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.. BandanMunicipal pode

: 'estrear até, 7 de setembro
/

Aconteceu ná quarta-feira,
a primeira reunião para a

constituição da Banda. Mu·

nicipal de Jaraguá -do Sul,
que já tem quinze elementos
contactados e que' poderá
subir para d�essete, todos
profissionais inscritos na

\ Ordem dos Músicõs do Bra
sll, Segundo o' prefeito Dur·

far Vasel, será uma ,Banda
de expressão e de alta quà.
1idade; que saberá bem, re

pr.sentar as tradições jara
guaenses no campo musical
e em suas apresentações�

seus int!'S)rantes vestirão
trajes típicos, nas cores

"rde, branco' ê vermelho,
q,ue são as oficiais do Mu

niçípi'o.
, A Banda Municipal de Ja-

• raguá do Sul deve fazer a

sua estréia até o dia 7 de
setembro, segundo as pre
visões, haja vista que ainda
�rão necessários ,investi
m,ntos, como cQmpra de
instrumentos e a própria
indumentária, 'entre outros.

o ma�stj.o Já e�tá definido,
será o vereador Lauro Sie
bert, que é o responsável
pela sua or�anização e con

tacto com os músicos.
RESERVA $IOLÓGICA
Ontem à tarde, na Pr.fei·

tura, reuniu-se pela vez prl
meira com o Executivo os

membros-integrantes da Co·

mis�ão para Estudos d'a Re-,
serva Biológica e Florestal
do Pico do Jaraguá, que é
formada por Ingo Paulo
Robl, José Alberto Sarbosa,
Balduíno Raullne, Amadeus
Mahfud, Osmar Guenther,
José Benedito de Campós,
Carlos César Hoffmann e

Ol,avo Marquardt. O eneen

tI'O serviu para o conheci
mento dos membros da Coo'
missão e início dos estudos
preliminares com vistas' a

futura implantação da Re
serva que, além de proteger I

a flora e a fauna daquela
região, poderá ser aprovei.
tada, no futuro, para um

programa turístico.

'M'onografia sobre os 107
-

. -,.

anos par.a marcar arnversano
Com a finalidade' de in.

centivar a formação de há
bi�o de leitura e o desenvel
vimento da prática de reda
�ão e conhecer o município
de Jaraguá do Su1 em seus

aspectos físicos, histórico
sócio-cultural e econômico,
II Secretaria' Municipal de
Educaéão está desenvelven
do u� concurso de mono

grafias "107 anos de Jara
guá do Sul", iniciado rio dia
O de jun!lõ e com término
previsto para o dia ,10 de
julho. Tal concurso envolve
0'" alunos de ,1.° e ,2.°, graus
do município, de escolas
isoladas, escolas reunidas,
básicas, grupo escolar, co·

légios estaduais das redes
municipais, estadual, e parti-
cul..r de ensino.. '

Cada unidade escolar en·

vi�rá a �melhor redação até
9 dia 15, para seleção, dos
melhores trabalhos dentro
d, classifiCação __ de la. a

,- 4�. series, de 5a. a 8a. sé.

ries e 2.° grau. Estes recebe
rão livros de literatura bra
sileira como prêmios e os

trabalhos vencedores serão
publicados nos meios de
,comunicação �a cidade, na

época' do aniversário de Ja
raguá do Sul. A entrega dos
prêmios far-se-â no dia 25
-de julho, às 8h45, na Praça
Ângelo' Schiochet, após a he
menagem cívica.

O secretário Balduíno
Raulino, que participa de '4

',3 9 ele julho, em Petrópolis
( RJ ), d,O curso "Usqs' � Con

servação de Monumentos",
informou que dentro da á·
rea cultural, durante a "Se
mana de jaraguá", h_averá
uma série de shows, princi
palmente no dia 23, parale
lamente a Feira de Arte e

Artesanato, no coreto da

Praça do _Expédicionário.
Uma programação dinâmica

'

será-cumprida de 17 a 25
de julho, cuja programação
publicaremos na próxima e

d.ção.
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Corupá entrega titulo
honorifico a Mesquita

O 'município de Corupá
eememera no próximo dia
7 d. julho, 86' anos de fun.
dação. Nenhuma programa.
ção foi elaborada para mar

cal' a data, apenas o direter
presidente da Telesc, Dou
glas d. Macedo Mesquita,
'estará na cidàd. para lnau
,gurar às 16,horas a amplia.
ção da central tel�fônica-,
que passou a abrigar de 15
para 30Q terminais e, às 18
horas" no Salão Paroquial
São José, recebe o título de
"Cidadão Honorário de Co·
rupá", como reeenheelmen
to do .município pelos es

forços que culmi,naram na

implantação de várias' me

lhorias no setor das teleee
municações.
,

O Legislativo Corupaense,
aprovou esta semana aute

rização pará o' Executivo
doar à Secretaria da Saúde,
uma área de 600m2, na rua

Nereu Ramos, para a eens

trução de uma Unidade Sa
'nit�ria padrão -c«, que' de
ve ter início em breve, se

gundo o • prefeito Albano
Meléhert. O Posto de Saúde
atual funciona em situaçãÓ

prec·ária junto ao Sindicato
dos Trabalhadores Rurais.
Melchert' informou tam

bém que na semana passada
foi concJuída a cobertura
do ginásio de esportes e que

,
à comunidade aguarda a ll
beração das duas parcelas
restantes de CrS 3 milhões
do Governo do Estado, para

'

a ,sua conclusão. Acrescen.
tou 'que na terça.feira foi
instalado junto a Delegacia
de Polícia o Posto de- Iden
tificação da SSP e que os

Cr$ 3 'milhões recebidos
dias atrás da Sudesul, via
Governo do Estado, eerres
pondente a, primeira parce
la, foram 'empregados- na

construção de pontes, pon
tilhões e bueiros.

Na área políti,cá, a JDC/
Corupá realiza a' sua con

venção neste domingo, n�
Câman de Vereadores, es

tando cotado para assumir
a presidência José Nórber�o
Müller: O Diretório' Muni·
cipal do PDS deve. se reunir
no final de julho para defi·
nir as metas ii serem, segui
das.

Farias quer saber onde
está o telefone da" ECT

JAR".UA DO SUL

1

t

S

..

PMJS reequi-
1.,

em" ver-

A Câmara d.' Vereadóres
d. Jaraguá do Sul está em

recesso desde' quinta-feira.
Nas sessões desta semana,

,apl'OvoU os projetos que
conceda subvenção à FERJ,
no mentante de Cr$ 6 mi
lhões, para a sua manuten

ção, outra subv;nção do E
Kecutivo à Associação dos
Servidores Públicos Munici
pais - ARSEPUM, na ra

fão de 0,25% sobre o tótal
dos salários recebidos pelos
servidores municipais e,
1ambém, a denominação de
eme ..ich Ruysan e Domingos
'>anson, as duas ruas do pe
..ímetro urbano da cidade,
,""stas de autoria do verea

rior-presidente José Gilberto
Men.'.

O vereador, Almiro Antu
"es Fari'as Filho entrou com

- ,fJm pedido de informação,

para encaminhamento a

Empresa Brasileira de Cor·
reios e Telégrafos, em Jara
guá do Sul, solicitando o

paradeiro de um telefone,
doado em 1971 pela' Prefei·
tura àquelá Agência, pois o

mesmo não mais se eneen

tra instalado, o que há me

ses vem impedindo eemu-'
nicação por esse meio' com
a ETC local.

Já os vereadores Luiz
Zonta e Err�1 Kretzer, entra
ram com projetos para de
nomiriação de vias públicas.
O primeiro, dando' o nome

de Francisco Stinghen-Pio.
, neiro, a rua -26, lateral da
rua 4, da planta do períme
tro urbano da Barra do Rio
Cerroi e o segundo, denomi
nando de Max; Wilhelm a rua

, 291, 100alizada no Jardim
Centenário.

pá-se
culos

,

ema-
•

qumas
Ao revelar a imprensa 4)

que. fo.i adquirido em vef.
culos e máquinas nos cinco
meses de seu governo, Dur·
val Vasel ressaltou as difi·
culda.des financeiras e disse
que a prevrsae orçamentá.
ria- da receita do Município
éstá, defasada em pelo, me.'
nos ÇrS 900 milhões. � que,
pela projeção feita, a receio

-

ta 'deverá chegar a no máxl.
mo CrS 1 bilhão 300 ml
niões, este ano, sendo esta
uma das razões da compra
de maquinários e veículös
usados e reforma dos exls
tentes, "que está sendo feio
,ta dentro de uma realidadt'
financeira que não podemos
fugir".

'

Segundo o Prefeito, já fo
ram adquiridos um Scânia
78, onde foi adaptado um

Munck novo, de 6 tonela
das; uma esteira Komatsu
O-50, àno 76; uma ' eamle
neta Willys, ano 77; refor·
ma da esteira Komatsu D·
45; reforma de uma patro
la- Huber-Warco; compra e

adaptação de um novo tan

que para irrigação -de ruas;
reforma de um caminhão,
compra e adaptação no mes

mo de uma caçamba; com

pra de uma retreeseavadel
ra ano 80; eempra de 1

compressor' com duas saí
das, para perfurações; três.
roçadeiras novaSi equipa- '

mentos para aJjbrica de
t\ibos ,( onde são fabricados
de 80 a 100 unidades diá·
rias); reforma total e pin
tura de 4 fuscas,' 1 ambulân
ela, 3 caminhões e do vét·
culo oficial do Prefeitoi
compra de' um soquete para
compactação e para o futu·
1'0 pensa em comprar uma

nova retrOéscavadeira e tam:
bém um Fiat S.90, este prin
cipalmente para tirar o sei·
xo .dos, rios. Alnda no setôr
de obras, diante da precarie
dade do parque de vercú·
lo; a municipalidade deve
'contratar basculantes . para
transpörte de materiais para

,

a conservação de ruas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VAA IG ][@)(.:.)[ C�UZEI�O )
Desde ontem, 1.0 'de julho, está em vigor, em

caráter experimental, por' um período de 45
.

dias, a

tarifa econômica da Va.riglCruzeiro, com redução
de 30 por cento da tarifa normal nos vôos domésti
cos, válida durante as 24 horas do dia. Os passagei
ros que optarem pela tarifa com redução de preço
não receberão refeições a bordo, ficando apenas com

o privilégio (mantido) de poderem solicltar as ae·

remoças água e cafezinho.

,

Em JARAGUÁ DO SU,L, a ORGANIZAÇ-AO "A CO-
MERCIAL" SIC lTDA, Rua CeI. Procópio Gomes. de

. Oliveira, 290 (Fone 72-0091) é a agente credencia
da para. emitir' passagens VARIG, onde poderão ser

obtidas. informações sobre, a tarifa econômica em

vigor.

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

.Eletricista em geral, manutenção industrial,
montagem de painéis, consertos de caldeira à óleo,
celdelras a lenha e serviços de encanador.

RUI Fritz Bart." 610 • Fon. 72-1429 • Jara$fuá do-Sul

. Afonso Piazera Neto'
- Engenheiro Civil -

Av� Getúlio Vargas, 158 . 89250-Jaraguá do Sul
1.° Andar - Fone: 72-0186 Santa Catarina

,,--�----�------.----��)

.' �g�a��J�'��O�U���?�:SOfe.l,
.rece.qrande sortimento de roupas prontas, artigos pl
presentes, retalhos em quilos, debrin, kacha, toalha
de mesa, banho e copa, além de tapetes, colchas e

cobertores para crianças. Visite-nos e confira nossos

pr�u�.
. .

R'ua Reinoldo Rau 752 - Fone 72-0534 - Jara
guá dó Sul - SC.

t, �--------�

CONVENÇAO TERÁ
CHAPA ÚNICA.

O PMDB realiza . amanhã,
dia 3, em sua sede, a een

venção municipal para es

colha do novo diretório, em
chapa única, que foi apre
sentada quint.feira à im

prensa. Seus integrant�s são
os

.

seguintes: Reginaldo
Schiochet, José Gilberto
Menel, Álvaro Rosá, Décio'
Ra,ul Piazera, Altevir A. Fo
gaça

.

Júnior, Ivo .: Konelli
Aldo de Sciuza, Osvalina Var
gas Rodrigues, Gustavo

.

