
bem como, isençãó do pa- jeto de aumenfo do� funcio-

.
S'anta ,Luzia.

gamento da energia elétric� nalismo publico nionicipal
.

pelo períqdo de um ano aos. ativo e inativo, 'em vinte �Na palavra Livre, Rosá re-

hospitais locais tque, foi in- por cento.·
,

feriu-se 'a Semana do Meio-
vial;>ilizada). Além disso; E novos prorétos., forél.f1l AO!tbiel)te,;,:enq�atlto o verea-

pleiteou a vinda. da Patru-· 'lpresentàd�. Dp ,Yerea.dor - 'do!?' E�rpl:, Kt:�tze.r enalteceu
lha Rodov\ária Meçanizada· Heins Bartei,. denoty1inando ,�(carí"éir9 do jovem ciclista

. por um P!'ldodoide 9-0 dias,.· de P�L!lg G'i�I.ow:;� �� 4 p?:' >SílyiOi, Roberto Ewald, d.esta
recursos p�ra construção de plçínta' peri-JYl�tr\êq de" Rio c<!�db�S{)� vit.órias no ci
duas 'pon,�es e para compra' Cerro II; do .vereador· Mar;-, clismo estadwal e nacional,
de� tßrreno :par:a o Cemité- �o Verdi Len:zi, denbm-�i?lan- .honrando Járaguá do Sul.
rio Municipal, elaboração do �c de Olívia Chiodlni Pra- Já '.0 vereador Luiz. ZOl')ta
Plano ,Diretor Ffsico"Terr[ta-, di a rua 314 ,e de. Vi.ct.ório (PQS), levou ao conheCi-
ria.r, pavimentação asfáltica, Prádi'·a rua "20-3-;,::-3'érid'� C;s;

.

i'YIehto do Líder do Governo, ,terminal rodoviárjo" cans-, �omEmag�a�ºs 0�:> >;��n.:ito.:;-es � ,Ademar �raz-Winter,. PMDB, L
_ trução de creches,. implant?l-' do calJsídicó Humo�rfb.Pr-a-' a sua- preocupação quan,to a Ição do· pré76scol,ßr e]." di; tambem Álvaro Rosá a- lif!lpeza da rodovia que dá ;

grau em .escolas do--municí· . presentou projeto-de-I�i, de- acessso a Barra do Rio Cer- Ipib, co.nstrução de qvadras. nominando. de '/Rodovia ro.
_

Comissão estudará
.implantação

.

da, Reserva

Bioléqica .

Através de ato �aixado C�mpo$., Carlos César Hoff-

pelo mandatário-mor do mann e Olavo Marquardt.
município, dentro das come- Tal Comissão fárá os es-

moraçóes da Semana e do tudos preliminares, com
. Dia Mundial do Meio-Am- vistas a futura. criação da
biente, foi formada a Co- Reserva Biol6gica e Flores-

.. ,.missâQ para Estudos da Re- tal do Pico do Jaraguá, que,
$erva -Biol6gica e Florestal

.
além de proteger a flora e a

-do .Pico do Jaraguá, integra- fauna,· poderá ser aproveita
da pelo engenheiro florestal' da para um programà turís-
Il1go paulo Robl (autor da tico, a médio e longo prazo.
idéia), Dr. José Alberto Bar- De acordo com Vasel, este é

bosa, Balduíno Raulino, A- o passo inicial para viabill
madeus Mahfud, Ot,imar zar o projeto, que é de ex-

Guenther, José 'Benedito de trema importância.

,

'�';""""�-' '1"1(," I '

.

.. ..

,�-

,

Estado de Senta Catarina'
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL

LEI N.o 917/83
Dá ,denominação à via pública do perímetro
urbano de Jaraguá do Sul.

- O'Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas

atribuições,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município que a"·

Câmara de Vereadores aprovou" e ,ele sanciona a seguinte Lei:
. Art. 1.0 - Fica denominada "Rua CARLOS OECHSLER

Pioneiro", a via pública, lateral da Rua 10 - José Theodoro
Ribeiro, no etrecho compreendido entre esta rua até o final
do perímetro urbano,

.

Art. 2.° -' Esta Lei entrará em vigor na data de sua pu
blic.ação, 'revogadas as djsposlções e,m contrário.

Jaraguá do Sul, 08 de junhà de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secretário 'de Adrnlnistração e Finanças.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAßUA DO S_UL

-

LEI N.o 918/83
Dá denolninação à' via pública do

perímetro urbano de Jaraguá do Sul.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas

atribuições,
FAZ SABER a todos os habitantes deste Município 'que a

Câmera de Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Art. l.0 - Fica denomlneda rRua :JOÃO SANSON - Pio

neiro"� a via pública, lateral da Ruá José-iheodoro Ribeiro,
no trecho compre!'lndido entre eSta rua até o final' do perf
metro 'urbano, a qual é conhecida por Tifa Fruet.

_ Art. 2.° - Esta Ler entrará em vigor. na data de sua pu

bli<:ação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 08 de junho de 1983.
DURV,AL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL

\
Secretárió de Administ�ação e Finanças.

cação); 5. Programa do Al
fa - assistência a excep.
cionais e a idosos atrav".
das seguintes entidades exe

cutoras: APAE e Núcleo de
Voluntariado.

•

Social trabalho social
com grupos e projeto' casu
lô através de duas entida
des convenentes (Movimen
to Diocesano de Promoção'
Social e S�cretaria de Edu-

'--

')UOOAP
DE

_.,..

i

j
�.
1

5, 1
1
í
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Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250�Jaragüá do Sul - SC. Composi
Ç'ão e impressão: Composição Gráfiça e Editora l.F -
Blumeneu.

,

'

Assinatura para Jaraguá do Sul:
_

Cr$ 3.000,00
'Jutras Cidades: Cr$ 3.500,00

_

Número etresado: Cr$ 70,00 ,

Número avulso: Cr$ 60,00
Representantes credenciados: Pereire de Souza & Cia.
Ltda, Tábula V�icu'lós de Comunicação' S/C Ltda. e Pro
pai Propaganda Répresentações Ltda.

"

Este jornal é associado a ADJORI/SC � ABRAJORI.
.

.� '.
.

Corcel-I! semiluxo - branco ....• 198,3
Corcel II L - prata met 1983
Corcel II L - cinza met.. ,

1981
Belina II Loo - prata 1981
Gorcel II L - oeee ., 1981
Corcel Ir hobbv - branco .. ,. . . .. 1981
Brasllia - branca' 1981
Fiat 147 -L - branco 1981
Fist 147 L - marrom 1981
Belina II L � ezulrnet. 1981
Belina II- L - beoe : .. 1981
Corcel II hobbv - branco ','

1981
Opa I a Comodoro - verde met. .. 1982

-V.ículo� à aasolina:'
Corcel J I L • branco ... '. . . . . .. ,198.1
Corcel II LOO - prata . '." '.. 1980.

