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. Com as constantes chuvas
.

ocorridas em nOssa região,
ê grande a preocupação da

,

comissão responsável pela
.

'viabilização da feira livre,
prexiamente marcada para
o mês de setembro. O Escri
tório Local da Acaresc ,de
Jaraguá do Sul, responsável
pela' organização do

.

grupo
Q� feirantes e pela assistên�
ci� técnica diretamente aos

JS foi 'uma das ma�tingidas
pelo vendaval' de sábado

Ventos que variaram de
62 a 1-02 quilômetros horá
rios atingiram várias cida
des de Santa Catarina, nc

ultimo sábado, causando
muitos prejuízos, especial.
mente em residências. As ci·
dades mais atingidas (sem
ordem de prejuízo) segun·
do a Comissão Estadual de
Defesa Clvil-Cedec, foram as

de Mafra,·Ponte Serrada,
Xanxerê, Chapecó, Joinville
Jaraguá do Sul, Siderópolis,
Concórdia; São Bento dr
Svl, Florianópolis, Praia
Grande, São João do Sul,
Jacinto Machado, Turvo
Sombrio, Nova Veneza e Ga·
ruva (esta última na área
rural ).

O fenômeno, consoante
a Agência EstaduaJ de Me
teorologia, foi atribuído a

uma linha de instabilidade
associada a uma frente fria,
produzindo, chuvas,' trovoe
das fortes, ventos e rale-

das. ;

Aqui em Jaraguá do Sul,
o vendaval causou temor

pela sua intensidade, oca

sionando 'queda de árvores,
postes da rede elétrica, des
telhamento de casás e pré.
dlos, além de arrancar cen

tenas de antenas de televi
são, entre outros problemas.
A agricultura foi também
prejudicada, com a destrui-
.ção parcial das lavouras, de
bananais, prinCipalmente.
A indústria e comércio so

freram a' ação do vendaval
e somente a Breithaupt teve
prejuízos calculados em e-s
12 mi I hões. Parte da cober
tura da arquibancada do
Baependi foi deslocada e

errencade, 'enquanto o Es
tádio Municipal de Massa
randuba, o vento destruiu
totalmente a' cobertura.
Houve igualmente quéda d.,
ranchos e galpões e até
mesmo residências.

-Cedelistas
o programa,oficial da
"Semana de Jaraguá"

Em comemoração aos 107 anos de fundação de Ja.
raguá d� Sul, a Secretaria de Educação, Cultura, Espor.
.te e TUrismo da Prefeitura Municipal, elaborou uma pro.
gr,amação �iitâmica pararmarcar a "Semana de Jaraguá",
que vaj de 17 a 25 de julho. As atividades serão estas:

DIA 17, DOMINGO, abertura do Campeonato Cata.
, rlnense de Velocidade-"Troféu Cidade de Jaraguá do
Sul", no Mot6dromo; DIA 18, 19h30, celebração eeumê
nica na Matriz, eem participação do Coral da SCAR e

!nício do I Torneio de Bocha '''Cidade çle Jaraguá", no

A�a�a�. e II Torneio de Bolão "Cidade de Jaraguá'l, no

VIelrense; DIAS 19 E 20, às 20h, retreta no coreto da
Praça do Expedicionário com a Bandinha do Sesi e a
Banda Lira da Aurora; DIA 21, 20h, Encontro-de Corais

" �o ,Clne Jaraguá: Coro Orfeônico Cruzeiro (Presid. Ge.
túlip), Coral "a Furj (Joinville), éoral da Comunidade
Ev�ngéllca e' Coral da SCAR. Naquele dia também aber.