Ma·
thedi, Valmôr Vieira;' Jea-

o quim Bento Pedrotti, Herbert
Lemke, Mário A. Planlns
check, Olavo Marquardt, A·

lexandre Panstéínr Leopoldo
José 8ruchJ Rudibert Sch
melzer, Heinz . Theilacker,
Gerson A. Dornbusch, Oro
lando BernardinO da Silva,'
êláudio Finta" M.rino Ver,
di Lenzi, Zeriilto Furlaneto,
João. Eraldo Müller" Raul

. Rodrigu�s, Aristid�s' P�ns.
.

tein, Osnir Schiochet, Dal
cedo Lorencetti, Osvaldo Pin

,

ter, Luiz Alberto Oechsler,
POUPANÇA RENDE 28;7% � A correção monetá-· Rubens Manoel da Silva, O

ria para o mês de Julho é de 7,8 por cento. Com este .

rival Vegini, José Boavent.u.
índice, o rendimento das cadernetas de poupanças no ra, Almiro A. Farias Filho,
trimestre (abril, maio e 'junho) será de 28,76 por cen- "

Arnaldo Hansen, Lauro Sie

to, subindo o teto de garantia das cadernetas, pelo" bert, Álvaro H. do Amaral

Governo, para quase 16 milhões de cruzeiros , Por ou- Miltiéi, Waldemiro Müller, II-
-

tro lado, desde ontem, dia 1.°, o reajuste da casa pró- defonso Barth, Allitor Volk-
pr la é de 130,43%, isto para aqueles que não se va- mann, Valdir Rubini, Ade·

. lem do reajuste semestral. E para quem tiver resti- mar Braz Winter, .Celso Luís

tuição do imposto de renda em julho vai receber .... Nagel, Balduíno Raulino,
- 38,2% a mais do que quando declarou: em fevereiro mais o Líder da Câmara de

passado. Vereadores. Para suplentes
do diretório: Herbert Ha

nemann, Udo Dário Ball9Ck,
Elmo Mathias, Quiliano de
Souza, João Klein, Feliciano
Venturi, Ademir ,Reitz, Tho-
maz Kasmirski� Augusto
Carlos CardOso, Ingo Krau·

se, Osvaldo Ssnson, Fausti
no Demarchi, luiz Maffez·
zolli, Orlando J. Lescovitz e

Lauro Uber .. Pará delegados:
Orlando B. da Silva, Dur·
val Vasel, Altevir A. Fogaça
Jr., Reginaldo Schiochet, Jo
s� Gilberto Menel e Roland
H. Dornbusch. Para Suplen.
tes de delegados: Ivo Kenell,
Al'varo Rosá, Rolf· BaHock,'
Sérgio Kuchenbecker, Luiz
Carl9$ Nicoluzzi e Álvaro
lemmert. A pos�e do novo

diretório será às 18 horas.

No eiNE JARAGUÁ - Está em cartaz, pare exibição .

de �öje até terça-feira, "O Veredicto" e domingo, em

matinê, .às 14h, "O Povo que o Tempo Esqueceu". E na

quarta e quinta-feira, "Django", super Fes-west do eine"
ma italiano.

-
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MUNICIPAL DE CORUPÁ, CUMPRIMENTA, COM JÚBILO, TODÕS AQUELES QUE' CQM UNIÃO, ESFORÇO E TRABALHO, �
00

CONSTRUIRAM E,CONSrRÖEM O PROGRESSO DO MUNICfPIO. O GOVERNO MUNICIPAL DEPOSITA CONFIANÇA EM ME· li
�. �

LHORES DIAS, POIS ACREDITA NA CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DO POVO BRASILEIRO, CATARINENSE E CORUPA�NSE, §� .
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Correio Informativo

.

.

.

COMUNI'DADE EVANGÉLICA - éultos: hoje, dia
2, às 19h, em Nereu Ramos. Doming�s 8h30 em Jara

guá e Três Rios do Norte; às lOh, na Estrada' Nova ê
Vila Nova e, às 19h, em Jaraguá e no Rio Molha.
2). O Grupo da OASE· da rua Joinville, estará promo
vendo no sábado, dia 09 de julho, um bazar benefi
dente com café, a partir das 14h30, no centro como
nitárlo local. 3): Neste sábado,' dia 2, será minis
trado a partir das 15 horas, nas dependências da co

munidade do centro, o curso de habilitação ao batis
mo, visando o aprofundamento da fé cristã.

EXAMES SUPLETIVOS - Começam 5a. feira e ter
minam dia 10, no Centro Interescolar de 10. GraU'
(CIP), na Av. Getúlio Vargas, os Exames Supletivos de
10. e 20. Graus, para os candidatos regularmente .lns- o

critos. As provas começerão às 7h3Ó, devendo o can·

didato, obrigatoriamente, estar no local com 30 minu
tos de. antecedência, munido do cartão de ldentiflca
ção, carteira de identidade original e caneta esfera;'
gráfica azulou preta.

KOHLBACH .

._ O SUPERMOTOR
POTeNCIA ·SEM LIMITE

MALOCA - A MODA E>XCLUSIVA

Rua Joinville 1052 - Fone 72-1019· Jaraguá do Sul

Moda masculina e feminina. Tudo para destacar o

seu bom gosto.

QUE POR CERTO ENCONTRARÁ SAfDAPARA O mFICIL MOMENTO.

PARABÉNS CORUPAENSES PELO ANiVERSÁRIO DO MUNICfPIO.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AS BODAS DOS ERSCHING
- Mwito

. :aéol"lêhegan.te o

fest.!'!JQ das bodas' de ferro :

do casal José �Ersching-Çata
rfna Ruysan Erschtnq, no sa·

.

lãocde festas do Itajara, no
sábado passado. Além des
familiares de muitas gera·
ções, o comparecimento des
.moradores da Marechàl que
sempre tiveram agradável
convivência com o estima
do casal. Muita alegria, fo
tos que guardam flagrantes
do acontecimento e descon-

.

traídas dançes ide casais de
todas as idades. A concorrl
da

.

reunião serviu, tárnbém,
para relembrar coisas do
passado, chegando um gru.
po a propor a criação da
Associação dos Proprietértos
daRua Marechal Deodoro,
es quals reunindo-se de
ternpos em tempos

. colebo
rerlarn na . edificação dá
"Mem6ria de Jaraguá".
DR: MAZURECHEN - No

dia' 8 de junho do ·corren••
ano

.

o veterano esculápio
desta -çidade comemorou o

seu 44'.0 ano ch atividades
em Jllraguá do Sul. Pör essa
razão o dr. Waldemiro Mlii
zurechen foi muíto cuin-
:p�imentado por.· seu

. I'''go
.

Círculo de amizades, a que
eIItá coluna se junta pr.�..
-rosamente e d. póblico o r..

conhecimento desta folha. ao
exemplar médico qúe 'é, de
ci."tista culto e esclarecido,
amigo .- conselheiro. d. to
dos nós. Parabéns, dr. Wal
demiro!

PASTOR SCHWANZ -
Desembarca 'neste sábado no

aeroporto de Navegantes,
proveniente da Alerrianha.l
onde permaneceu por

-

qua-
_. tro anos, o Pastor Egberto

.

Schwanz, acompanhado dá
esposa Elisabeth e dos· dn-

, co filhos. Q PastOr Schwanz
pct> mais de dez anos Serviu
Jaraguá do Sul, prestando
seu' trabalho pastoral: na

Comunidade· Evangélica lu·
terana, que vai receber de
braços abertos a famflia que
reªressa à Pátria-Mãe.

ENLACE MEIER/FURLANI
- Às 17h30 deste . sábado,
na Igreja Evangélica "Cristo
Salvador", da Barra do Rio
Cerro, receberão a bên�ió

_ matrimonial, os jovens MaT
li Meier e Renato'-' Furlani,
filhos de Wlgando ( Elfl )
Meier e d. Egídio (Maria)
F.yrlani, tradicionais famí•.
Uas jaraguaenses. Ap6s a c..

'

rimônia religiosa os convivas
serio recebidós na Socleda·
de 25 de Julho"na Estrada
Garibaldi. Aos ,noivos ti res·

pectivos pais,· os nossos

cumprimel'itos.-
MOSICA P/BANO'A -:-" O

.

MEC ��tá realizando, em to,

.

.

.

1
nais Norberto S. Emmet)do-

r
..

fon
-.. erfer,. dir. avo servo in.te..na-

'G.ente & ..
"

In ormacões . �;;,n:�r.D!:�r�:�v.�U!�=:��::,
\

... .. .

I ·dade Hdo Domingos �Va1'JllIS·
" -IIIIIIIÍ---....----.../-.,...----------- .J e diretor'.sem pasta Mál'!�io

Mauro ·'Marcatto. Fõr.ãm ho
na rua Reinoldo Rau, ·será menageaeios p-el·os 100%· de
realizada a "Manhã, do La- freqüência no ano rotário
zer", com uma série lncrlvel 82/83,· os Comp. M,".rlo,de jogos, brincadeiras e ou- Norberto, Fidélis, Januárioj
tros exercícios, para a garo- Tabajara e Vitório, com des
tada de 8 a 80 anos e me- taque espacial para .

a assi
nores. Começa às 8 horas. duidade de, 21 .. e 18 anos

dos Comp. Mario, e Norber
to, sempre 100%. À nova

diretoria do RC, u.ma feliz
gestão.

, OS XIMENES - Nasceu
às 16h3lJ do dia 27, terçà-

·

feira, com 4kg,· na Casa de
Saúde e Maternidade de Co
rupá, o menino Rodrigo An
tônío, primogênito do ce

sal Amaro (Ri'ta de Cassi.a
Zonta) Ximenes, que desen-,
volvem na vizinha cidade .as'

. , l.

·
atividades. de médico e bio:
qujmica. Felicidades e boa
saúde!

do o País., o 1.°.. Inventá-rio
Neclonal de M15sica· .para
Bande, que vlse levantar o

repertório das bandas de
músice para seleçã&- e.

edl
ção das cornposic.r.:;�s mais

significativas do passado e

do presente: Jaraguá do Sul
mobiliza-se pará 'participar,
através de Bandlnhe "Filho
do Trabalhador",.do Sesi.
,: isso af!

.
CÓG.MU'S FESTEJA - Sá

bado ii noite, na Chácara do
Ninho, os integrantes da E

quipe -C6gmu's, ·vencedora
da. V Gincana· Cultural
"Champagna't", do Col�io
São Luís, festejou com mul
tos comes e bebes-:,.o feito.
A rapazhllda. promete outra

pira breVe, repetindo a do-
".

HUMBERTO BAUER CON
TI - No dia 25, sábado, às
rOh30,· no Hospital e Ma
ternidade "São José", nas-:

ceu o garotão Humberto
Baúer Conti, com 4kg100 e

medindo 55 cm. Os pais
Valdir (Yede Marilu Bauer )
Conti, os avós Victor (EI.
vira, Henscher) ,Baúer, Gen
til (Fenezia) Conti, a mani
nha Adriana, as duas bisa
vós é demais familiares, es·

tão felizes da vida com a

chegad� do novo "reiziQho".
Muita �aúde ao Hymber,to �,
parabéns!

.

,
.

PRESIDEN'fE 'DA_.FMO.aRAL
-. O dr. Cláudio J. Morei- .

ra, presidente da Fundação
Mobral, estará visitando Po
merode na próxima semana,
quando conhecerá o municí
pio que detém o menor índi
ce de analfabetismo. do ·Bra-
511. Como Pomerode' perten
ce a Supervisão de Área de
Jaraguá do' Sul, não está
descartada a

.

possibilidade
do Presidente da FMOBRAL
vir a nossa cidade; . dada·8
pequena distância que sepa·

. ra os dois municípios.
CASAM..SE HOJE ..,....::. Unem·
se em, .matrimÔnio neste 02
de julho, às 17h, na Capela
N. Sra. Aparedda '(Ilna da"
Figueira), G�lberto Voltoli-

.

ni e Salete Inês', Petri-e, na .

Matriz, às 17h, -Adílson da
Silva e Guiomar' Zen; às .18
horas, Adernar ·Derettf. e

Inês. Maria,Sbors. Na Igreja
EvangéliCa, às 19h30,' Flá-"
vio Manfredo Hornburg e

-Madi Butzke. Aos nuben·
.tes, votos de fj;llicidades'! .

CAFÉ ESCOTEIRO - O
Clube de Mães dos Escotei·
ros está convtdando todas as
senhoras da nossa soêiecía�

I

de,. para o tradicional café-
· bingo escoteiro, que reali,
zar-se-á no próximo dia 5,
terça�feira, a partir das 15h,
na sede do Grupo Escoteiro
Jacoritaba. Tá feito o een

mos torcer para que nossos

representantes tenham boa
participação. ,

OASE PROGRAMA - P:
Ordem. Auxiliadora de Se
nhoras Evangélicas-OASE, de NO BAEPENDI - O "Bai.
Jaraguá do Sul, juntando-se Ie de Férias", antes prqgra-:
aos esforços da Comunida- mado para o dia 15, foi
de, proqramou para o dia fransferido para o/dia 24/7,

.. 15 de julho, sexta-feira, às cem a escolha da "Rainha
· 20h, um jantar à base" de des Estudantes", promo�ãô·
-mocotó, em benefício do I inclusa na ·"Semana· de' Ja-

·

Hospital e Maternidade Ja- raguá". Pará e��� jjaile,serão�
raguá. O mesmo acontecerá

.

vendidos cõnvites· também.
no salão comunal e os car- para não-sócios. No Hurra;
tões já estão sendo vendi- a empresa Lisonda do Para.:
dos- a Cr$ 1 mil por pes- ná deu início 2a. feira 'àOS'
soa. , trabalho, cOl'!clusivos das·

PADRE AUGUSTO _ O Pe. quadras de tênis e, desde

Augusto César Pereira, que ontem, dia 1.0, é obrigatóriâ .

foi reitor do Seminário de ,a apresentação da cárterr.·

Corupá, de ,1968 a 1977, co- de sócio, na portaria, para'
,memora no dia 3 de julho,

. adentrar. na .sede. � _
hoje, 2!

seu jubileu de prata como �e. � tempo p�rmltlr, ,fera,
sacerdote. O acontecimento' iniCIO ao TorneiO Interno de
dar-se-á na Igreja N. Sra.. Fut�ol �uíç�, Slue .litro 1�

· da Candelária, S. Paulo, on- equipes inscritas..

de é vigário atualmente. ,ANTÖNIO JOSÉ Ras-:
.