. Corcel JI GT - azul oeminl m ; 1980
Bel!na II, L -:- beoe- .. o •••• ',/" 0_'

,1980
Belma II Loo - prata, . . . . . . . . .. 1980
Corcel II semiluxo - branco 1980
Corcel II L - branco 1979
Corcel II ST - amarelo :... 1979
Bellria lIST - branco l���Corcel II ST - azul o •

Belina liST - verde met. l��tCorcel II Loo � branco
1977Corcel LOO,- beoe .•..........

Corcel luxo - marrom l�r-Maverick - verde .

Fiat 147 L - branco .. '......... 1977

j ,

CARROS USADOS R'EVISAOOS l::M
OFICINA PROPRIA' E COM GARANTIA.

MORETTI, JORDAN & C'IA. LTOA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseeã. 158
Telefones: 72-1777 e 72-1995.

VIAÇÃO CANÀRIN.HO
TRANSPORTE O�BANO, _INTERURBANO; EXCURSOES

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

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

,

"

CONFIRA A HISTÓRIA ...

.. " ,HÁ 38 ANOS

Barão de Itapocu

- O Dr. Joio Tomas Marcondes d•

Mattos, Juii de Direito da Comarca de Ja

raguá do Sul
'

era promovido para a Co

marca de Laguna e a .seeledade local ho

menageava o magistrado e esposa, com

um banquete de c1espedida no Clube Atlé

tico Baependi. Enquanto não era nomeado
Q seu svbstitutor passava a exercer o cargo
o sr. Erico BIosfeld, Juiz de Paz, sendo
este, cargo exercido pelo sr. Waldemar
Rau. '

- A Sociedade Desportiva e Recrea-.
tiva "Boa Esperança" realizava torneio de

- tiro ao alvo, vencido por Adolfo Schloes

ser, Oscar Siewerdt e Afonso Stricker. En

tre as senhoras sagravam-s� Tecla Hadlich,
lolanda Francke .e Ema l3esecke.

'" HÁ 20ANOS

- Na edição n.O '2.219, de o "Correio
do Povo", uma eeluna trazia subsídios hls

t6ricos, falando d<? primeiro jornal (ma
nuscrito), com o título "Der Jaraguá -
Bote", que teria vida efêmera, pois, com

a.expedição do 4.° número, deixava de e

xistir d.finitivamente. Apareceu em 1901,

Na edição n.O 2.222 do CP, eram transcri
tos trechos do noticiário, todo ele em lln

gua alemã, assim como na ed.. n.O 2�221,
fazendo referência' ao "Jaraguá-Boten",
matéria, então, já transcrita na imprensa
em 9 de novembro de 1929.

... HÁ 10 ANOS

- Uin grupo de homens resolvia pelo
lançamento de Manifesto ao Povo de Jara
gu'\ do Sul, em conseqüência "da atitude
irredutível de a1guns poHticos jaragulen
$e5", t�rnando-se impossível a u"lão de to-

das as forças políticas do' município, onde
"nem 'a boa, vontade demonstrada pela
maioria dos elementos das duas correntes
de opinião representativas da vontade do
povo altivo de Jaraguá, nem'o trabalho
intenso ea grande vontade de congregar
do ilustre Secrélário do Partido Social De-

_ mocrático, dr. Rogério Vieira, conseguiram
demover os ql.le não pretenderam harme
nlzar' a familia jaraguaenH. O Man�festo

" apresentava os seguintes candidatos
'

para
o·diretório do P.S.D. em Jaraguá: Artur
Müller, Mário Tavares ,da Cunha Mello,'
Arnoldo Schmitt, João O. M,üller, João
Emme.ndoerfer, Virgílio Rubini, Joio Lú

cio, da, costa, Henl;'ique -Piazera, Hermilio
Ramos, Waldemar Luz, João Tossini, José
PasqualJni, Gi.rdini ,Luiz Lenzi, Euclides
Vieira Garcia 'e Otaviano Tissi. A hist6ria
H r�petiria ná década de 60, quando da
noite p'ro dha nascia- o MOB &m Jaraguá
pel'a "intransigência da ARENA, único par
tido então existente na Pérola do Vale do
Itapocu. Ein 1983, também em Junho, de
verão reunir-se os políticos do PMDB e d9
PDS· para renovar os quadros pol'íticos do

município, que estão sob certos aspectos a

gastàdos' entre si • perante a opinião pú
blica. O anseio d. liberdade e de democra
da exige renovação de pessoas'e de men

talidades e não suportam mais os "donós"
de partidos que, à pretexto de defender
o povo, procuram ..tofar oa seus pr6prios
interesaes.: '

"

... HÁ 30 ANOS

--- Em comemoração do 1.0 ano cl.
fundação dl[a Liga Jaraguaense de Despor
tos, ,reallzava�se no campo ,do Baependi
(onde hoje se sitúa a Indústria Sasse), na
rua Georg Czerniewicz, defronte, do Bar
Gaulke, um torneio de futebol entre o "D.
Pedro II, Seleto, Estrela,' Acaraí, Baependi
e' Faixa Azul, da 1.· Divisão e"Avaí, Água
Verde, Botafogo e Ipiranga, da 2.· Divisão.
Ná época estava atrás do balcão Victor
Gaulke, Pllr de Norber,to. Hoje, o "Mono",
como é chámado o Norberto, serve as ge
ladinhas para os seus muitos admiradores
que relembram as façanhas do Gaulke que,
'em certos dla� pegava a sua própria alma.
Eram juizes do torneio: OtaclUo Ramos.,
Artur Günther, Júlio Zacarias Ramos e

Heinz Mahrike. A renda? Cr$ 1.855,00.

- Com a marca de 6 graus abaixo'
de zero, São Jeaqulm, em Santa Catarina,

,

mantinha então o recorde de baixas tem

peraturas, 'na onda de frio do ICentro-Sul
do Brasil. A segunda marca ficou com o

Paraná: 2 graus em Curitlba.
" ,

� Pela primeira vez na história do

indigenlsmo brasileiro, um índio ocupava
um cargo de maior responsabilidade na

administração pública. Tratava-se de Ju
runa João Geraldo Itàtuitim, de 36 anos,

que chefiava a Ajudancia Minas-Bahia.
Passados 10 anos, Juruna aéabGu eleito

. deputado federal e está dando o' que fazer
na Câmara Alta. Até o Ja Soares tira par
tido de sua$ intervenções, aproveitando o

personagem, do índio, transformando uma -

denúncia numa piada: o branco s6 sabe
fazer 6 no índiol

- Quem ainela possuía cédulas anti

gas de 200, 500 e 1.000 eruzeíres, devia
ficar sabendo que elas só circulavam até
30 de junho de 1913. Depois, têháu!