.
tura da exposição de pintura em' pereelana, tela e ba-
tik, no C�ntro Tur!stico, na Getúlio Vargas; DIA 22, �O

.

horas, no Baependl, apresentação da Orquestra de Cã.
.

mera da Escola de Música Vila Lobos (Joinville) e às
23h, no Juventus, baile populár com a Banda Lira e Os

, Galopeiros; DIA 23, SÁBADO, 8h, na rua Artur Müller,'
,

Feira de Arte e Art!'sanato, Feira do Livro Infanto.Juve.
nll, Similltânea de Xadrez, Concurso de Pintura lnfan
til, Soltura de Balões e apresentação de "Glldo e seus

Instrumentos''.. Ás 9h� exposição de implementos agrí.
colas, no Agropecuário e às 23h, baile social, no Bae�
pendi" com eleição da "Rainha dos Estudantés"; DIA
24, 9h30, celebração ecumênica, 10h-apresentação. do
Grupo Folclórico "Böhmerwald" d� São Bento do Sul,
Exposição de Implementos Agrícolas, Exposição de Gado, Numa promoção da So·
Desfile a cargo do eTG Laço Jaraguaense,' churrascada dedade Cultura Art(stica, '

com �orteio de brindes, no Agropecuário. E às 20h, apre- Ce.légio São Luís e Prefci-

sentação do Show Musical Anchieta, de Porto Alegre, tura Municipal, o Show Mu-

no Ginásiod e Esportes Artur Müller; DIA 25, ,SEGUNDA. sical Anchieta _ Canto e

FEIRA, FERIADO' MUNICIPAL, às 8h, celebração cfvica Dança _' de Porto Alegre,
na Praça Angelo Piazera e premiação de monografias; irá fazer nos dias 24 'e 25

9h, passeio ciclístico com saída defronte a Prefeitura; de julho, duas apresentações
lOh, teatro infantil, peça "Profissão PEllltaço" pelo Gru- em Jaraguá do Sul, no Gi-

po Ribalta, de Blumenau, no Baependl e, às 20h, nova nãslo de Esportes Artur

,apresentação do Show Musical Anchieta, no Artur MOlIer. Esse conjunto artfs-

Müller.· tlco, que em apresentação
Durante a Semana, também, afora os torneios de anterior. aqui, fez um e-

bocha e bolão, vai acontecer um Torneio Intercolegial norme sucesso, foi Fundade
de Futebol de Salão, d� Volibol e de Handebol. Consta eM 1966 e atualmente é

ainda o Conteste de PX Clube, futebol femi,nino Pante- composto de 31 cantores,

ras x A.A. Kohlbach, futebol entre Veteranos' de Jara-. 29 dançarinos, 6 Instrumen-

guá x São Francisco, JEC x Combinado Local e; shew tlstas (2 guitarristas,' baixo,
de paraquedismo com os Ieares do Vale, �e Blumenav. bateria, xilofone, gaita·pia-

......__--.......,...--------------.......;.___;--., -no, órgão elétrico) ,e os me-

CHUVAS PREJUDICAM ANDAMENTO DA FEIRA-LIVRE
..

.'"�

produtores de hortaliças,
vem constatando a grande
dificuldade enfrentada pe
los produtores, pr.incipal.
mente no que Se refere a

produção de mudas de oie·
rfcolas.

. As olerícolas existentes
no momento, estão seria
mente ,comprometidas em

virtude, do excessivo enchar
camento do -solo Ei toda se-

ANCHIETA FARA DUAS APRESENTAÇ,öES
EM JARAGU,A DO SUL

meadura vem sendo frus
trada pelas fortes chuvas e

por problemas fitossanitá
rias, ocasionados pela ex

cessiva umidade .

Juntamente com estas, di·
Hc:uldades, enfrenta ainda o

o nosso produtor, sérios
problémas com o preparo
do solo, que muitas vezes

fica até impedido de Sflr

realizado.

nines cantores também to

c.am flauta.
'

O. repertório do Show
Musical Anchieta é bastante
variado, apresentando nú
meros de folclore regional,
nacional e internacional, as·

sim como números popula
res eruditos. O conjunte
pertence ao Colégio Anchle- .

ta, de Porto Alegre e. as ,

duas apresentações Fazem
parte do programa da Seme
na de Jaraguá, comemorati
va aos 107 anos de fund�·
ção da cidade.