; gOll folhinha" ségunda-feira,; .

COMENDADpR SEIDEL � , �
,

Duas -novas espécies de bro.
J
o gerente de -t,A Co'mercial'.;

mélias,. descobertas pelo a. ,Antônio José Gonçalves, que;
migo Comendador· Alvim . no úl.timo sábado reuniu a·

Seidel, já foram cataloga- :-famJlia para. marcar o;--acon::
das' .e internacionalmente .tedmento. Antônio foL/tam'i
reconhecidás, segundo noti- bém bastante cumpri·nnenta:
cia o "Herbarium Bromelia-

. do pelo seu' largo círc,ulo dEli
-riúm", da Alemhaha Oei- ami�ades, E aqui, renovamoS
dental.

'

.

o nosso amplexo. ;

DOIS TOQUES - Bastan�_
ROTARY CLUB - Tomou 'te prestigiada, ontem, a inaÍl

·

guração .da 36a. unidade' d�;
"abasteCimento do Sesi,

.

êirf

,Jaraguá do Sul,· coin a preí;'
\ sença do seu diretor regiQ;
i nal, dr. Bernardo' Wolfgan�
Werner. (x) Foi �m . verdar;
deiro sucesso a Casa da A,;
mizade, na semana que pas�:
sou, na residência da Sra�
Jutta Marca�to. (x) Dia 6d
�4a. feira, em' comemoraçã.�
aos 86 anos de fundaçã�
de Corupá, Da Soco Atirado;�
res, "Os M·ontanari" aJ)ri::.
Ihantarão- o I, Bai'le. da B,�:;

.

. '.

....
.... - .

mina.

·MARCANDO PRESENÇA -
Jaraguá do Sul vai marcar

presença nesté d.omingo, no

"I.e Campeonato Estadual de
Exer.cícios Básicos", no Abel
Schulz, em Joinville, promo
ção da federação Catarinen
se de Culturismo, e no Cam-

. peonato Estadual d. Skat
( carteado), em São Bento
do SuJ, na Bandeirant�s. Va·

posse dUrante a reunião fes.
· tiva de terça-feira, no Itaja
ra, o novo Conselho· Diretor
83/84, �do Rotal'lY Club de
Jaragua do Sul. Assumiu co-

·

mo presidente Rodolfo Hu
fenúessler,. vice-presidente
Alidor Lueders, secretário
Joaquim Salles, 2.° secr. Pe
dro Sérgio Steil, -. tesoureiro
Bruno Breithaupt, diretor de
protocolo Ivo E.wald, 2:--0 di
retor' de protocolo Vitório
A. Lazzaris, dir. avo serviços
internos Lor�no A. Marcatto
dir. avo serviços profis$io-

vite.

É UM SUCESSO - De pa
rabéns oipresidente Nélson
Barg (Zinho) e toda a sua

equipe, pela beleza que é a

exposição regional de caná
rios de cor e· porte, de a

quérios e quadros, no A

gropecuário,. onde também
echern-se à venda .. plantes

· ornamentais. Se você ainda
não. viu, não sabe o que es

tá perdendo."O encerramen
to acóntecerá amanhã, do-

· domingo, às 19 'horas.
.

DESBUROCRATIZANDO
Medida verdadeiramente sa

Iytar acaba de tomar o go
vernador Esperidião Amin,
'através . da Secretaria da Ad
ministração; instalando na

administraç�o diretà; indi
reta, fundações e demais 6r
gãos públicos de Santa,Cat,
rina comissões internas d.
desburoCratização. A reuniio
de tôdas as comissões com,

a experiência de cada uma

açabará agilizl)ndo e azei
tando a máquina burocr�ti
ca do Estado .. Boa medida,
sem dúvida!.
S. AMARO e FLORIPA -

_As prezadas -jnt�grantes da.
OASE (quinta-feirinas), ex-

· cursionaram· terça-feira, dia
28, para Caldas da Impera
ratriz, em Sant-o Amaro, e, à

· tarde, estiveram em Floria-
· n6ppli$ para uma confrater-
· nização ·com a OASE da Ca
:"pit�l, na rua Nereu Ramos.

. ELas fQram com '. dois ani
Versariantes a bordo,. ii Sra.
Adele Henschel e o· Pastor
·Ingo Piske, que receberam
·

cumprimentÇ>s pelo, natalí
cio. Dona Bnmhilde acom

.

panhou a delegação jaragua
ense em Floripa .

. SISSI e Mj\RTIN - Quem
,coloca aliarrças na -mão es·

querda, dia 09 próximo, são
os simpáticos jov�ns Sissr
Pereira e Marti,n Werni'n
ghaus, ·filhos de Manoel An-

.

tônio (Léa Maria) .Pereira e

de Geraldo (Lilian) -Wernin
ghaus. A cerimônia acontece

'às 18h30, na Igreja . Ima-.
"'cuiada Conceição, em Itajaí,

.

onde reside a noiva. Recep
ção na Sociedade Guarani.

MANHÃ DO LAZER - Nu
ma inicia'tiva dás mais 'Iou"
váveis d9 Divisão de Educa
ção Física, e De§PQrtos d�.
19a. UCRE, amanhã, dia '3,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MANHA DO LAZER '

Venha'fazer um "racha" de volibol ou de handebol ou
uma "pelada" de futebor de rua. Enquanto isso seus,
filhos se exercitam correndo, pulando corda, "amareli
nha, joga':1do frescobol ou peteca.

Dia 03 de iulho (amanhã) - rua Reinoldo Rau.
Prom�ão: Difid/19a. Ucre.
Apoio: "CORREIO DO POVO" - Esporte para todos.

, Atendimento das 16h30 às 19'h30, na Av. Mal. Deo
doro da Fonseca n.O 1 .086, ao lado da loja La Ca-

'

sita - Fone 72-1907.

I
I

•
AGORA EM JARAGUA

Clínica Dr.-Jorge 'Luís
Camargo Inchauste

- CIRURGIA GERAL

-'_ PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI-
NO GROSSO)

_ GASTROENTEROLOGIA

_, LAPAROSCOPIA

Juízo de Direito da/Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CITAÇAo
O Doutor Hamilton Plínio Alves, Juiz de Direito da la.
Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa

Catarina, na forma da Lei, etc ...
FAZ SABER a todos quantos o presente edital de cl-"

tação, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte
de DULCIO TEODORO LENZI e TEREZINHA MURARA
LENZI, brasileiros, casados, residentes e domiciliados à
Rua I rmão Leandro nr. 446, nesta cidade e Comarca, a

través de sua bastante procuradora, advogada dra. Ma
ria da Graça Moraes de Assis, foi requerida a ação de
USUCAPIÃO Nr. 8519 para aquisição do seguinte imó
vel: (dividido em duas partes): A la., tem como con

frontação de frente 6,60 ms na Rua Barão do Rio Bran
co e 13,75 na Rua Marina Fructuoso: pelo lado com

uma linha de 185,30ms com terras de Adalberto Krau
se ,e Rolf Hermann e do outro ,lado com terra dos pe
ticionários. A 2a. faz frente com 13,85ms com Rua Ma
rina Fructuoso e fundos, com o Rio Jaraguá em 49,9Q
ms; do lado esquerdo com uma linhà de 87,70ms em

terras de Egon Richert, Anselmo Bertoldi e Eduardo
Francisco Wilhelm e pelo lado direito, com uma linha
de 17,70ms em terras de Valter Vogel. DESPACHO DE
FLS. '47 verso e 48: I-Marca-se o dia 15.8.83, às 9,30
hs, para ter lugar a audiência de Justificação de posse,
intimando-se os confrontantes por mandado e os inte
ressados incertos e ausentes por edital � já houve cita
ção anterior), digo, citem-se. II-Oficie-se à Fazenda na-

cional, estadual e municipal para os fins de lei. III-De
ver-se-á, ainda, advertir, que a citação valerá para to

dos os atos do processo, sendo o edital expedido com

o prazo de 30 dias . IV-Ciente o MP. (as) Hamilton
Plínio Alvés, Juiz de Direito da la. Vara. JS. 3.5.83: E,
para que chegue ao conhecimento de todos os interes
sados ausentes, incertos e desconhecidos, foi expedido
o presente edital que será publicado na forma da lei e
afixado no local de costume, no átrio do Forum, cor-

-rendo o prazo de 15 dias, para contestação, querendo,
a contar da intimação' da sentença que justificar a

posse, sob pena de serem tidos' como verdadeiros os

fatos alegados pelos autores. Dado e passado nesta ci
dade de Jaraguá do Sul, aos dez dias do mês de junho
do ano de mil novecentos e oitenta e três. Eu, (as),
Escrivão, o subscrevi.

'

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito da la. Vara

MARISOL S.A.
, I ndlistria do 'estuário

Vendedores
,Reestrutur.lI1do o qLJ�O de vendedores, estamos
selecionando profissionais competentes dispostos
à viagens prolongadas.

Os candidatos deverão comparecer ao Setor de
Recrutamento e Seleção, a Rua Joinville s/n, Jaraguá do Sul.

�q.o.o.o.o.o.o.o.o.().o.o.o.r,cI;tQ'\ '.r_'<tO'O'O'(,�O'C"('00'll"'C."(J'O'iO. 'tooo.o.oe().oeO'O'O'O'O'�O'O'O'O'O'O'O'O'O'O'O••oO••O.oOOOOG••OOrS�)õ"o.o.o.oeo'O'O'O'O'O'O'OqOC(j�O.O.O 0'O.090Coor,{\"O.OIOt'C*OItCIIIO"00(· )IOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOIOICIOIOIOIOIOIOIOeo oe eclC o.ro�

o� Com 7.400 unidades, os veículos da linha Corcel II registraram em maio ��
o melhor resultado dos últimos 10.meses e mantiveram-se entre os m�i$.. ven- °i·�o didos do País em 15 anos de mercado. Nessa linha de veículos, a Ford também *

i�1 alcançou' resllltado exp�essivo com o modelo Belina. As. 3.260 unid�des re-I!
§ presentam o melhor mes desde. setembr� de 198,0 e ampliam a sua liderança ��
i absoluta entre os modelos do tipO "station-wagon". �i

�i Com os resultados obtidos em maio, as vendas do Corcel' II alcançarem i�

;130;620 veícUlO,
s, que

_c,orrespondem
ao crescimento de 28 por cento sobre o �§

o período janeiro-maio de 1982. O volume acumulado do "station-wag�n" Beli- i§
i na atingiu 13.530 unidades, mals que o dobro (55 por cento) do resultado i§
� dos primeiros cinco meses de 1982 (8.700 unidades). ��
�� O novo recorde da linha Del Rey, com 4.540 veículos, reflete a trajetó. �r
�. ria ascendente desse modelo no mercado brasileiro, já com mais de 70. 000 ��

j§ unidades comercializadas desde o seu lançamento, em male de 1981. Este ano i§J as vendas do Del Rey somaram 14.680 unidades, 34 por cento a mais que as i�� 10.940 .vendldas no período janeiro-maio de ano passado.

;0i� As vendas globais da Ford atingiram em maio 14,586 veículos,. o melhor

Iresultado desde outubro de'1980, o mesmo ocorrendo com os automóveis de
passageiros, que somaram 12_000 unidades. Com esses resultados, a Ford re-

�I gôst,.u o er..cimente de sua pa"ôdpaçäo no 'Ogmento do. automévels pera ��� 21,1 por cento, o mais expressivo desde junho de 1981.
, ,

i�

�§ Entre os comerciais, a Ford atingIu a venda de 1.900, veículos' leves, com �i
i� destaque para os plck-ups Pampa e F-1000, e 750 caminhões pesados da Sé-Ic� rie F. Considerando os volumes aeumulades desde janeiro, a Ford vendeu o to-

•

,

�hal de 62.100 unidades (50.050 automóveis, 8.900 comerciais leves e 3.060 ea-
�

.

o

� minh?es), resultado que supera em 33,3 por cento o mesmo período do ano H
i� anterior. '. i�o� eo OI •• IOIOIOlulOIOIOIOloeO OIOIOIOIOIOIOlo••oeOlOIOIOIOIO.OIOIO.0.u.0.Cl80.oeO'toeo.0.0. • .0••0 O. O.L.'.�o�.ci�oioi�oeo.o.c.o.o.o.o.o.o.�.o.o.o.o.o.(...o.c�O.O:'O""OO.0.0.v.O.';.O.O.O.,"""'O.O.O.,").O� ,}.o��oio.oio.��.oi�.o.(..