INDOSTRIAS �EUNIDAS JARAGU A e CONPAL - Concentrados p/Alimentos

Programe beml Programe Canarinho,
o 'transporte oarinhoso.

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRAiI'OS?
FOTOCOPIAS? SERViÇOS AÉREOS VARIG?

Se o seu problema é este a soJução é esta: Organização Contábil
,

"A Comercial" Ltda. Rua Cei. Proc6pio Gomes 2.9'0. '

Telefone 72-0091.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Água: quase pronto sistema

de Buaramirim
Estão praticamente con·.

cluídas as obras de amplia
ção do Sistema de Abasteci
mento de Água do Municí

pio de.Guaramirim, faltando
apenas a conclusão dos tra

balhos de implantação da
.

rede de abastecimento, que
deverão se estender até o fi
nal deste semestre. Com a,
conclusão do projeto deve
rão ser beneficiadas aproxi-

'

madamente 1 mil 500 famí
lias no município. A lnfor
mação foi prestada pelo Ad
ministrador Regional da Ca

san, Osni Piske, após ter

verificado o andamento dos
trabalhos.

I Segundo Piske,"CI Casan
está investindo na obra Cr$
110 milhões, e o projeto
consiste na construção de
uma estação de tratamento
de fluxo ascendente, com 3
filtros de vazão, num total
de 27,89 litros por segundo,
além da estação de recalque

de água tratada com, duas
bombas centrífugas_ Tarn
bém foi construído pela Ca
san um "reservatório com

capacidade para 500 metros

cúbicos e uma rede de dis
tribuição de 20 mil 2,,5 me

tros, com previsão para 740

liga/ções domiciliares na sua

fase 'inicial.

o Administrador Regio
nal da Casan informou que
o trabalho de implantação
do projeto atende uma an

tiga reivindicação. da popu
lação d� Guaramirim, cujo
crescimento gerou a neces

sidade de um maior número'
de ligações domiciliares. O
novo sistema de abasteci
mento eterideré cerca de 6
mil pessoas no Município.
As estações de, recalque e de
tratamento estão localizadas
às margens da SC-301, e de
verão ser utilizadas as águas
do r�o ltapocuzínho.

Jornada de· trabalho semanal

será de 46,5 horas
Foi distribuído sexta-feira

ao Congresso' Nacional o

texto do projeto-de-Iei do
presidente Figuei'redo . esta
belecendo diversas " modifi
cações na Consolldeção .des
Leis doTrabalho.

O projeto. cria mais uma

figura j-urídica para o caso

de demissão. Anteriormente,
o empregado" era despedido
por justa causa ou sem jus
ta causa. "Ago�a, ele pode
ser demrÜdo

-

também por
-"

justo motivo". Outra ino

vação éque, além da multa
sobre o FGTS que revertia

para o BNH, agora poderá
ser' criada nove multa, desta
vez revertendo para o dis
pensado sem justa causa

Se ocorrer "justo motivo",
o despedido receberá 10%
além do FGTS; sem justa
causa e sem justo motivo,
recebe 20% do FGTS.

'

O projeto procura centro

lar, também, as demissões
coletivas. Agora, se aprova-

loja

do o projeto; as empresas
que elaborarem listas de de
missões coletivas deverão'
dar preferência, na manu

tensão do emprego, para os

funcionários mais antigos
ou aqueles que suportarem
maiores encargos fal1lili�
res. Mas, na prática, isto já
vinha sendo consagrado nas

convenções coletivas" de tra-
balho.

'

A matéria dispõe também
sobre, o direito de greve.
Agora, cabe ao Ministério
Público do Trabalho a.soll-

. citação de dissíduo coletivo
por ocorrência de greve,
com nova redação do artigo
856 da CLT, Por outro lado,
a jornada de trabalho cai
das 48 horas' semanais pare
46,S, numa primeira _etapa,
e para 45 horas até dezem
bro de 1985; as horas extras

serão, agora, remuneradas
em dobro (40%) e aumen

to de 30 para 45.dias o pra
zo do. aviso prévio.

mauqura
��--�-----------------------------------------------------

unidades móveis
Senai

•

.

o secretérlo da Indústria
e Comércio, Etevaldé da Sil
va, representando o gover
nador Esperidião A m i n, .

inaugurou dia 27 'as quatro
novas unidades móveis ad

quiridas pelo Senai, destine
das a ampliar o treinamen

to, aperfeiçoamento e espe
cializaçãó de mão-de-obra na

indústria. Corri um custo de
Cr$' 80 milhões, as novas

unidades móveis deverão,
nos próximos dois anos, rea
lizar 210 cursos nas espe
cialidades de Mecânica Die

sel, Comandos Pneumáticos,
Comandos Elétricos e Co-

. mandos Hidráulicos, aten

dendo 2 m'i1 500 alunos de
830 empresas. �ssas mes

mas unidades" inauguradas,
estarão também em Jaraguá

novas

168 mil sairam formados,
representando uma produ
ção de 134 mil alunos/hora.
Presentes ao ato o presi
dente da Fiese e do Conse
lho .do Senai, Bernardo W.
Werner, o diretor geral do
Senai no Estado, Célio Gou
lart, o superlntendente dc
.Sesi, José Zen, conselheiros
do Senai, assessores e dlre

. tores da Fiesc, Sesi e Senai.

Jardim São luiz

do Sul., conforme reporta
gem mostrada pelo "Correio
do Povo", recentemente..

Elas foram/adquiridas pe
lo Departamento Nàcional
do Senai, através de convê
nio c"om Q BI RD, contando,
ainda, com a participação
do Ministério do Trabalho.
A duração média dos cursos,
em nível de treinamento, a

perfeiçoamento e especiali
zação será de 180 horas/.
aula.

"

O Senai de Santa Catari
na conta> com 20 unidades
fixas e' 4 móveis, às quais
se juntam aqore rnais estas,
quatro, tendo no período de
1973 a 1982 matriculado
230 mil pessoas nos seus

diversos cursos, dos quais

-

Com apenas Cr$ 3.000
você recebe, durante 1

ano, o melhor jornal
da região. Àgora em

"novo formato, com

maior tiragem e cir

culação. "Correio do
. Povo" - fone 72-0091.

Safari'
'"

Entre noMonza4 pertas poraqui.
Emleldoerfer Comércio

-

, '-,

de Yel"culos lida.
"

.-

-,�----�,--_.-_......-----------------�..",

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM S.ÄO LUIZ POR APENAS'
Cr$ 26.600,00 POR Mes.

_

•

JARDIM SÄO LUIZ ASUA OpçÃO PE MORADIA NO·
JARAGUA "ESQUERDO.