tomam posse
Na noite de quarta-f.I�.,

durante encontro festl:vo, no
Baependi, tomou pos.. III

nova' diretoria do Clube, de
Diretores lojistâs de Jarà

guá do Sul. Como ·preslden·
te assumiu Mauro Koch, em
substituição 'a Rufino
Schulz,' na ·vice-presidêricia
ildo' Domingos Vargas, na

tesouraria Ronaldo' Köhn·
'topp�

, .

diretor' de relações
públitas Clöri A:nt6nlo;, Sec
co, diretor soCial Ivo Ewald,
diretor secretário' Rivadávia
Rassele, diretor do SPC AI
cir

-

Bittencourt .,.. direto!'
sem pasta Rufino Schulz.
Á posse foi prestigiada

, por grande número de asso

Ciados; onde marcaram pr..

sénça também o prefeito
Durval Vasel, o presidente,
da éonfederaçio Nacional
des

'

Diretores' Lojistas, Sa
inuel Schubert e Jorge Do

minguu, do Conselho Dis·
trital do CDL. Em seu dis
curso de posse, o presiden
te Mauro Koch pregou união,
e participação, e' divulgou

.
, sintetiéamente o seu pianO,
que consiste' basiea'ment.
en; treinamentos para to
dás as áreas do comércio,
troca de experiênciàs, parti
cipação em seminários, con·
venções 'fi encontrOs, convi
te a palestrantes para expor
suas vivências na área.

'

Mauro adiantou que para
o' dia 3 de I(gosto, quando o

CDL 'comemorá seus 15 a

nos, virá palestrar o psicó
logo Énir do Prado,' sobre o

relàcionámento ItMãe, Filh"
e Esposo)'. Haverá também
homenâgens aos ex-presiden
tes e' um café-colonial.

,

DISPENSAS AINDA SUPERAM
AS ADMISSõES EM JS . -

De janeiro a maio, segundo mostra levan1:amento pre
liminar do Sistema Nacional de Ernpreqos-Slne, que f\J,n·
ciona anexo ao Posto Regional do Trabalho de Jaraguá do
Sul, o total de dispensas supera o das admissões havidas
no per(odo, muito embora a diferença venha çaindo mê.s
a·mês, provocada pela reação da indústria de transforma:
ção, embora aind,a bastante tímida, principalmente na á·
rea têxtil. '

"

.

Nos cinco primeiros meses do ano houveram 2.434'
admissões para 2.952 dispensas, portanto com uma dife

rença pró-dispensas de 518. Em janeiro foram 457 ad
mitidos e 675 desligados (-218),.em fev�reiro 478 e 549
( -71), em março 611 admitidos e 612 dispensàdas
( - 1 ), em abril 404 e 533 (-129) e em maio 484 ad
missões para 583 dispensas (-99).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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VEN'DE-SE,,lpau,gurél�.O ;� nqva e 'funcional supermercado "

.do Sasi Pedidos' são' feitos
-"'!

�

Jaragvá dó $lIf 'receb'el.l na

tard� dé sexta-feira, die 1,°,
a ,36â. Unldade de Abastécl
mento do Sesi, que +ocaliza
se na rua Cel. Emílio Carlos
jqür:dan, em culo ato inau
gufa,f 'cqmparéceram o pre
sidente' da Fies,c Bernardo
Wolfgá'1)9, Werner, o, vice
presidente' João J�lio Moel
ler, MiltOn Fett ela Confede
r�ção: �acionai" 'do Sesi, .0
superintendente Wàlmir
Spírídola -e .seu adjunto SíI
vlo José do Va,IIe Pe'reira ' a

,1é'i1;'-de a0torldades" lôc�is
pohtlcos, empresários, sin:
,dicalistas, convidados é gran
de_núrpero de populares. A
obra, Inlclada ,rio ano passa
do, 'em terreno de 2.l2Dm2,
ter)') �reà construlda de 1315
m'�.e. teve um custo de Cr$
59, milhões,' sendo, que ou

,tros Cr$ 30., milhões .foram
eplicados em ins'�alações e

'm,ais C",$-125 milfíões for
mat!J o seu estoque>, geran
do trinta' novos

'

empregos
diretos.,

'

,

cando muito bem o dinhei
ro 'recolhido das contribui
ções' das indústrias, como

prova o quadro flagrante.