<,

VEfCULOS NOVOS E REVISAD::>S? VENHA CO'NHECt::-LOS EM'

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.
REVENDEDOR 'FORO PARA A REGIÃO DA GRANDE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL
ÁUREA MÜLLER' GRUBBA, Tabeliã Designada de Notas Oficial de Protestos de Títu

los da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber a' todos quantos este edital virem que se acham neste Cartório para protesto
os títulos centra:

'

ADEMAR JOSE JUNKES,
Tifa Antonio Schmidt, Ilha da Figueira, nesta. ANTONIO JOSE SOARES, Poço Grande,
Guaramirim. CELESTE SAFANELLI, Pta. Comprida, Guaramirim. FRANCISCO BELMIRO
LAFIN, Estr. R. Branco, Guaramirim. ISRAEL SEBASTIÃO BORGES, Jaraguá 84, A/C
Com. Wigando Meier, Estr. Gadbaldi,_ nesta. JOÃO A. CORREA, Rua 210, nr. 293, nesta.
UNO JOSE STOINSKI, Rua Antonio C. Ferreira, 30, nesta. LUIZ DUREUX SOBRINHO,
A/C SEMAC, nesta. LUIZ A. PIOVESAN, Loteamento Paraná, Nereu Ramos, nesta. MARIO
ENGELMANN, Guaramirim. MOVEIS E ESQUADRIAS NELE IND. e COM. Ltda., Rua Jeln
ville, 1510, nesta. OLIMPIO C. DA SILVA, Estrada Guamiranga, Guaramirim. ORLANDO '

JOSE STEIN, Rua Preso Epit. Pessoa, 70, nesta, ROBERTO DANA, Estrada Nova, A/C Luiz
Dana, nesta. SILVIO LUIS KLIMEKOWSKI, Morro da Boa Vista, Ilha da Figueira, nesta.
VITOR G. RODRIGUES, Av. Getulio Vargas, 49, 3.° andar, apto. 301, nesta. WÄLDEMAR
BORCHARDT, Ilha da Figueira, 3348, nesta.ns/Jaraguá do Sul, 30 de [unho de 1983.

Áurea Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos de Tftu-
"

los da Comarca de Jaraguá do Sul.
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NASCIMENTOS

Dia.,10 de junho
Suzimara, filha de Waldir

(Odélia) Casagrande.

Dia 13 de junho
Magnon e Marlon, filhos

de Henrique (Maria) Ha·
ckbarth.

Dia 14 de junho
Elisabete, filha de Louri

val (Nilma) Dias.

Dia 15 de junho
Grasiela, filha de Laurin

do (Anita) Salvador.

Dia 16 de lunhó
Giseie, filha de Cláudio

(Vanilda) Piva.ri
I

I
Dia 17 de junho

Daniele, filha de Arlindo,
(Helenita) Pachmann
Carlos, filho de Antenor

(Elsa) Bona.
Joice, filha de Adalberto

(Roselí) Goetz.

Dia 19 de junho
Elvira, filha de Haroldo

(Lúcia) Junge.

Dia 20 de junho \
.'

Cristiane, filha de Frldo-
'

lino (Astrid) Roloff.'

Dia 21 de junho
Waldinei, filho de Waldi

ro (Valcir ) Wendorff.
�verton, filho de Osmar

(Allda) Marques.

Dia 22 de junho
Ana, filha de Valmor (Ja-:

cí) Machado.
.

'

Joice e Daiane, filhas de
Ivo (Maria) Berner.

Dia 23 de junho'
Silvana, filha de Valmor

(Luzia) Wolodasczyk.
Ivandro, filho

.

de Vital
(Maria) Fiamoneini.

Dia 24 de junho
Rafael, filho de . Ralf (Re

nilda) Scheiwe.

Dia 25 de junho
Daniel, filho de Maucir

(I nês) Danna.
Paulo, filhó de João ,Sue-'

li) Almuas.
Janaína, .filhe de Valdir

(Cél ia) Vicente.
Fabiane, filha de Arno

(Neli) Preus.

'Dia 26 de junho
Alexandre" filho de Tirso

(Sônia) Stähelin.
Gilson, filho de Veldeml-,

1'0 (Odlla) da Silva.
Fernanda, filha de Nilton

(Teresa) Pereira

Dia 27 de junho
Cleiton, filho de Gilberto

( Berna rdete ) Zlmmerrnann

Ele, brasileiro, solteiro,'
balconista, natural de Jare

Á�rea MUller Grubba, Oficial do Registro Civil do, guá do Sul, domiciliado· e
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San- -resldente em Rio da Luz II,

,

ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car-" neste distrito, filho de EHi·
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se no Mathias e de Erice Rein
habilitarem para casar, os seguintes: "ke Mathias; Ela, brasileira,

solteira, balconista, natural
de Jaraguá do Sul, domicl
liada e residente na Rua
João, Januário Airoso, nesta

cidade, filha de Benjamin
Vogel' e de Maria. Felippi
Vogel.

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Edital 13.262 de 22.06. i983
VALDIR RAHN e

IRIS SCHWANZ

Ele, brasllelro.. solteiro,
lavrador, natural de Jara
guá do Sul,. domiciliado e

residente em Rio da Luz,
neste. distrito, filho de Wal
ter Roberto Ricardo Rahn e

de Irmgard Blank Rahn. Ela
brasileira, solteira, operé
ria, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente"
em Rio Cêrro I, neste distri
to, filha de Alex Schwanz E'

de Elli Konell Schwanz,

Edital 13.263 de 22-06-1983
VOLNECloMAR ZOCATELLI
e LIA BÖDER

Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Jara

guá. do Sul, domiciliado e

residente na Rua Epitécio
Pessoa,' nesta cidade, filho
de João Zocatelli e de lolan
da Koch Zocatelli·. Ela bra
sileira, solteira, do la�, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em

Ilha da Figueira, neste dis
trito, filha de Waldemar Bö
der e' de Una Hornburg Bö
der.

Edital 13.264 de 22-06-1983í
JUAREZ ZANGHELINI e

IVANIR SEVERINO
.

Ele,' brasileiró, solteiro,
motorista, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Nereu Ramos,
neste distrito, filho de Cano
dido Zanqhelinl e de Elsa
Heletta Zanqhellnl. Ela, bra
silelre, solteira, do lar, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua

Marajó, nesta cidade, filha
de Lindolfo Severino e de
Maria Siqueira Severino.

Edital 13.265 de 22-06-1983
'CLAUDIO LUIZ SALLES FA·
RIAS e MIRTES EWALD

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

Edital 13.266 de 23-06·1983
DIRSON MARIO MAASS e

ELIANE DE FATIMA ALVES

Ele, brasileiro, divorcie
do, operério, natural de Ja

raguá do Sul, domlcilisdo e

residente na Rua Henrique
Marquardt, nesta 'cidade, fi·
lho de Alfons 'Maass e de
lqnez Leoni Maass. Ela, bra
si lei ra, solteira, operaria,
natural de União da Vitória,
Paraná, domiciliada e resi·'
dente na Rua Henriqye Mar

quardt, nesta cidade, filha
de Zacharias Alves e de Er
vira Maria Vieira Alves.

Edi ta I 13.267 de 23.06-1983
PEDRQ RAFAEL MEIER e

SALETE TECILLA

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciário, natural 'de Gua
ramirim, neste Estado, do
miciliado e residente na Ma
rechal Floriano Peixoto, nes

ta cidade, filho de Jorge
Meier e de Verginia de Sou- '

za Meier.' Ela, brasileira,
solteira, bancária, natural
de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua
Roberto Ziemann, nesta ci

dade, filha de José Teeilla e

.de Maria Vieira da Rosa Te
cilla.

Edital 13.268 de 27-06�1983
JOSÉ CARLOS HÖSCHLER e

OLIVIA ROSANI DUMKE

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de, Guara
mirim, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Rudolfo Hufenuessler, nesta

'cidade, filho de Rafael Hös
chler e de Wanda Klein Hös
chler. Ela, brasileira, soltei
ra, balconista, natural de
Tucunduva, Rio Grande do
Sul, domiciliada e residente
na Rua 199, nesta cidade,
filha de Arno Durnke e de
"Olivla Dumke.

Edital 13.269 de 27·06-1983·
ARLINDO MATHIAS e

ELEONORA VOGEL

Edital 13.270 de 28·06-1983
MARIO SPEZIA e

GERTRUDES PRESTINI

Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de Doutor
Pedrinho, neste Estado, do
miciliado e residente em

Jaraguá Esquerdo, neste

distrito, filho de Valmor
Spezia e de lqnez Spezie.
Ela, brasileira, solteira, In
dustriária, natural de Jara

guá do Sul, domiciliada e re

sidente em Vila Lenzt, neste
distrito, filha de Daniel Pres
tini e de Paulina Demarchi
Prestini.

Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Jara-

Dia 20 de 'junho guá' do Sul, domiclílado e

João Mauri'ssens, 85 anos residente na Rua Joaquim
Dia 22 de junho Francisco de Paula, nesta'
Edegar Kamehen. 43' anos. cidade, filho de Almirö An-
Dia 23 de junho tunes Farias e de Maria
Maicon Fagundes, hera, Salles Farias. Ela, brasilei-
Vila Rau. ra, solteira, comerclante..
Dia 24 de junho ,natural de Jaraguá do Sul,
José Weiler, 73 anos, Jara- domiciliada e residente na

guazinho. Rua Antonio Carlós Ferrei-
Dhi 27 de.jun.ho ra, nesta cidade, filha de
José Math:'jà�! Mêfftihf; '84: a' .

Alibert Ewald e de Edeltraut
nos, Rih. /I1\ôfh��"" ,

,.' '"

Feldmann Ewald.

ANIVERSA�IANTES
Aniversariam hoJe: 02
Sr. Adelino Baumann, Sra..:
Alvina Karsten Schwedler,
Sr. Célio Gascho, -em I�bi·
tuba, Dra. Elisabeth Grubba
Richter, em Jlle., Sr. Renato
Krause, Sr: Osny Mário Ay
roso.. em Rio do SuL

Aniversariam domi�
Sr. Pedro. Winter, Sra.

Marta Romllda Joenck Hoer
tel, em lblrame: Sra. Ana
lzabel Mascarenhas Schar
chark, no Paraná; Sr. Carlos
Chiodini, Errrilde Rowe, Eli
sânçela Stela de Souza, em'
Jlle.; Sr. Leopoldo Bettoni,
-Sr. Flávio Fischer, Elisa

l.uerders, Sra. Zoraide Roz-
Za.

Dia 04 de julho "

,

Margareti Töwe,' em Jara
guazinho; Sueli da Costa,
Luiz Pinter, Francisco Papp,
Sr. Walter Weller,

'

Sílvio
. Cezar, Fagundes.

"
,

Dia º5 de julho
Sra. Julieta, esposa de

Paulino Pedrl, Sra. Sílvia
Mar�uardt Fructuoso, Leo-
-rnar Rowe, no "GarH;>aldi,
Sr. Waldemiro Baumann.
Sra. Olinda. Meyer .

Fischer,
Felipe Schmitz, Sr. Ildemar
Bartel.
Dia 06 de julho, -'

Sra. Maria Gascho Henn,
em Garibaldi, Ewanir. Certo
ni, Sr. Ingoberto Braunsbur
ger, em Ctba.; Júlia Fritzke,
Vítor Machado, Valmir Cor-
delro . ...,'
Dia 07 de julho
Sr. Antônio Pedri, Sr. An-

,tônio Vieira, Sra. Clacir
Gesser, em Concórdi9; Sr.
Pedro Schmidt, em Jaragua
zinho; Isoldo Lange, no Ita:
pocuzinho; Sra. Elvira P.
de Souza, em Jlle; Sr. EH- •
seo Ubiratan Tajes.
Dia 08 de julho
Sr.'WemerVesel. Sr. Os

mar Bartei, Sra. Ruth Sch
neider Schmalz, em S. Ben•.

, to do Sul; Maria Broch, Hé
lio Feiller, Waldemar Ko
nell, Sra. Lili C. Stéphani,
Mariana Lickfeld, Sr. Adilo
Krueger.

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

ocasiões é com o

LANZNASTER
o SEU RELOJOEIRO

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

Edital 13.271 de 29-06-1983
Côpla recebida do cartório
de "Guaramirirn, neste, Esta
do.