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
MARCATTO LTOA.

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

TUDO PARA CAÇA, PESCA E CAMPING

_

.. .::

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

Espingardas" rifles revólveres munição redes, tarrafas," molinetes, veres. equipamentos para
-. mer�l1lho,

barracas, "co'lchõnetes, mesas, churrasquelras e demais artigos' de primeira qualidade' e a preços vantajOSas:
A LOJA SAFARI fica na Galeria Dom Francisco, Sala 4 - na Marechal Deodoro. .

'.,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Amanhã, 'etapa dó Estadual
de :Cr:oss em .JS

o público amante do rno

tocicllsrno terá neste .
do

.minqo no Motódromo Getú
lio Barreto da Si·lva, a opor
tunidade de presenciar, no- .

vernente 'as "feras" do es

porte catsrlnense. É que se-
.

rá realizada a 3a. Etapa do

Campeonato Catarinense de
Mot0cross,' promoção do

Jaraguá Motor Clube, com a

supervisão 'da Federação de
Motociclismo elo Estado de

, Santa Catarina.
.

'Paralelamente, ou seja,
ne tardedeste sábado, a dis

puta da' 2ci. Etapa dó Cam

peêhero Jaraguaense de Bi
clcross,A programação para
estas ,compefições e .esta:
dia 11 de 'junho hoje -- iní
elo-da 1 2a. Etapa do Jara

guàlmse da Bicicross e trei
nos' livres para motocross;

·

dià. 12 'de junho - 9h. trei
nos livres motocross, 12h

· churréscada, 14h -'125 cc

cross válída pelo
.

campeo-'
neto, 15h _ proiva Interme
diãfia de cross com motos

nacionals e 'às ,1 ôh, . 250. cc
cross.

ÂpÓs esta etapa do Esta
dúaf de, M9tocross, Jar�guá

·no

srLVIO,� CAMPEÃO
.� Oé'2S a 29 de maio, em
São Paulo, aconteceu 'Q Cam
peonato Brasileiro d� Cicli�
mo, categoria 'júnior, onde a

equipe de 'San.ta Catarina
foi a can:ipeã, obtendo duas
medalhas de ouro 'e duas de
Prata, além de oütras exce

·Ientes colocações, o que ·Ihe
valeu'o Hturo que estava em

poder de São Paulo, e ainda
teve três ciclistas, convoca-

Terceira Rodada do Varzeano
. nesta domingo

do Sul vai sediar, dia 31 A Divisão Municipal de
de julho, a 2a. Etapa do Esportes déu continuidadé
Campeonato Caterlnense de no -domingo passado ao 1.C
Velocidade, nas categorias Campeonato Municipal de
125cc,' 180cc, 2SQcc - é for-

_
Futebol Verzeano, que reú

çe livre. ne t'i-inta equipes do futebol
menor de Jaraguá do. Sul.

JMC CONTESTA Os resultados -forarn estes:
A presidente do Jaraguá Châye Verde -,- Figueirense

Motor Clube, Jeanete Mirian' 3xO Ser.' Aldrovandi, 550
Piske, está contestando no- Paulo 1 x 1 Saturno e Améri
ta divulgada nos principais' ca 1x1' Rio Molha; Chave
diários do Estado, dando Amarela � Jara,glJá 1 xO Vi
conta 'de que.a Secretaria t6ria, Noroeste OxO Blume
dos Transportes e Obras, a- nauense, Portuguesa 4)(0 Ar
través do DER, vai construir telaje e Santa Luz,ia OxO _!:Ii
no aterro da Baía ,Sul, em nhelros: C.have 'Azul - Bra
Florlanópolls, á 'primeira' desce OxO Metalúrgica Trapp
pista de blcicross do' Esta- Zonta. OxO Corlnthlans, Co
do. Acontece que a primeira' lümbla 0><3 Vilâ Nova e Vi�
pista oficial de Santa Ca ta- rscopos 2x1 Vila L.enzi; Cha
rinà localiza-se em Jéfraguá ve,VttrmeJha � Méllvice Q><O
do Sül, onde já se realiza o Bangu, Canarinho 1xl Flu-

_. 2.0 Campeonató Jaraguaense mlnense. e P,refeitura· OxO
dé Bicicross, anexa ao Cen- Faculdade.
tro Esportivo Social e ro. A terceira rodada, ama
rístico "Getúlio Barreto" da ,nhã" determina os seguin.
,Silva", portanto, Jaraguá. é tes ·.jogos, a partir das 8 ho-
'pioneiro nessa modalidade. ras: Chave Verde - Sãtur-
O.JMC tem também, aga- no x América, S,ãõ Paulo x

ra, novos diretores: Marco Santo Antônio e Rio Molha
Antônio Seib Machado, de x_Figueirense; Chave Amare
Publicidade e Aristeu Rosa, 'la - Portuguesa x Jaraguá,
de Bicicross. 'Vitória x- Noroeste, Santa

Luzia x Blumenauense e Pi
nheiros x· Artelaje;

.

Chave
Mui - Metalúrg: Trapp x

Zonta, Colérnble x Brades
co, Vireccpcs-s Corinthians
e Vila: Lenzl- x 'Vlle Nova;

, Chave Vermelha·..,;_ Canto,
do Rio, x Canarinho, FaéUl.

dade x Mal,vice e Fluminen
se x Prefeitura.
SELEÇAO VAI A�SFS

Os selecionados de fute
bol de salão de Járaguá do
Sul retribuem na tarde des- ,

te dia 11, em São Francisco
do Sul, as pertldas aqui rea
lizadas dia 28" quando; na'

prellmlnar, a Prefeitura de
Jaraguá derrotou a de Sãô
Francisco por 7 a 4, a Sele
ção "B" empatou sem aber.
tura de contagem e a Sele
ção "A" perdeu por .3 á 1 .

.

Os j'ogós de hoje iniciarão
.

às 16 horas e a delegação de
,Jaraguá segue: às primeiras
horas da tarde em .ônlbus

,

especial.

,HANDEBOL G9LEIA
Sob o comando do técni

co Waldemar Pellls, a equi
pe feminina de handebol de
Jaraguá do Sul que após um

péríodo de paralização retor
nou as atividades, jogou e

derrotou a. seleção "de Brus
que,' em �seus domínios, sá
bado' à tarde, por 23. x 13,
00' primeirö amlstõso com

vistas aos JASC.
t As brusquenses oportuna
mente 'vifãõ a Jaraguá "pa
gar" a visita, e enquanto is
so a Divisão Municipal de
EspGlrtes vem 'mantendo con

tactos com. as seleções de
'Itupcrertqe e Rio do Sul
com vistas a realização de
emlstoscs.