'neficia diretamente o povo,
principalmente os assala
riados, nessa época, de re

cessão. Cumprimentou a

Fiese e reconheceu seu tra-
,

balho na obra inaugurada e

disse esperar que no futuro
novos empreendimentos ve

nham a ser construídos em

Jaraguá do Sul.

AMVAll,

entrega, pro

jeto ao sindi

cato de· BV

A SER-RARIA ALD�OVANDI LTDA. está colocando à

Disse Werner que um ter

ço ou pouco mais de um ml- '

t Ihão de catarinenses são se·

sianos, ligados diretamente
, aos 350. mil trabalhadores

De,,,úe os oradores, a pre-
'em indústrias. E em tom in-

sidente do Sindicato 'dos cisivo, 'afirmou que o Sesi

Trabálhadores' ri�s Indús- não faz concorrência des-

'triás, dô V�stuiri,o, Renilda • leal como alguns setores do

Fi;lrias, em' nome da classe • comercio acusam, pois paga

,trabalhadora, 'agradeceu 'a os mesmos impostos que
Fiese as obras construídas qualquer estabelecimentc

lem,'Jaraggua do Sul, prlnci- "comerclal paga. "O que Ja

,palmente o novo e moderno zemos é não obter. lucros

1 Isupermercado, fazendo' ao' ; fantásticos, apenas tiramos

d d 'a taxa de adminlstração. emesmo tempo �m ,p� ,i 0,
.no sentido, de que i;l Fiesc dê manutenção, para pagamen

aquiescência e permita que to dos funcionários dos su-

n'l!3!s, de úma 'distdbuidora: permercados e farmácia.

�aç�' ci suprim�llto da far-
.

Trabalhamos em defesa da
máCia é que' os sindicatos "queles que trabalham nas

des trebalhedores que, man- -Indústrias e da ' comunide
tâm asslstêncla farmacêut;-,' de".
Ca de até 50.% dos r;edica-
meqtos r�ceitados, ,p0.ssam

I O presidente da Fiesc a·

fazer convênio direto com a crescentou que na sua ges·
farm'ácia d,ô Sesi 'local,; sem tão trouxe pare Jaraguá do
m�io_res burcerades. Sul o' primeiro Centro de

. �- < ' ,

'Treinamento do Senai e a
t ";

primeira Agência do Sesi,
Ö vice-'pi-.eside�te d� A�J)S inaugurados em ,197§, e que

'e da FIESC� também repre� espera trazer novos benefí·
Sehtãflte dá -Comissão de ,cios, no futuro, para a, cida·
Construção do Supehnerca"' eIle, sem promessas. Quanto
do, José Carlos" Neves (ó.:; a construção de um centro
dema,is integrante:s, são, Dur- esportivo _

coberto, afirmou
val 'Maréatt� (pres,l,de!i,te) ',e que de i'n6mento não, há
Eugênio José da Sifva)" re- condições, mas assim que
lac[ono'u o apoio' elos :sfnc:li- ,'houvêr,' o assunto será rele·
cafos patronais qJahdo ,foi vado.
,reivindicada 'a _', con"strução
do -n'ovo "súpei-�ertado, a·'
CrE!scentando que . "e,mborä
'0 Brasil sofre crise de cre�
dibilidade, o "empresariado
J,!ra'gul:iehse', deu nçlVatTIente
pr'ova"del cOhfrahçà a direto
ria., da Fiesc, que vem apli:

"Não, fazemos promessa,
, não, somos polítlco-pertidé-
·

rio, somos sim aqueles' que
trabalham em defesa daque
les industriários do nosso

Estado, que são os trabalha-
,

dores cetarlnenses", Arefe·
rência é do presidente da
Fiesc, Bernardo W. Werner,
para quem a 36a. Unidade

, de Abastecimento do Sesi
·

em Santa Catarina vem cum
'

prir uma nova etapa da e

, xigência da criação do Sesi,
: há 40. anos, no governo' do

, Marechal Dutra, com objetl-
vos específicos no campo do

! abästecimento, saúde e la
zer.