JORGE BARUFFI e

NELSA VELOSO

Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Guarani'i-
'rim, neste Estado, domici
liado e residente em Guara

mirim, neste EStado, filho
de Affonso Baruffi e de Ma-
ria Lopes. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural ,de
Jaraguá do. Sul, domiciliada ..
e residente na Rua Irmão
Leandro, nesta cidade, filha
de Procopio Alves Veloso e

de Laura Veloso.

E -para que chegue ao co

nhecimento de todos, 'man
dei passar o presente Edi
tai, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, on
de será afixado durante 15

dias.

Dê uma assinatura do jornal
"CORREIO DO POVO" 'pera
o seu amigo. Ele sempre se

'

lembrará de você.

Apenas Cr$ 3.000,00.
FALECIMENTOS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ElETRomOTORES 'WEIi . s .•. ' -'Balanço

S'ocial'
..,.. .'1' ';{ i'�.MI!. .•H" +" • .(.�:C�lSlOncO e /<,.�� '.. " i�:., 'S;'�\ .Em 196}, quando a WEG era apenas uma pequena Empresa com 152 colaboradores - entre homens e :(;,f/(muheres - o cuidado com o bem-estar dos mesmos;.1'�va a Diretoria. . �'.' er·A WEG estava consciente de sua posição perante a Comunidade, sobretudo com relação a saúde � sua força ,� .. \de trabalho e seus dependentes. Por isso, instalou naquele ano o serviço de atendimento ambulatoruil dentro da "Empresa, sob a responsabílídade da Enfermeira Gertrudes G, Enderle. . .Ainda neste ano, estendia os benefícios sociais ao serviço dentário, atendido pelo Dr. Ivo Kauffmann ..

Iniciativa pioneira no Estado, foi o convênío-fírmado com O INAMPS, em 16/09/71. A partir de então todos os
assuntos previdenciários dos colaboradoresWEG são atendidos na própria Empresa.' .

Atualmente aforça de trabalho doGrupoWEG soma 3.480 colaboradores aos quais se incluem 2.544
dependentes, totalizando 6.024 pessoas que se beneficiam diretamente dos benefícios sociais oferecidos.
A crença no homem e o esforço no sentido de sua valorização fE!1; com que aWEG ampliasse sua obra de
assistência social às áreas de alimentação, saúde, higiene, medicina do trabalho segi.Jrança, lazer, esportes,
treinamento e desenvolvimento de recursos humanos,

-,

FEIRA, DO. LIVRO
A bibliotecária Dirce Terezjnha·

Nunes vem coorden.ndo' a Feira
do- Livro Infanto-Juv�iI • Adulto,

àliiiiifTrüno�iji.itl':" II -4
professores, pais e i'nter_sados
sobre as vantagens da leitura pa-
ra a faixa infanto-juvenil, no Co
légio Abdon Batista e, às 15h�'
encontro 'Com Q escritor Roberto
Gome.s, com exploração . do livro
de, sua autoria "0 menino que

,

descobriu o .solu .

Biblioteca: novoshoráriosproduzembens resultados

Saúde
A melhoria do padrão de
saúde dó colaborador e de
sua família, através de um
atendimento permanente,
eficiente e dedicado, foi
objetivo alcançado pelo

. serviço médico do GrupoWEG.
Em 1982 foram registradas 16,776 consultas internas
e 8.021 externas, 35,192 atendimentos ambulatoriais
e 2,377 internamentos hospitalares. O serviço dentário
atendeu a 11.589 C3S05.

Foram desenvolvidos programas educativos,
objetivando orientar o colaborador e sua esposa
quanto aos cuidados com a nutrção, higiene,
maternidade e outros aspectos que possarn interlerir
no padrão de saúde do indivíduo,
O investimento na área de saúde, em 1982, foi de
Cr$ 85,039,336,00.

"

" Programa de Trainees (Treinamento de
engenheir6s para cargos específicos).

- Acompanhamento de Estagiários.
Em 1982 aWEG investiu cerca de Cr$ 60,000.000,00
em treinamento e, ainda concedeu Bolsa de Auxílio
Escolar no valor de Cr$ 3.764 000,00.

.

\��

A introdução de· novos horáriospara o atendimento a público ju";to a Biblioteca PÚblica MunicipalNRui, Barbosa" tem surtido os efeitos desejados, com boa recep-/ tividade e
aUl1"!ento

da
freqüência.

Quem afirma é a bibliotecária
Dirce Terezinha Nunes, formada,
pela Udesc: e que foi recentemen
te contratada pela Prefeitura Mu.

- nicipal para reorganizar e asses

sor,ar a administraçio da bilio*a
dando-Jhe �ma nova dimensão.

A "Rui, �arbosa�' atende, agora,
sem interrupção, das 8 às 19 ho
ras, de segunda à sexta-feira e aos

sábados, das 8' às 11 h30: Segundo
Dirce, a biblioteca eleve ter àpro
ximadamente Sete mil 'volumes 'e
novos livros vêm enriquecendo' o
acervo, através de doações do Ins
tituto Nacional do Livro, que no

final de maio repassou 201, de
particulares e, tal1lb"m, da mu

nicipalidade, que afora a admi
nistração e mantltenção dá mes

ma, contribui anualmente com 10
salários mínimos em livros..
A biblioteca depara com o pro-'

blema da falta de devolução de
livros, o que tem' trazido alguns
contratempos. Até mesmo foi ins
tituído o "dia do perdão" para os

faltosos, que assim mesmo não a

tenderam totalmente a obrigação
de devolver os volumes à mesma.

Doravante aqueles que não entre

gar' nas datas determinadas, paga
rão multa. correspondente ao pe
ríodo em falta.

A "nossa" biblioteca integra
o Sistema de BibliOtecas Públicas
de Sánta Catarina, que vem ,pres
tando importante apoio, através
de convênio entre a Fundação Edu
cacional de Santa Catarinaflnsti
tuto' Nacional do Livro.

\

•t.iiiiii:';·:';·;·;';';';';';·;·Zi.
····· ..

···51';:;:;:;:::;:''#f'•.;.
Alimentação
As refeições servidas na WEG são preparadas dentro
dos mas elevados padrões nutridonais e de higiene,
Elas contém os teores de vitaminas, proteínas, hidratos
de carbono e minerais, essenciais à formação e

manutenção do organismo, Em 1982 foram servidas
nos refeitórios das EmpresasWEG 629,701 refeições
ao custo de Cr$ 100.981.900,00: Deste mentanie
aWEG arcou com a parcela de CiS 77.975.�,OO,
O salde corresponde a parte paga pelo colaborador
e a parcelá incentivada do Imposto de Renda,

'1.t.:"

'�"

�,�

nmpostos
Os tributos recolhidos aos cofres públicos revestem-se
em benefícios da sociedade, airavés do
desenvolvimento e 'execução de obras que possibilitam
a melhoria da qualidade de vida do povo.

Segurança do Trabalho
A tranquilidade e a segumnça no desempenho das
funções, garante maior qualidade, rendimento e

diminuição no número de acidentes de trabalho,
AWEG mantêm uma equípe de 55pessoas,'das quais
14 são técnicos (supervisores, médicos e enfermeiras),

.

cuja função permanente é o zelo pela�, saúde
e a melhoria das éondições ambientais de traoalho.
Equipamentos de proteção e medicina preventiva estãó
à disposição de todo colaborador em conformidade
com as exigênciaS de seu trabalho,
Em 1982 o número de acidentes foi de 168, pára um
contingente de 3.48()'colaboradores,
A disponibilidade de equipamentos de proteção, as
constantes campanhas internas de motivação, as
competições desenvolvidas, 'e, principalmente, a

-

conscientização de que somos capazes de reduzir os
riscos de addentes são fatores que implicam na queda,.
paulatina dosmdices de acidentes naWEG:

.

lMFOSTOS RECOUlJIX)S PElA WEG FM 1�

, ISS (Municipal) ......
lCM (Estado). • , , , . , ,

IPI (União), .. " "

PIS (União) . , , , ,

FINSOCIAL (União) , ,

IRPJ: , , . , , , , , , ... ,

.

Cr$ 197.878,00
os 1.110.826.565,00
os 475,602,119,00
CrS 79,016,736,00
CrS 32.778,821,00
CrS 327.565,(j)46,OO

TOTAL., ...... : .. Cr$ 2.025,897.165,00

e,

-�\

o Grupo Weg, de Jaraguá do
Sul, em breve vai atuar na produ
ção de equipamentos eletrônicos
de potência e de eletrônica digi
tai, dando assim os primeiros
passos para entrar no setor de
automação .

Para a área de eletrônica di
gitai" a Weg Acionamentos" uma

empresa do Grupo, está se qua
lificando junto à Secretaria Espe
cial de Informática com o objeti
vo de obter a aprovação para a

transferência de tecnologia.
Nos próximos quatro enos,

o Grupo Weg, ·vai constituir uma

empresa de engenharia para atuar
em projetos de automação. O Gru:
po pretende nesta área, produzir .

e vender "pacotes" completos de
equipamentas principalmente p�
I"a emprego nos campos. si'derúr.
� e quJmiCQj entr.· out:ro$-.

o'
bMj tL.àiiSAr&tP

WEG PRODUZIRA
,EQUIPAMENTOS'
ELETRÔNICOS

,'.
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Treinamento

Círculo de integração Social
o CIS - Circulo de Integração Social, composto pelas
esposas dos Diretores des EmpresasWEG,
dcsenvelvem intensa atividade no que concerne aos
prcgrames de tntegraÇ;o, auxiliando as fänúlias dos
colaboradores mas carentes, prindpelmente nos

campos da saúde, higiene e educação,

AWEG, desde sua fundação, adotou como meta a

valorizaçãó do homem, através de programas de
treinamento, objetivando fundamentalmente a

'

formação demão-de-obra'e a a:iação de profissionais
competentes,
Hoje o treinamento na Vv'EG integra todas as áreas,
atuando nCG seguintes campos:
" - Formação de menores e adultos nas áreas de
ferramentaría, mecânica de manutenção, serralheria,
modelagern para fundção, eletrkidade e eletrônica,

- Desenvolvimento profissional nas áreas de
pneumática e hidráulica,

- Formeção e desenvolvimento de chefias de seção,
- Desenvolvimento gerenciaL

.
- Reabilitação proôssional de acidentados no

trabalho.

Hojeseu
complexo soda! e
recreativo compreende:
campo de futebol; ginásio
coberto para a prática de
futeooI de Salão, basquetebol, voleibol e handebol,
canchas de bocha, duchas naturais, mais dependêndas
de bar e restaurante. O GrupoWeg subvenoonou a

recreativa em 1982, com cerca de Cr$ 17 milhõe5,
.
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUl,.

DECRETO N.O 836/83
Aprova projeto de parcelamento do
solo em forma de 'loteamento.

O Prefeito Municipal, de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuiç�es e

nos termos da legislação vigente, em especial a Lei Federal N.o 6.766, de 19 de de
zembro de 1979, a l:;ei Estadual N.o 6.063, de,24 de maio de 1982 e a Lei Munici

pal N." 575, de 25 de novembro de 1975, esta com suas alterações posteriores,

DECRETA:

Art. 1.0 - Fica aprovado o projeto de parcelamento do solo em for
ma de loteamento, abrangendo 15. 156,90m2; entre lotes edificáveis, lots para im.

plantação do verde público ou instalação de equipamentos comunitários e o res

pectivo arruamento, do imóvel territorial de propriedade do Sr. Eugênio Karsten,
contendo a área total de 90,.000 m2, segundo Transcrição Imobiliária N.O 41.398,
.sltuedo à Rua 1, sem denominação oficial, cognominada d� Estrada I tapocuzinho ou

Estrada João, Pessoa, na localidade .ccnheclde como João Pessoa, neste Município,
distante há aproximadamente 8 km, do núcleo citadino de Jaraguá do Sul, tudo
conforme planta, anexa ao presente Decreto. '

"

Art. 2.° - As superfícies destinadas ao uso do povo e uso especial,
doadas pelo loteador e aceitas pela Munitipalidad,e, passarão a integrar o Patri-.
mônio Público Municipal quando do ato de registro -do roteamento em Cartórid
competente. Tais superfícies são as seguin tes:

a) Rua"A", com' pista de rolamento possuindo 10,00 m de largura por
194,35 m de córnprimento médio, compreendendo 1.943,59 m2, mais 775,00 m2, -

absorvidos pela abertura da Rua 1.
'

b ): Lote n.O 8, para implan fação do verde público ou Instaleção de

equipamentos comunitários, compreendendo 704,00 m2.

Art, 3.° :_ O loteamento passa a se denominar �'\Íila Eugênio Kars
ten" e a Rua"A" recebe o n," 9, ainda sem nomenclatura.

Art. 4.° -' O loteamento Ora aprovado deverá ser registrado no Caro
tório de Registro de I móveis desta Comarca no prazo méxímo de 180 (cento e oi

tenta) dias, cantados a" partir da data de publicação deste Decreto, sob pena de
caducidade da aprovação.