-

Juventus ··e Cruz de
. Malta lideram
'.
'. �

.Torneio MVR

Extra--Oficial

de Bolão

·

. Ciclismo: Weg estréia .bem .

Campeonato
.

�'Fói no domingo, dia S; a dos para integra'r a Seleção
,

prímelrê etapedo Campeo- Brasileira' que vai ào Pana-
nato Catarlnense de Cicli's- merlceno da Venezuela em

rno;: ein Flórlanépolls, onde setembro: Alexandre Ful-
, dêzenas de' :éidistas compe-, ' graff, Nflson Macedo - (am
t'iram, nàs catégoi"iàs princi- bos da Capital) � 'Sílvio Ro

pá'l; aspirantes e novatos. Aberto Ewald, de Jaraguá do

Equipe Weg, de Jaraguá dã Sul. Em São Paulo, Srlvio
Sul, fez u'ma boa estréia, ob- que participará, em

\ julho,
te'nd,o o 2.° lugar na catego- da 39a. edição da mäis tra-
ria principal, com Sílvio Ro- diéionàl' prova do ciclismo
bertt> 'E:wald, campeão b'rasi- bràsileiro - a <; de julho
leil"O de cidismo, categoria _. em' Interlagos (SP), con-

,

jünior .e, também, o 2�o lu-' seguiu medalhas na prova
gar 'nt! categoria novatos, de' resistência. Com seis pontos ganhos, ,

com Cláudio'l<:elbert. de forma invicta, Juventus e
A equip� jaraguaense vol- Os ciclistas campeões fa- Cruz de Malta (este �om

ta as pistas neste domingo, ram homenageados semana uma partida a mais) divi-
na prova válida pela segun- passada, pela Secretaria de de:m a liderança do Torneio
da etapa, em Pomerode. I: Cultora, Espor:te e Tu-rismo M�rio Vitória Rassweiler, da .

prova de resistência, com' _
de

-

Santa Catarina-. Liga Jaraguaense de Fute-
90 quilômetros. -

bC)I,' após a realização da ro-
ARWEG RECEPC'IONA dêlda do úlHmo final-de-se-,

. A' Associação Recreafiva mllna, onde o Cruz de'Malta
'Weg recepcionou sábado, em venceu o-Estrella por 1 a O .

suas 'dependências, a Asso- (Estrella 1 a O nds juven(s),
ciação Recreativa' Fer,roviá- João PesS'oa e Borafcigo.em
ria" de Curitiba, ocasião em patàram sem. abertura de
qu� alg.u-ns amistosos entre contage-m (Botafogo 2 a' 1

.

à'mba's aconteceram: no vo- nos juvénís) e Cruzeiro 1
!ibol feminino, aArweg ven- . Arweg 2 (Arw�g 3x2' nos ju
€�U por'2 a O, no futebol de venís), partida esta realiza ..

campo, entre veteranos, ga- da em Massaranduba.
nhou de 7 a 2, enquanto q.ue ( A liderah;çà do Torneio
entre os titúlares, o placar MVR é cHvídida entre Ju
acusou empate, a 1 gol. vóntus .� Cruz de Malta, que

têm 6 pontos, Botafogo,
Çruzeiro e João Pessoa têm
3"Arweg 2 e Estrella 1 pon-

.

to somente. A quinta rodada,
'

marca para hoje e amanhã,
Arweg vs Estrella, Juventus
vs Cruzeiro e Jo�o Pessoa vs

Cruz de Maltà, folgando o

Botafogo.

TORNEIO INTEGRAÇAO

A decjsão do 'II Torneio
da, I,ntegração,

'

promOvido
pelo Grêmio Esportivo Cruz

-

de Maltà', deve a'contecer no
Estádio Eurico Duwe no

próximo dia 19, quando de
cidirão o título Floresta e

Guarani, ficand9 XV de No-,
vembro e �i(i,) Cerro na briol
ga pela terçeira, colocação.

comeea
- I

6a. feira
, ,N,. próxima sext�-feira,
dia 17, terá inícío. na Soei.
dade Esportiva e Recreativa
Vieirense, o I Campeonato
Extra�Oficial' de Bolão "Va
_Ie do Itapocu", bola '23,
com- sessão de abértllra e a

realização 'da primeira par
tida que inaugurará o certa
me bolonístico, entre' Os
Fantásticos e Vitória.

'A Sociedade Vieirens. foi
a escolhida através de sor
teio, cuja primeira rodada
será complementada dias 21
,e 22. 'No-dia 21, jogarão
Guaquari vs Senta Púa e Ca.
narinho x Caxias e no dia
22, Az de Ouro vs Guara1;i e
AlvQrada vs Tudo Azul.

De?: equipes confirmarain
e participarão do Campeona
to: da S.E.R; Vieirense (Ca.
narinho e Os Fantásticos),
do, Baependi (Az de 'Ouro,

.

Guaquari e Senta Púa), Al
vorada de Rio-'Cer.ro ii, Ca
'xias de Santa Luzia, 'Vitória
de -Sehreeder, Guarani e
'Han.a Humboldt (Tudo'A·
,zuI), de Corupá,

. -
.

l"CIDADE DE 'JARAGUÁII

Nos dias 22, 23 e 24 de
.
julho, numa promoção da'
Sociedade Vieirense, aconte

: ce o II Torneio de Bolão "Ci
dade de Jaraguá",' bola '16

I

cm, evento inserido na- pro
qramação_dos 107 anos de

: fundação de Jaraguá, do
Sill. Além da Viéirense, d.
verão participar o Baependi,
Tupv _ Alvoradä e 'Catàri'nen-;;'
'se (de Joinville l- ,Caça e Ti
ro 1.° de Julho (de,Lages)"

. Vasconcélos Drumond ( Ita
Jaí), Pinguins (de llidaial),
Guairãc:ás (de Timbó), Caça

'.e Tiro e Vasto Verde (de,
Blumenau) e Paysandu (de

: Brusque).
. .

LEIA,
DIVULGUE E

.

ANUNCIE NO

"CORREIO DO POVO'''.
Fone 72-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DESPACHANTE VICTOR

Emplacamentos -. Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista' e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodor6, 557
(junto a firma Emmendoerfer)'

Telefones: 72.006.0, 72.0327 e 72-0655

COMERCIAL FLORIANI
. .

Revenda e. assistência . técnica Sharp, Dismac,
Olivetti 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

RELOJOARIA AVENIDA

... �

Presenteie com jóias e as mais finas
sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUÁ LTDA.

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

condições de atendê-los
,

eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM . VARGAS .

- Retroescavadeiras 'e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Rua
Tubos de concreto para suas obras.
Joinville, 1.016 Telefone: '72-1101 ,1

-

Veste bem. A moda certa� na

Gumercindo e na Getúlio Vargas.,

Jaraguá bem no Estadual
de Atletismo' Adul�to .'

'

Mais de dez equipes de a

tletismo dos munidpios de
'Xhapecó, Jolnvllle, Blume
nau, Flori-anópolis, Lages e

Jaraguá do Sul participaram
nos dias 4 é S de [unho, no
Centro de Desportos. da
UFSC, do Campeonato Esta
dual de Atletismo e Associa
ção Atlética Acadêmica da
'Universidade Federal de Sta ..

Catarina. Jaraguá do Sul,
com O patrocínio do Bae

pendi, Divisão Municipal de
'Esportes e"Adote" Kohl
bach, na classificação final
por equlpe, ficou em tercei
ro lugar no naipe feminino
e quinto no masculino.

Foram realizadas 22 pró-'
vas masculinas e ·16 femlnl
nas e os atletas jaraguaenses
obtlverem estas colocações:
!Laércio Müller, 2.° lugar sal
to c] vara; Jaime Dellagius
'tina, 3.° nos 1.SOOm e 7.°

.

_lugar nos SOOm; Hercf lio
Herculano André,

'

6." lugar
nos S.OOOm e 6.° nos 1.000
rn: AntÔnio S.M. Fortes, S.o
nos SOOm e 9.° nos 5.000m;
Cornélia Holzinger, 1.° lugar
nos 100m q barreira (ba
teu récord), 2.° nos 400 c],
barreiras, 3.0 nos 4xl00 e

nos 4x400m; Clarice Kuhn,
1.° lugar no salto a altura
(récord), 3.° nos 4xl00 e

nos 4x400m; Rosângela A.

Lazzaris, 5.° lugar no lança
mento de dardo; Raquel do
Nascimento, S.o lugar nos.

1.SOOm rasos e 3P nos ...

· 4xl00 e nos 4x40Óm; Rosi
rnen do Nascimento, 6.°
nos 100m e 3.°. lugar nos

4xl00r'n; Dóris Maria Ron-
chi, 2.° lugar no salto a al- O Campeonato Catarinen-
tura, .4.0 nos 100 c/ barrei- se de Automoblllsmo .,- Di- -

ras e 3.° nos 4x 1 00 e nos visão 1, tem prevista pela
4x400m; Marilene A. Watz- Federação de Automoblllsmo .

ko foi a sexta colocada no do Estado de Santa Catari-
heptatlo. na - Fauesc, a realização
Um total de 16 medalhas da terceira etapa, no Autó-

foram' conquistadas, sendo dromo da Fazenda Mercata.
duas de ouro, três de prata A Equipe Kohlbach vai com-'
e onze de bronze, além de petir com quatro pilotos:
um troféu de terceiro lugar. Sávio Murilo com o seu
,

Para 0$ Jogos Abertos de Dodge e Rodolfo "Tutas"
Santa Catarina,· segunde o Olsen, de Caçador, com um
técnico José Augusto Gaglio- Opala, na cat-egoria "Força
ni, já obtiveram Indices es Livre, ao passo que na
atletas Waldir Gie�e, Laér- "1600 cc", João Carlos Boe-
cio Müller, Herdlio H. An- ventura e Orlando Zeferino
'dré, Dóris Maria RO'I1Chi, "Padilha" de Souza.

·
:Cornélia Holzlnqer, Clariee Na "Força Livre", Sávio
Kuhn, Rosângela Lazzaris, 'é atualmente o terceiro co-

Raquel do Nascimento e Ro- ·Iocado,. enquanto Boaventu-
siméri do Nasclmento, Já -

I'a e Padilha detêm o L" e

pera o Troféu Brasil de . .2.0 lugar.
Atletlsmo, consegyiram In- No kart, O plloto Rodolfo
dices Waldir Glese, Laércid. "Rojinha" Jahn Neto, -con-.
'Müller, Clarice Kuhn €i Cor- qulstou domlnqo, em Caça-

·

nélla Holzinger, e para a Se- .

dor, a segunda colocação,
leção de Santa Catarina aos durante as provas _

válidas
Jogos Escolares Brasilelros, pela 2a. Etapa do Campeo-
foram convocadas Clarice . nato Catarinense de Kart.
Kuhn e Dóris; Maria Ronchi.

Pilotos da

I(ohlbach

competem'
em Canoinhas

CAMPEONATOS DE FS MOVIMENTAM o
.

DESPORTO SALONrSTICO

timo, AABB 1 x4 Mirtes, Ur
bano 4xl Besc e Breithaúpt
éx l Rio Molha. Na tarde de

hoje, a partir das.14 horas,
na AABB, jogam-Bese e Ar

weg, Mirtes e Brelthaupt e

Rio Molha x Urbano:
CAMPEONATO BANCÁRIO
,São estes os resultados do
II Campeonato Bancário
das duas últimas rodadas:
dla 2S _:_ Bamerlndus GM
2x4 Besc SFS, Bameripdus
JS 4xl Besc JS, Itaú 3x2
Unibanco e Nacional' 'lxl
Sulbrasllelro: dia 04 - Uni
banco 3x3 Besc-SFS e Bra
desco 3x4 Haú. Neste sába ..

do, pela,S." rodada, a partir
das lSh, no IIArtur Müller", .

iogarão Bernerlndus JS x

Naciorial, Besc JS x Sulbra
slieiro, Besc SFS x Itaú e

Bamerindus GM x Brades
co..
COMERCIÁRIOS

Papp Modas x Foto Löss
e Breithaupt "A" x Joma
são as partidas programadas
pára. este dominqo, no "Ar
tur' Müller", pela finalíssi
ma do I Campeonato dos

. Começou no dia 27 de
maio O' segundo turno do
Campeonato Cltadlno Adul
to da Liga Jaraguaense de
Futebol de Salão e duas ou

tras rodadas já foram efe-
ttvadas. Na abertura do re

turno, Urbano 2xl Arweg,
Rio Molha lXl AASB, Brei-
thaupt Oxl Besc: dla 03, 6a.
feira da semana passada,
AASB 2xl tV\irtes e Brei

thaupt lx5 RiO' Molha. On
tem à noite jogaram Besc x

Ärweg, Mirtes x Breithaupt e
Rio Molha x Urbano' e no

dia 17/6, a partir das 19h30
jogarão Breithaupt x AABB
'Arweg x Rio MO'lha e Urba
no 'x Mirtes.
Antes da rodada de

-

O'n

tem, o Bese llde ..ava O' cer
,--------------------. -'" tame com 10 pontos, segui-

A moda certa em roupas e calçados é com ii do pela Breithaupt com 9,
CINDERELA, onde estão as meÍhore.s opçõe s AABB, Arweg e Urbano 8,

Mirtes e Rio MO'lhà':-s.
para cada estação. A Liga também deu iní-

CINDERELA cio eo Citadino Juvenil. No
dia 2S, na rodada inaugural,
Urbano 2x1 Arweg, Rio Mo
lha Ox2 AABB e Breithaupt
2x1 Besc; dia �, sébadoúl-

s. luis drena

'o .campo
Com apoio da Prefeitura'

Municipal, que cede maqui
nários, o Colégio São Luís
iniciou' a abertura de valas

para a drenagem do campo
dos ,.fundos do estabeleci
mento. t que em épocas
chuvosas fica totalmente en

charcado, impedindo qual
quer prática esportiva. Mais
de 630 metros lineares es

tão sendo abertos, e se o

tsmpo permitir deverá ficar
concluído neste. flnal-de-se-

,

.

mana· .