..

Art. 5,° - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 24 de junho de 1983.

DURVAL VASEL

,Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secretário de Adrninlstração e Finanças

Entre noMonza4 portas poraqui.
EI.el�lerfe r Comércio'
�e Veleulls LI�a.,

D

Dos Jornais do Estado'

***.

JunlnojJulho-83
'

"O manifesto de sollda
riedade aos parlamentares
gaúchos, que pede a mu-',

dança do modelo econômi-.
co, foi redigido visando o

bem comum, Sem que se ca-
'

racteris�or interesses par
.tidérlos", disse o Bispo de
Lages, Dom Honorato Pia·
zera. O documento leva a

assinatura do bispo, do
Coadjutor, D. Onéris Mar.
chlorl e o' apoio de mais 15
sacerdotes. Nele eles defen·
dem não só a mudança do
modelo' econômico, coma

também uma Reforma Tri
butária e o afastamento des
Ministros do Planejamento,
e da Fazenda.

O nome 'do jornalista Vâ·
nio Bossle é o mais cotado,
para s,er'o candidatO' da si

tuação à presidência do Sin
dicato dos Jornalistas' de
Santa Catarina. Se fOt: real
mente, vai enfrentar a pa
rada mais difícil de sua vi.
da, com uma chapa de opo
sição altamente prepar�da
Apesar de ser só em março
de 84, a eleição' no Sindica·
to adquire pique de, final de
campanha. Vai ser uma brl-

,ga de foice.
***

"Lamentamos e ficamos
até perplexos", afirmou da
tribuna o Deputado. Edison
Andrino, ao criticar o posi
cionamento tomado pela As
sociação

'

dos Funcionários
da Assembléia Legislativa,
a respeito das denúncias so

bre aposentadorta de serví
dores. Para Andrino, a As
soclação, ao invés de defen
der os funcionários que tra-

"balharn, "se preocupa, em

defender as irregularida
des", Já o Deputado Salo
mão Ribas Júnior conside
rou a nota oficial da Asso·'
ciação "extemporânea, ino

portuna e sobretudo imper
tinente",

Ö l'senador" Alcides Fer

rei(ra, folclórico personagem'
da' política local (de Floria
nópolis, leia-se) foi recla·
mar ao Governador que o

Presidente do Besc, Carlos

***

Passoni Jr., o fez ir bater
ponto, funciomirio que ti da
Codesc há, bom tempo. Não

pode haver exceção, alertou
Passoni. O "senador" foi en
tão orientado pelo amigo a

se apeséntar' e 'que em breve
lhe sóbraria, um óutro caro

go. Alcides aceitou a idéia e

se aposentou pela segundá
vez. "mpossibi.litado de , een

correr ao título de Operário
Padrão do, Brasil, Alcides é
desde já forte candidato ao

título de Fantasma "Pa�rão
de 84. Com todas as chances
de vencer.

***

O eplsódle da ,escolha
do? nomes para a Executiva
Regional do PDS deixou se·

.qüelas. Apesar' das' aparên
cias em contrário" há des- '

contentamento que se fazem
sentir; notadarnente., na ban
cada do Partido na Assern
bléla Leqislatlva. Vários de
seus' 'integrantes, embora
não se manifestem ostensi
vamente, mantêm-se, na es

pectativa do desenrolar dos
.aconteclmentos pare, a to-
mada de posições, que even-

'tualmente, poderão reper·,
cutir fortemente na vida da
agremíação, com ameaças
de causar reflexos no pró.
prio Governo. Este, por con
_tar com maioria escassa no

Legislativo, vive pisando em

ovos e qualquer acidente de
rota, por menor .que seja,
sujeite-o a ferimentos perl
gosos.· Aparar as arestas se

rá, ao que
�

tudo indica, a

preocupaçêo .primeire do
novo presidente do Partido,
Sr .. Henrique Córdova. 'E,
também, do Governador Es- ,

"peridlêo Amin."
***

Não 'houve concurso 'p3.
-

blico, o Govern.acLor"da,épQ·
ca, Henrique Córdova resel
veu nomear por conta pró.
pria seis, ',Procuradores da
Fazenda junto ao Tribunal
de Contas do Estado e os

advogados não se contenta·
ramo O juiz Nestor José da
'Silveira s_eguiu' es. pàssos da
Procurado'ria 'de Justiça. e

decidiu, .pela anulação dos
atos da nomeação ,do Go·
vernador acatando à ação,
popular.

loja Safari ,TUDO PARA CACA, PESCA E CAMPING

\
Espingardas, rifles, revólveres, munição, redes, tarrafas, molinetes, varas, equipamentos para mergulho,
barracas, colchonetes, mesas, churrasqueiras e demais, artigos de primeira qualidade e a preços ventsjosos.
A LOJA SAFARI fica na Cialeria Dom Francisco, Sala 4 - na Marechal Deodoro.
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CONFIRA A HISTÔRIA�.·�'. . .

Barão de Itapocu

. ... HÃ 41 ·ANOSFundado em 1�/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. DRT-SC
h.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago -DRT-SC n.OE"'p/
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Cd'tonel
Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - CX. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul· SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -
Siumenau.
Assinatura para Jaraguá do Sul: .....• Cr$ 3.000,00
Jutras Cidades: ...•.................. Cr$ 3.500,00
Número atrasado: Cr$ 70,00
Número avulso: .......•............ 0$ 60,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Ltda, Tábula Veículos de' Comunlceçãc SfC Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é associado a·ADJORljSC' e ABRAJORI.

mensagem do Executivo é de fato para a

construção de um posto em Guaramirlm,
visto que se tornou inconveniente um Pos
to atender DOS dois munidpios. Vamos fa.
lar a verdade e deixar de politicagem e.

confusão".
- A Comercial e o Correio do Povo

davam a público um comunicado À PRA

ÇA:
IIA Comercial Uda. e Editora Correio

do Povo Ltda., avisam à praça,' seus assi
nantes e clientes, que mudaram os seus

escritórios da Rua Mal. Deodoro, 136 para
a mesma Rua sob n:o 210, onde esperam
continuar a merecer a preferência com que
sempre foram distinguidos. Jar'aguá, 30 de
Junho de 1953.

- "A Notícia" já se proclamava o

Diário de Maior Circulação no Estado, es

tabelecido em prédio próprio, à Rua Ab
don Batista, n.O 134-149, em Joinville, e

José Castilho Pinto, o Jocapi das muitas
colaborações 1)0 "Correio do Povo", hoje
escritor, ex-radialista, comentarista espor
tivo e funcionário federal epesentade, na

.
�poca residia em Florianópolis, mas não'
deixava de enviar a sua colaboração ao ma

tutino joinvillense. Aurino Soares, diretor
de ."A Notícia" gostou da màtéria enviada
e agradeceu ao "prezado e ilustre confra
de" da seguinte maneira: "Em nosso po
der o seu bilhete de ·14 do andante, passan
do 'às nossas mãos o brilhante artigo su

bordinado ao título "Epopéia Heroica ..

Gloriosa". Agradecemos a gentileza da 0-

ferta e esperamos que ela não se restrln
ja, apenas, a essa magnífica produção,
pels, as colunas do nosso diário sentIr-se·
ão ;honradas com tão preciosa colaboração.
Com os votos de felicidades pessoais, so
mos mui atenciosamente, ass. Aurino Soa
res". Parabéns ao Castilho, �oje residindo
em noss� meio.

... HÃ 20 ANOS

- O Az de Ouro tinha nova direção:
Presidente, Heinz Rodolfo Kohlbach; Se

cretário, Eugênio José da Silva; Tesourei·
1'0, Erich Th. Braeuer e orador, Eugênio
Victor Schmöckel.

;_ Vítima de um soco do deputado
Amando Fonseca, q�e pretendia atingir

.
seu colega José Salim, o deputado estadual
José Talarico ia para o Hospital SouZa,'
Aguiar cem"contusão no hemitorax esquer,;
do. Na discussão com Salim, Armando Fon�
seca resolveu apelar para a força frsica e

quando se preparava para socá-lo José T.·
larico tentou segurá-lo, recebendo o soco�

��rdan & Cia. Ltd:-l
_____ L.:�_:_:�:_�� ....-:.:_._j

•

!

II
.

Veículos movidos a álcool
Corcel II sem í luxo - branco 1983
Corcel II Hobby - branco 1282
Selina II LDO - prata � 1981
Corcel II L � cinza oranlzo 1981
Corcel II Hobby • branco 1981
Belina II L - azul qlacial 1981
Belins II L - beqe 1981
Corcel II Hobby • branco 1981
Opala Comodoro - verde met. .. 1982
Brasília - branco ......•..•... 1981
Fiat 147 L - marrom 1981

Veículos movidos � guoUna
Del Rev GL - azul met. 1982
Corcel II ST - beqe 1981
Belina II LDO " preta 1980
Corcel II LDO - branco 1980
Corcel II Hobby .. prata 1980
Corcel II GT - azul met. 1980
Corcel II LDO - prata 1980
BelinaH L - prata '1980
Maverick - verde ; 1976
Fiat 147 - branco 1978
VW 1300 L - beqe 1979
VW 1300 L - branco 1979
F-4000 - larania 1978
F-4000 - larania .......•...... 1978
Oiferta especial
VW 1300 - beqe ,. 1977
Passat LS - branco 1976

'

... HÃ 38 ANOS

- "A eleição do P.S.D. - Brilhante
vitória do "Correio doPovo". Nem a ehu
va, nem a ialta de transperte, as ameaças:
e nem o integralismo conseguiram deter
os eleitores democratas - 815 votantes
livres". Assim era anunciada a vitória da:
chapa apresentada pelo CP, encabeçada
por Artur Müller, a que se juntaram as 3
outras correntes temendo uma derrota.
Como hoje, naquela época chovia muito
e eleitores caminhavam até 40 Km. para
poder votar, salpicados de lama e sob a

ameaçe de um sub-delegado de "picar de
bala" os que votassem na chapa encabe
.çada por Artur Müller.

. .. !-fÃ 10 ANOS

_ A indústria catarinense vivi. dias
de lneerteza, diante da escassez de matéria

prima em diversos .seteres. Alguns deles,
como o têxtil e o metalúrgico, eram dos
de maior expressão na economia do Esta
do. Era lamentade que isso ocorresse, es

pecialmente em setores fundamentais que

podiam gerar profunda crise com refle
xos sociais. Entretanto, cabia a certeza de

que tanto a classe mais diretamente lnte

ressada, quanto o pr6prio governo, estavam
alertas e já adotando medidas capazes de'
minorar os efeitos do problema.

- A Cimo sofria sinistro em Rio Ne.

grinho, mas es bombeiros da Região aj",
davam, chegal'!�o-se, em <:ertas rodas a.a
firmar que os "vol.untários" de Jaraguá te

riam fugido da luta e o Gê mandava dizer
•

que não era assim. Quando a Cimo pegou
fogo quem chamou foi o CS de Joinville e

ficou acertado que passariam por Jaraguá
do Sul, para levar uma guarnição. Aconte
ce que o Corpo de Bombeiros de Jolnville
foi pela Dona Francisca e não levou, por
óbvio, ninguém daqui. Até nisso havia a

desavergonhada fofoca. À'S nossas viatu

ras, na época, não tinham condições de

ch��Jar até' rio Negrinho.

... HÁ30 ANOS

- A eelltlea rasteira campeava.·A im
prensa trazia a seguinte nota:: "Não é bem
assim. " O nosso colega �O Estado", t�
cendo comentários em torno da. política de
Guaramirim, declarou que a verba de Cr$
150.000,00 prevista em mensagem do
sr. Governador à Assembléia Legislativa e

para construção de um Posto de
-

Saúde,
naquele município é uma tapeação, pois a

mesma se destinava a um Posto em Jara

l'luá. Não é verdade. O Posto ·de Saúde de
iaràguá do Sul já está construído, pago e

equipado, pronto a entrar em funciona.
mento, aguardando apenas a nomeação de
alguns funcionários. A verba solicitada em

Agora você compra ou troca seu earre
usado revisado conosco, e recebe com

. bustíveJ (álcool ou gasolina) durante 1

.' mês totalmente de qraça. Acompanha
qarantia. Promoção válida até 6.7.83.
Av. Mal. Deod. da Fonseca, 158, Telefo
nes; 72-1777 e 72·1995.·

VIAÇAO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTeRURBANO, EXCURSOES INDOSTRIÃS REUNIDAS JARAGU A e CONPAL - Concentrados p/Alimentos

A "Canarinho" preocupe-se com a sua locomoção,
colocando à' disposição modernTssimos ônibus, com

pessoal especializado, possibilitando uma
l

viagem
tranquila, rápida e segura.

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS?, CONTRAlTOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS A�REOS VARIG?

Se o seu problema é este a solução é esta: Organização, Contábil
"A Comercial" Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes :t't).

Telefone 72-0091.