O São Luís, semana pas
sada, recebeu 'Cr$ 500 mil
do MEC, destinado a cons

trução de equipamentos es-:

portivos., Enquanto isso, a

auarda verbas para a cons

'trução "do seu acalentado gi
násio de ssportes.

Comerciários de Jaraguá do
Sul. Domingo passado a Jo
ma venceu a Foto Loss -por
4 a 2 e na quinta-feira fpga
rarn Breithaupt "A" e Pepp
Modas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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� Pelo que consta, foi
selado 'e acordo entre o ex

prefeito de Guaramirim com

o ex-prefeito de
,
Massaran

duba. Salim vai apoiar Dá·
vlo na sua caminhada rumo
ao Palácio Barriga Verde e

Dávio ap6s apoiará Salim na

sua volta a prefeitura de
Guaramirfm. � a velha ami
zade acima de tudo.-

'CORREIO' DO POVO

As'Anotacões de Flávio José
" I

.,. As declarações do vlce
prefeito Décio Raul Piazera

publicadcrs nos jornais lo
cais no f.inal da semana pas
sada, continua rendendo
muito nas rodas polítlcas. o
entrevera entre e prefeito e.

,

vice, que não. é de agora,'
continuará tendo nevas des,.
'dobramentos, muito embo
ra, de ambas as partes, haja
garantia. que o case está en

cerrado. Enquanto isso. 'bom
beiros do partido. tentam a

paziguar a contenda, para
que não. tome proporções
.malores, O 'pDS assiste

.

de
camarote a briga, que pode
rá resultar em "divórcio". E
'há quem garanta ter ouvido
a selicitaçãe de exclusão. de
Décio 'do PMDB; Nem mels,
nem menos-...

:I< A comlssão formada
pela Prefeitura, Acaresc, Sin
dicato des Trabalhaderes
Rurais, Salvita, Sima, [unta
mente cQm es agriculteres
respensáveis pela viabiliza
ção da feira Iiy;re de Jara- .

Quá de Sul, visitaram térça
feira uma feira livre de Blu
menau e, também, predute- '

res clt' hertaliças de Indaial.
para celher subsídies que
possam ser aplicades em

Jaraguá. A inauguração. des
sa feira, deve acentecér em

setembro. eu eutubre.

.,. A representação da P!'"e-'
vidência Social, Ärea Ru !'"a I
( ex-Fun rural ), de-' Jaraguá -

do Sul, atenderá a partir'
de segunda-feira em novo én

del'eço, na rua Padre Pedro
Franken, ao lado da Segu-

.

ros Barbi, onde atenderá pe
didos de aposentadorias, re
novação de carnês - os de
Junho .

a novembro serão'
distribufdos a partir do mê.s
de julho -- entre,outros. A
aposeritacJoria rural pa'ssou
a partir de maio a CrS ....
17.388,00 (bruto) e' Cr$
16.866,00 líquidos.
* Os prejuízes t�tais da

agricultura alcançaram 56,3
bilhões de cruzeires, 'afetan
do 56 mil pequenos' predu
tores catarinense�., em cen-

seqüência das enchentes que
assolaram e 'Estado dias a

trás. As perdas. na produ
ção agrícola montarn 873mil
toneladas de állmentos, cem
prejuízos dê Cr$ 3P- bilhões,
segunde e Secretério áa A.
qrlculture, Vilson Kleinü-.
blnq; A Secretaria fez [evan
temente das regiões mais
atingidas, sendo que na de
Jaraguá do Sul,' segunde e

relatório, 8.123 preprieda-·
des sofreram prejuízos da
ordern de Cr$ 951.393�552.

.,.- No Centro Shalom, em
Nereu Ritmos, três dezenas
e meia de pacJres e. agentes
de pastoral da Di�cese êle
'Jelnvllle, partiGiparam de
segunda .. quinta-feira, de
um

-

encontro que tratou,
dentre outros,' da visãq hls
t6rica dO desenyorvhnento
da sociedade .brasileira, que
contou eem a. participação
"do professor Jeter Ramalho,
. da' Uriiv�rs�dac;le do Rio de
Janeiro .. Nesse "encontro pa!'"
ticipou també,m o Bispo Dio
cesano, Dom GregjSrio War-.
meling.

.

* O Calendário Cultural
do mês de junho, do Conse
lho Estadual de Cultura, 6r
aão da Secretaria de Cultu
ra, Esporte e 'turismo

.

de
C;ànta Catarina, na divulga
,.ão des eventos do

.

mês,
:.,forma que e dia. 21 de
i.unho marca os 25 anos· de
-:riaçãe de vários. munlcl

...,ies catarinenses,
-

pela L.:ei
I:'stadual n.O 348, dentre
�Ies também o de Corupá,
"Iue rio dia 7 de julho. come
'"nera es seus 86 anos de
fundação.

* No período de 8 a 10
"e ;unhó, no Provincialado
das Irmãs da 'Divina Provi
"incili, .

em Florian6polis,
realizou-se O II CEPAC -
t:onQresso das Escolas Par
ticulares Cátarinenses, do
"ual participaram o Irmão
r::'reelerico Unterberger e o

I'Irofessor Paulo Moretti, do
ColéQió São Luís: Freele, de
"-4 a 27 de maio, tomou

.

I)arte no Rio de Janeiro, co-
1110 representante da' Pro-'
vincia Marista de Santa Ca
tarina. da'EauiDe . Interpro
vin'cial .de Reflexãô, que rea

lizou um estudo sobre o do
cumento "Ser Marisla' On;
tem e. Hoje", que se..á . pu
,bllcadó' oporturia'!'ente.

.

- .

* Numa prömeção' cen
juli�� do Centro' de Apoio

* / Blumenau, Joinvllle,
Florlan6"polls, Rio do Suf,
São Francisco do Sul, Cha
pec6, Laaes, ItaJaí, Crlc1ú
ma e Tubarão foram as'dei
cidades catarlnenses con

templadas pela Empresa Bra
sileira de Correios e Telé
qr#\fos com a instalação d.
cabines públicas. de tetex,
para atendimento as em

presas que não dispõe . des
se meio. Como sempre, Ja
ragu' do Sul ficou fora ...

* .

-O diretor regional do
SENAC � Serviço Nacional
de Aprendizagem Comercial
/Santa Catarina, �Iclo Le
mes, virá em breve dlas a

Jar:aquá do Sul,. para tratar
com o empresariado. sebre a

instalacãe de uma a,qência
na .cidade. A. Asseciação Co
merciai e o CDL há anes

lutam por esta aqência, ten·
do inclusive colecado uma

das salas do Centre Empre
sarial à dispesicão de Se
naco Ao. que tudo. indica, a

agência deve sair:

* O IBDF está' inten.si
fican..de-a fiscali�acão da ca

ca em SlUIta Catarina, tendo
aDreendido mais' de 50 ar

mas desde o dia 15 de maio.
F-ste , o sexto ano consecuti
vo que a' t':aca está pro(Jllda
el11' Sitnta Catarina e. atra
,,,'o; da Dortaria do IBDi: n.o·

.

159/83, de 12 de maio,
nrorrcaou. por mais' este a

no a 'não permissão para
caca; Dezoito fiscais percor
rem o Estado para debelar
estes atos de caça. Se apare
cerem ein' Jaraguá do Sul.
região, a "côlheità" de ar�
màs será muito grande, pois
os '''caçadores'', nos finItls
de semana, principalmente,
"afundam" as' matas !ltrá.
dos raros animais cl. peles
e pássaros ..

Vi:ce-pr'efeito X Prefeito;
troca de acusacões

.

I

A co;wite de Rotar,y Club
de Guaramirim, o prefeito
e vice1prefeite de Guarami
rim,

. Jesé P. de Aguiar e

Victer Kleine, participaram
quinta-feira à noite de uni
encentro, 'em que foi trât.a
do ·primordialmente sobre a

'.

futura instéÓação de uma

creche no mLinidpio. A
Ação Social de Jaraguá do

.

Sul, manteneclora de duas
cre_che·s, tambérll participou.

No início de maio em Ma-

atuais homens
.

públicos à
testa do ExecutivO Munici
pal, com lisura e honradez.
A questão. de ter pertencido
anterlcrmente a outro. par
tido é questão de foro ínti-

. mo, acrescentou Vasel, con
c1uindo que se o Vice..Pre
feito achar que o nosso. não
é viável, está livre pare in
gréssar naquele que melhor
lhe aprouver"..

E parã não polemizar e

ter outros desdobramentos
tnamlstosos, o prefeito con

siderou -.

e caso encerrado,
lembrando que na reunl50
da Executiva Municipal do
PMDB, qúinta-feira, o assun
te único foi relacionado. as

medidas que o partido _

vai,
tomar visando a formação
de uma chapa única para a

formação 90 novo Diret6-
rio.
Na Câmara: "Leviandade"

Na sessão da Câmara de
segunda-feira, o Hder .do
PDS, 'vereader Arnoldo'
Schulz, fez alusãó as decle
rações de Décio Plezera, que
efirmou Q prefeito ter falta
do. com s. verdade. Schulz
estranhou tal procedimento
e ressaltou a alta responsa
bilidade dó ate do Vlce-Pre
feite.

O líc;Jer do PMOB, Álvaro
r.osá, rebateu, dizendo. que
quem faltou _com a, verdade
foi o Vice-Prefeito, .fazendo
entrega para cada vereador
dos envelopes (fetoc6pias)
de pagamento' dos secretá
rios municipais, êujos ven
cimentos são de Cr$ 400mil_
Resá estranheu a atitude de
Piazera, "a quem não quere
ofender, por tratar-se de
um cempanheire de parti
do, porém, não admito a

cusações levianas, que pro·
vavelmente feram . feitas
numa hera impensada", con
cluiu o vereador.

fra, quando. do lançamento
de Pr6-Criança, as Sras. Re:
nilda Aguiar e Erd Kleine,
esposas do prefei to e vice,
.mantiveram contactos a

;"iúdes cem a Sra. Angela
Amin, esposa do GOverna
der, sobre a 'pretensão do
município em ter sua cre
che, quando ficou acertClda
a ída de uma delegação de
Gua-ramirim a Flörian6polis,
para tratar sobre o assunte"
nos pr6ximos dias..

à Pequena e Média Ernpre- A pröpóslto das declara
sa de Santa Catarina -

ções do vice-prefeito Décio
CEAGjSC, Associação. Co- Raul Piazera, centra o pre-mercial e Industrial de Ja- feito Durval Vesel, publica-
raguá do Sul, Banco. do Bra- das nos [ornals da cidade
sil, Banco do Estado. de Sta

na semana passada, onde
Catarina e Caixa Ecortômlce

acusa, entre cutras. de fel-
Federal, estiveram quinta-, tar com' a verdade, '0. Chefe
feira," dla 9, em nossa clda- do Executivo. Municipal deu'de, os técnicos do CEAGj o treco, durante a entrevis
SC, para uma exposlçãe do ta coletiva semanal a im
"Programa de Apoio Geren-

prensa.cial e Creditício. às Microem- Disse Vasel: "Enviamos
presas - Promlcro", que tem

provas da veracidade das in"
o objetive de apoiar, premo- fermações prestadas à Cê
ver e fertalecer as micro-

mara de Vereadores, na 2a.
empresas cetarlnenses atra- feira, pelas mães do Líder

. v�s do treinamento, assis-' da Bancada do nosso parti-tência gerendal, e credi.tída. do, provas estes que existem
hos documentos "recibos
de pagamente", assinados
pelos senhores secretários,
.cujas fotocöplas estão em
poder de Câmara. A, reell
dade dos fetos contesta ii

afirmação de que. o Prefeito
falteu cem a verdade, e de
monstra a- desinforrneção do
Sr. Vice-Prefetro.

Em função desta levian
dade - prosseguiu - que
constatamos logo de princí
pio do nosso governo, quan
do .o senhor Vice-Prefelto
cassou alguns'dias na pre
feitura, nos levou a reana

lisar um possível convite de
par..ticipação num cargo
qualquer .deste admlnlstra-

, çãe, pois a falta de estrutu
ra do referido. senhor, alia�
da a um pessível desprepa�
re administrativo e até as

\

incoerências comportamen
tais nos ,(ev,am a prescindir
da sua co.laboração".
Adiante, afirmou que não.

serão estas questiúncula'S
que o' farão. sucumbir dian
te de uma administração
séria e cem objetivos clé!
ras e definidos, em, favor da

, celetividade jarãguaense,
que· pode- ficar tranquila
quanto ao desempenhe dos

Guara,mirim 'pode ter a--_
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