Programe bem! Programe Cana,rinho,
o transporte carinhoso.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.FS: Arweg:'camp�ã infantil,
rAdülto termina sexta

Foi concluído domingo,' o
Campeonato Citadino lnfan
til. da Liga Jaraguaense .de
Futebol de. Salão, desta tem
parada, na Assocfeção _ Re

creativa .w�g. Na .prlmelra• partida, no tempo normal,
Arweg e Mirtes . empataram
a, 1 .gol e, na prorroqação, a

Arweg ganhou por r a O,'
enquantó que ne partida se-,
91.1,inte, -a AABB levou de ven
cida .a equlpe da, Urbano,
pelo "escor�. mínimo.
Pela. decisão do terceiro

lugar; a Mirtes sapecou 6

gols centra 2 na Urbano e a

· Arweg fez 4 a 1 sobre ã

AABB, ficando com o. tltu
'Iq., O artilheiro. desse certe
m� foi James Soares' (11
@ols) e o goleiro menos va

zado Charles .Schmeuch,
ernbos da 'Arwe:g.
JUVENil

• Urbano x Breithaupt. Besc
x. Mirtes e Arw� x AABB,
são os jogos '

.. programados
pere esta tarde, na Arweg,
válidos pele penúltima .ro
dada do Campeonato Clta
dlno Juvenil de Futebol de
S.alão, que ria rodada ante
rior, dia 25, apresentou . es

tes resultados: 'Rio Molha'
1�2 Besc, AÀBB -3x 1 Urbano
e Arweg lxl M�rtes: A elas-

sificeção até o presente es

tá assim: Mirtes 7, Urbano-e
Breithaupt 6, Arweg e AABB
4, Besc 3 e Rio Molha O.
ADULTO

,

As partidas entre Mirtes
x Rio .Molha" Breithaupt x

Arweg e AABB x Besc, mar
carão o final do certame a

dulto.. programadas para a

partir das 19h30, no Giná
sio de .Esportes Artur M,ül ..
ler, Ontem à noite jogaram
Urbano x Breithaupt, Besc
x Mirtes e Arweg x AABB.
E no dia 24: Rio Molha 4x3
Besc, AABB 1 x3 Urbano e

Arweg 5x·0. N\i�tes. A classi
ficação, antes da rodada de

,

ontem; .. era esta: Urbano' e
Arweg 13, Breithaupt 12,
Besc e Rio Molha 10"AABB
9 e .Mirtes 5. .

BANCÁRIOS
Sulbrasileiro 2x2 Nacio

nal, 'Bemeríndus JS, 3x-4
Besc JS, Itaú· Ox2 Unibanco
e Besc SFS 3xO Bemerln-:
dus GM, foram os resulta
dos .de Ze, rodeda do Cam
peonato Bancário de Fute-,
bol ,de Salão. Hoje, mais
duas, partidas no "Artur
MUller", a partir das 18 ho
ras: Bamerindus GM x, Uni
banco e Besc SFS x Brades
co.

-Juventus fatura' 4,pontos e
"

.

'

aqora é 'o.llder
Com' gols de Túbárão.e lo Torneio Mário Rasswei-

Mile, o Juventus assegurou Jer, o Estrella derrotou a
· domingo à tarde,. no Está- Arweg por 4 a 3,. enquanto
dio "João Lúcio da Costa",. o Cruzeiro faturou o Bota-
além da. vitpria por ,2 a O fogo por 3 a O.
sobre o João Pessoa, mais
q!JatrO pontos na tábua de
classificação, dois para o

Tornejo Mário Vit6rio Rass
weiler .e dóis _para

.

o Cam
peonato ,Estadual

.

Amador
da FeF, passando a conqi
ção de Ifder em ambos, so

mando oito e três . pontos,
-r-espectivamente. Ainda pe-

Tanto o Torneio como 'o
. Campeonato deverão, ter

continuidade neste final-de
s�mana. Só que a Federação
divulgou quinta-feira à tar":.
de a tabela do segundo tur-.
no do Estadual, prejudican
do assim a divulgação dos

jogos na presente edição.

Se não. 'chover rodada' do�
Varzeano sai amanhã

:
Caso não ocorrarn precipitaçõfils ,pluviométrica_s, a Di

visão Municipal de Esportes deverá dar seqüência amanhã,
domingo, ao I Campeonato Municipal de Futebol Varzea

nd, o que não aconfeceu domingo' em razão do. mau tem

p'o reinante. 'Os jogos serão os m�smo� válidos pela quarta
rodada, a' mesmá divulgada' pelo "Correio do, Povo", na

e�Hçãa passada. .

.

. . Por outro lado, a seleção de futebol de salão de Jara-
· guá do Sul jogoU ,,!uarta-feira à noite, contra a ,de Pome

róde,. na "Cidade..:das Porcelanas" e, enquanto isso, aguar
da-se 9 desfecho da, realização,:-em Jaraguá do Sul, de um

triangular d.e handebol femini�o, enú-e,J�raguá, Rio do
Sul é I�uporanga.·

< '

.

'.
,

,

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SÄO tUIZ
'

POR APENAS
Cr$ 26.60,0,00 I?OR MeS.

"

JARDIM SÄO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADiA NO
.

JARAGUA ESQUERDO. .

,

,

.

Depois. de Jaraguá ciclistas
vão, 'a "Tubarão

COrri .boe participação do dio Kelbert.�b, 3.°, Márcio
público, foi. realizada em Mann em 5.°, Henri Passold
Jaraguá do Sut, domingo úl- em 7.° eValdir Ornburg em

timo, a querte etapa do 10.°, estes, pertencentes. ä
Campeonato Catarinense de Equipe Weg.

.

Ciclismo, prova de resis- '

têncla, que reuniu os rne

Ihores pedalistas do, Esta
do. A largada deu-se de
fronte a Arweg, patrocina.
dora dessa etapa; Na prova
principal, em que os cieI is-

.
tas percorreram o trecho
ida e volta até o trevo de

.

Hoje e a",anhã, a. quinta
etapa �resistência contará
apenas ,com -os clcllstas .de
·la. e 2a. categoria. Será em

duas etapas de 130. km, de
Tubarão a Crlciúma,. vla Or
leans e vice-versa.

.,

. ·B:oas .partidas
no . Extra-Of.i- .

, ., ,.

, ,

cialde Bolão'

Blumenau, o vencedor foi
Hans Fischer, do Besc, - fi
cando o [araquaense Sílvio
Roberto Ewald em sequndo
lugar. Na cateqcria novatos,
Alexandre Balbinot, de Tu..

barão, foi o çampeão, Cláu�

Os
-

,jaragué!enses terão
.

ainda este ano oportunlde
de de presenciarem duas,
novas provas: dia 21 de a-

,gosto, -de quilômetro centra
relógio individual e dia 25
de setembro, prova dê re51s-

.

tê�cia (100 km).
'.

o Campeonato Ex!ra-Ofi-.'
dai de Bolão "Vale do lte

pocu", bela 23 cm,
.

rrucra-:'

do dia '17, esté tendo gran
de sucesso e quatro rodadas
já foram realizadas, envol
vendo todos'i.Ç)S" clubes ins
critos: la: rodada.;...... F=an
tástlcos' 1.390 x 1.373 Vit�
ria, Guaquari 1.368xL378 S:
Púa, Canarinho 1.400,ç1.354
Caxia.�( Az de Ouro 1.3.26 '�:
1.282 Guarani. e Alvo.r�qp
1-.388 x 1.227 Tudo Azur;
2a. ��ada, � Senta Púa .

1.392 x 1.324 Fantásticos,
Cexles 1 :411 . x 1 .361 �ua�;
quari, Guarani 1.327 x 1.334
Canarinho e Tudo Azul 1270
x 1.196 Az' dé Ouro. Nos
dies 28 e 29, pela 3a. rod.
da; 'jogaram 'Guaquari x Al
vorada" Canarinho x sente.

Púa, Az de Ouro x Fantés
ticos, Vitória x Caxias e"

,
dia 1.", ontem à noite, Sen-:

.

te Pda x AZ'de (juro" ' Fan

tãstlcos 'x Canarinho; Ca
xies -x Alvorada, Guarani-,x
Vit6fia e Tudo Azul . x ßua, .

quari ,

A 5a. rodada, marca p,ar.a'
o dla 5, G'-<!aquari x Fantás
ticos

'

e 'Canarinho x Tudo
Azul e, pare o dia 6, Az de. .

Ouro x Caxias,' AI�Qrada x

Guarani e Vitória', x
-

Se'nta,
'P0a:

INSTAl-AOORA ELnRICA ANDRADE Ltda.'

I�st'-Iações e Montagens El.ét�ica$ em Geral

Prédios, I ndústrias, Residências
reformas, consertos, manuten

ção de luminosos e er condi
cionado, instalação de sóm ern

biente ..
'

KLAUS PErER-JANSSEN
-: ADIMI R ANDRADE

Av. Get. Vargas, ,659, Telefone
.( 047;3) 72-1635. Rua Leopoldo
Augusto Ger!!n!, 135.
JaragiJá do Sul - Sta. Catarina

éom ape�as Cr$ 3'.000-
você recebê, du'rante 1 .

ano, o melhor jornal
da região. Agora em

novo formato, com
. /

"li
ma.ior tiragem e cir-

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

ASTRÔNIC
:;:

. ASSISTeNCIA t�CNICA-,ELEtrRONICA JARAGUÁ Lida.

Equipe altamente eSp�'ializada em- consertc;JS de
cakuladoras eletrônicas, sotnadoras, máquinas de es

cr�ver elétricas e manuais1 rel6gios-ponto, registra-
doras e mime6gra.fos. ': '

Técnicós cursados jun'bo a Olive1:ti e Dismac do
Brasil. Atende-se ju.nto a �va empresa. ,

'

.
A ASTRONIC fica na'j roa' Reinaldo Rau, 752,

junto a' Tete Confecções, te�for'lê 72-0534 - Jaraguá
do Sul ;,

j .)
1

EMPREI;NDIMENTOS IMOBI LIÁRIOS
MARCATTO LTOA.

CRECI�093'';; '11." REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-11?6

�----------------------------------�--�--�----�_.�

� ",

Jardim São Luiz

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. Deodoro, 557
(iunto a ·firma Emmendoerfer)

Telefones: 72.0060,72.0327 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

9

Presenteie com jóias e as mais finas',

sugestões da RELOJpARIA AVENIDA.

Marechal e ••túlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

I
I

'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
-_.�'-------------------

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

c • __

:
.

A moda certa em roupas e calçados é com ; l

CINDERELA, onde estão as melhores opçõe �
.

para cada estação.
CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na
Gumerc;indo e na Getúlio Vargas.

Estado de Santa Catarina
.

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.O 835/83
Suplementa e anula dotações do Orçamente Vigente.

o Prefeito Municipal de, Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições
e com base na Lei Municipal N,? 879/82 de 04 dc novembro de 1982,

DECRETA: ._

Art. 1.° - Fica aberto um crédito suplementar no valor de .

Cr$ 54.100.000,00 (Cinquenta e quatro milhões e cem mil cruzeiros ), pera refor
ço dos programas e verbas abaixo discriminados, constantes do Orçamento vigente,
a saber:

.

ANEXO I -- QUADRO A

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401 .08421882. 016 - Subvenções a entidades Educadonais de

Primeiro Grau � Cr$ 70.000,00
0401.08424272.017 - Convênio com a C.N.A.E Cr$ 950.000,00 '

0402 - DIVISÃO DE CULTURA
0402.08482472.023 - Manutenção das atividades da Divisão

de Cultura Cr$ 80.000,00
0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601,13764491.017 - Ampliação e melhoramento do Sistema de

\' Esgotos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. e-s 5.000.000,00
0601.16915751.023 - Desapropriações e indenizações .... Cr$ 3.000.000,00
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM .

0602.16885342.041 - Manutenção dos serviços da Div. Muni-

.
cipal de Estradas de Rodag. - DMER Cr$ 15.000.000,00

0603 - DIVISÃO DE SERVICOS ·URBANOS
0603. 10603252.042 - Ma�utenção dos serviços urbanos de Uti-

lidade Pública Cr$ 20.000.000,00
0603.1060.272.043 - Manutenção 'e extensão da rede de Ilumi-

nação Pública e-s 10.000.000,00

TOT A L , Cr$ 54.100.000,00

ANEXO II - QUADRO A

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃÖ
0401.08421882.016 - 3.2.3.1 -

0401 . 08424272 . 017 - 3. 1 . 3 . 2 -"

0402.08482472.023 - 3.1.2.0 -

0601 - DIVISÃO DE OBRAS
0601.13764491.017 - 4.1.1.0 - Obras e Instalações e-s 5.000.000,00
0601.16915751.023 - 4.1.1.0 - Obras e Instalações Cr$ .3.000.000,00
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602. 16885342.041 - 3. 1 .2. O - Mat. de Consumo .. e-s 15.000.000,00_
0603 " DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0603.10603252.042 � 3.1.2.0 - Mat. de Consumo .. Cr$
0603. 10603252.042 - 3. 1 .3.2 - Outros Serv. e Enc. Cr$
0603.10603272.043 - 3.1.2.0 .:__ Mat. de Consumo' .. Cr$
0603.10603272,.043 - 3.1.3:2 - Outros Servo e Enc. Cr$

Subvenções Sociais Cr$
Outros Servo e Enc. Cr$
Mat. de Consumo . Cr$

70.000,00
950.000,00
80.000,00

10.000.000,00
10 .-000.000,00
5.000.000,00
5 . 000 . OOOiOO

TOT A L : Cr$ 54.100.000,00

Art. 2.° - Para fazer face as despesas decorrentes do artigo anterior,
fica anulede pa-rcialmente a seguinte dotação -do orçamento vigente, a saber:

ANEXO I - QUAPRO A

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .99999992.034 - Reserva Orçamentária ..•............ Cr$ 54. 100.000,00

-.'

ANEXO II - QUADRO A
0501 - DIVISÁO DE CONTABII,..IDADE
'0501.99999992.034 - 9.0.0.0 - Reserva de Contingência .. Cr� 54.100.000,00

Art. 3." - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação,
revogadas as· disposições em contrário.

.

.

Jaraguá do Sul, 23 de junho' de 1983.

DURVAL VASEL
. Prefeito Municip'çd

IVO KONELL
Secretário de Administreçãö e Finanças
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Fatos que são notícias
" '.,

i ,
• ..

.

:..J.. A Soded1Írl� Cultura Artística de Jara�ua· do Sul

recebeu . comunlceção do 'Superintendente da Fundação Ca
terinense de Cultura, Altamiro . de Moraes Mattos, cien
tificando de que se encontra à,�disposição da SCAR; um

arquiteto, que fará os leventamentos preliminares e os

projetos para a futura Casa da Culture e Teatro, em ter
reno da entidade, na rua Jorge Czerniewicz. O arquiteto,
conforme informação posterior .do secretérlo-adjun'p Udo

-. Wagner ao dr. Mario Sousa, presidente da SCAR,-estará
em Jà.raguá do Sul, para der início ao trabalho, no dia
lS de [ulho..

-

- Por outro lado, a SCAR que deseja repetir o êxito
·das promoç6es anteriores, se r,unir' segunda-feira, às 9h,
no Centro turístico, para. deflniçio do jantar�inçant.,
que acontecerá no dia 19 d. agosto, no Juv.ntus.�. Para o

jantar, estai'io a disposlçio dos comensal5, doze pratos
típicos.

- 'Foram implantados esta semana, os Postos de
· Identificação da Secretaria de Segu_rançá Pública,· nos rnu-
·

nlclplos de Corupá, :Massaranduba e Guaremlrlrn. Estes
Postos, segundo o .Delegado Regional de Polícia, Dr. Adhe
mar Grubbe, -expedlrão cédulas novas e revalidações de
identidade, o que evltarä o deslocamento ate Jaraguá do
Sul. Em Corupé e Gueremlrim funcionam junto a Delegá
cia de Polfeie e em Massarenduba, na Prefeitura. Schroe
der poderá futuramente contar com um destes Postos de
Identificação.

'. .
- A Prefeitura M;nicipal d. Pomerod., através do

seu Setor. Cultura e Turismo, realizará nos dias 16, 17,
23 e 24 de julho, o "Seminário sobre a Hist6ria d. Pom..

· rode", com o objetivo de reorganizar a hist6�i" e toda a

tradição de seua aprC)xlmados 120 anos. A informação é do
sr. Francisco Canola Telx_'lra, assessor de- .turismo e meio
ambiente da Prefeitura de Jaraguá do Sul, que pr.tend.
realizar .Idintlco semll'!.ário aqvi, futúramente.

.

- O Posto éultural do Mobral de 'J�raguá do Sul està
lnforrnando às donas-de-casa, que dispõe de diaristas e:

emprega�tB doméstkas cadastradas, para admissão ime .. ;
diatà na residência. das interessadas. Contactos pelo telc-.
fone 72-1021 ou na Av. Getúlio, Vargas, antigas dependên-

.

eias do mercado municipal. A propósito, o'Mobral irá rea·

lizar no final de julh�, em Garuva, Um treinamento pari'!
monitoras do pré-escolar, pertencentes as áreas de .Jara
guá e Joinville, por interm�dio das supervisoras Jussara
V)centf! e Nelci I

..
da Costa.

.,;..::_. A A$5ociação" Comercial e Industrial de Guaramirim
completa no dia 03 de julho, cinco anos de fundação. A
dasse empresarial local s. reunirá para comemorar a data
no dia, 29� .dura ... te ja.ntar festlv9. A ACIG vem se movi
me'ntando com vistas a réalizar (» seu 1.° Baile do Chopp,
'flsando a arrecadação d. fundos para a construção da '-sua
sede .pr,Qpr:la ..A A$$OCiilÇão c-ta.mbé", aca�a de xeceber jn-.
fC!rmação do presidente do Besc, .Carlos Passoni' Júnior,
d�lndo conta d. que em agQsto Será implantada naquela
cidade à cartelr. de pequenos n'9ócios,· destinada aos pe-
q"enos patrões.

,.

- A Secretaria de Educação, Cúltura e Esporte, que
já fechou a .programação da "Semana .de Jar�.gl1á",. que
v�i de 17 a 25 de -julho, está ainda no àguardo :de. ins
crições para a Feira de Arte e Artesanato, que doravante·
será mensal. As inscrições estão se encerrando mas aindà
-poderão ser fei tas através dos telefones 7�-1 0�11 ou 72-1037.

- Continuam abertas em todo o Estado, até o dia
31 de julho pr6ximo, a� inscrições para o concurso Operá
rio Padrão/83, certame promovido anualmente pelo Ser.

-

viço Sociàl da Indústrh.-Sesi. As empresas de Jaraguá do
Sul e região interessadas em participar, devem .. dirigir·
ao Cen.tro d. Atividades "o Sesi, nà rua Walter Marquardt,
onde obterão· lnformaçóe$ e orientação sobre como Ins
çr.ver oS se�s candida�os.

Canela ,defende o turismo
"

comercial pará Jaraguá
'O assessor. de turismo. e a percorrer). como introdu-
rnelo-ernblente da Prefeltu- ção de melhorias no aspecto.
ra de J�raguá do Sul, Fran- 'geral da cidade, mexendo·
cisco Canola lieixeira, [unta- corrr-o comportamento da
mente -corn o secretário de queles que estarão direta
educação e cultura, Baldui- mente envolvidos com o tu
na Raulino, mostrou segun- rismo, como as lojas, citan
da-feira, durante. encontro .do exemplo, que têm o pés.
que reuniu .assoclados do. simo hábito de varreram

Clube de Diretores Lojistas os detritos para a calçada,
e Assocleção , Comerclat ·e provocando um péssimo
Industrial, o que é poss(vel cartão de visitas, além· de
realizar no campo turístico, um atendimento. eficaz.
objetivando tornar acida·· Canola defende a implan-
de mais conhecida e visita- tação de um Posto de Infor-
da. Para Canola, o "turls- mações Turfstlcas no trevo
mo comercial" é o que de' ou nas proximidades do a

ve ser primeiramente con- 'cesso à SC-301, que conven

siderado, em vlsta dos inú- ceria o turista a visitar Ja
meros postos de vendas e-

. ,raguá do Sul, antes de se

xistentes, de malhas prlncl-:- gui! o roteiro previsto, On

pslmente, cujo potencial é de haveria inclusive um

bom, mas deve ser devida-. :mostruár.io dos produtos do
mente ·explorado e a cidade mumcrpro e completa in
preparada para tal, pois o· formação do que aqui en

visual e o hábito da popu-· contraria. Ele acha que há
'Iação contribuem sobrema-. necessidade de ser criada
neira sobre o turista. uma estrutura para segurar

•aqui o turlsta e uma idéia
lançada foi a da 'construção
de um hotel três estrelas,
classe turfstica.

O. aspecto limpeza é fun
damental, acentuou o asses

sor de turismo, -aos empre
sários, ao discorrer que as

atrações outras do municí
pio podem também ser ex-.

pioradas, divulgadas através:
de posters, painéis e outros

meios, além de um ·bom en
trosamento junto as agên
cias de viagens dos grandes
centros, para que. Jaraguá
do Sul seja �nclu(da nos ro-'
teiros turfstiços.: Mas para
tanto há um longo trabalho

Várias outras idéias fo
ram -apresentadas e discuti
das, naturalmente foram
colocações iniciais, que. ca

recem de estudos .e recur
sos para o desenvolvimento
Idos projetos, daí porque
ser importante a conjugação
dé esforços entre o poder
pöblicó municipal e a ini
ciativa privada,

Canários: .

,

Guaramirim:" Prefeitura

implanta· refeitório
O Secretário da Agricul-,

tura, Vilson Kleinubing, a

compa'-,hado do diretor do
DNOS, Aurélio Remor e do
dr. Santini, da Cidasc, esteJ
ve reunido em GLJaramirim:
na tarde-de quinta-feira: com
ö prefeito José de Aguiar e,

com a -&retorià da SoCieda·.
de Distribuidora de Agua de
Guaramirim � SOc!ag, bus-

; cando soluções para a ré-,

cuperação da barragem do"
DNOS, no rio Itapocu, da-.
nificada pelas enchei1-tes.
Essa . barragem leva água
para. os· arrozais de 120 pro·
dutQres.

.

Aguiar manteve terça-
·feira, 'na Capital do �stado,
audiência com o presidente
da Telesc, Douglas de Mace-·
do Mesquit,a, tratando do
término da central telefôni-

ca de Guaramirim e ligação
dos telefones rurais, que já
estão sendo comercializa
dos, recebendo' a promessa
de que em setembro ou ou

tubrö os trabalhos estarão
concluídos.

Por outro 'lado, ·informou
que a municipalidade está
implantando lima nova co

zinha. e refeitório para fun
cionários e operarIos da
Prefeitura, aos fundos do
pàço municipal, que aten
derá a aproximadamente 80
àlmoços diários. O custo
de cada refeição será de Cr$·
100,00, Disse igualmente o

alcaide guaramirense que a

Ponte do Estivado, em Ri
beirão do Salto, está em fa
se de conclusão. Ela tem
um vão de 15 met·ros e cu.s

to de Cr$ 1,5 milhão.

concurso tem
vencedores
. Termina às 19 horas des-'
te domingo, no Agropecuá
rio, a IV Exposição 'Regia.'
nal de Canários· de Cor

.

e

Porte, da Sociedade Jaragúa�
ense de Canaricultur'a ê O�

,nitologia, que pàralelemen'
te desenvolve exposlçâo de

. aquáriós ornamentals e de
pinturas; além de venda de
plantas para jardins. No úl
timo final-de-semana, acon
teceu o VIII Campeonato
Estadual, com a participa
ção de expositores dé Jara
guá do Sul, Itajai, Tubarão;
Joinville e Plortenöpolts.:

A colocação das 'cidades
participantes foram estas:·
1.° Florianópolis; com 1.985 -

pontos; 2.° Jaraguá do Sul
com 1.675 pontos, 3.0 Joln
ville com 820;/4.° Tubarão
C9m 615 e em 5.° Itajai,
com 185 pontos. "lndivldu
almente obtiveram as me-

.

: Ihores classlflcações João
José Aguiar e Herrnlnlo Sil •
va (Fpolis), Nélson .Barg
(Jaraguá.,. Walmor Silva
(Tubarão), Dr. Alu(sio Con
deixa "(Jolnvtlle.), Carlos A
Gerlach (Fpolis),·Otto Bre
ier (Joinville), Ganter Stro
lsch (Fpolis),' e AntOnio
Moretti (Jaraguá do seu.

Já os mel ho res de con
curso à nível region�1 foram
Nélson Barg (670 pontos),
Lauro Steinski (465), Ma
noel 'Selal (210); Antônio
Moretti (95), Rolf -

Dams

(90), Rubens Carvalho (90)
Alibert· Ewald (75), Brunõ

Breithavpt (70 pontos),
Orlando Spézia eHermann
Erdmann.

VACINAÇAO .

AN·TI-RÁBICA·

, A Secretaria da A�ricultü
ra do Estado, através da Ci-
dasc e a Prefeitura Munici
pal de Corupá, irão promo- ,

ver a vacinação anti.rábica
canina e felina nos dias 13,
14 e 15 de julho; em vários

.

.

postos que serão instalados
na zona, urbana �. no inte
rior. Haverá duas equipes
para a execução da campa
nha.

Esportes: Jogando quar
ta-feira à noite, em Pome�
rode, a seleção de futebol
'de salão de Jaraguá derro-�
tau a dêlquela cidade por 3
a 2 e volta a cancha dia 9

para enfrentar S. Bento, a·

qui. Antes dessa partida é

passivei que saia outra com

a Tupy.
.
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