,
.
Tambem o prefeito 'Du-r·

· val Vcfsel exter'nou Sua sa·
�

iisfação-pela inauguração da"

; I'llova 'unidade de abasteci·'
í mento do Sesi, lembrando

>

que"o'fräbãl-ho do SeSi be-'

A eq u i pe técn ica da AM
VALI elaborou o ,projeto ar

quitetônico de construçãoda
neva sede do Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de
Barra Velha, que será edifi
cada em São João do I tape
riú. O projeto foi elaborado
'dentro da moderna técnica
arquitetônica contendo uma

área total de 187,90. m2,
com dependências' prevendo
a instalação de farmácia,
posto de enfermagem, con

sultórlo médico e dentário,
, escritório da Acaresc, Ci�
dasc e Incra, além de outras

dependências necessárias ao

perfeito funcionamento da
entidade objetivando pro.
porcionar ao agricultor as

,

condições e meios necessé
rios para o seu bom aten
dimento.

O projeto de construção
,

e quantltativo. de custos foi
entregue pelo secretário-exe
eutlvo da AMVALI, Dávlo
Leu, que observou o esfor
ço conjunto, da Associação,
através de sua di'retoria, da
diretoria do Sindic<!to e da
Prefeitu'ra de Barra Velha�
em buscar' o' atendimento
as prioridades da microrre
gião.

CARTAZ DO CINEMA

"'Tootsie"' é ,o filme em

I:artaz no Cine' Jaraguá, de

noje a terça-feira, nos horá
rios noturno. Na quarta e

tiuinta-feira será, el;<ibido !

"'Pecado sem Nome"."
"

venda: umar�da d'ág�a, em boas condições; um dína
- mó; uma roda' dentada' própria para serrsrla, alambique"

de cana ou engenho de farinha. Tra,tar na própria Ser

raria, na r�teral da rua João Franiner, em Rio Molha:
,

",
Relógios, 'cristais, violões e artigos finos parn

presentes, em todas as
ocasiões é com o

LANZNASTER
o SEU _RELOJOEIRO

-

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

( VÂ�,IG, )(�$)r:.)( CRUZEIRO)
NÓS LHE OFERECEMOS A MANEIRA MAIS ELEGAN.

TE DE VOAR: A Varig/Cruzeiró implantoo a tarifa eco

nômica, com redução dê 3D por' cento da tarifa normal
nos vôos domésticos, válida durante as '24 horas do dia,

'Em Jaraguá do Sul, consulte o .seu �gente de via

gens: ORGANIZAÇAO CONTÄBIL A COMERCIAL S/C
LTDA, rua CeI. Procópio Gomes de Oliveire 290 (fone,
72-{)D91), anexa a redação deste jornal.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
.. " , -

L�I N.o 922/83

Aúlóriza' Permuta. ,',,'�

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no :uso c!'ei':
suas atribuições,

FAZ SABER a todos os habitantes deste Munidpio
que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a

"

seguinte, Lei:
'

, ,

,

Art. 1.<1 _ Fica o Chefe do Poder 'Executivo Muni·

cipal, autorizado li perrnuter o, imóvel de propriedade
da Municipalidade� com 'área de 231,5Drn2, 'sito ,à Es-.
trada Novà, localidade de Nereu Ramos, registrado .sob
N.Q 38.0.59 no Livro 3-5, fls. 2'11 no Registro de Imó
veis da Comarca, com o "Domínio Útil" (exploração de
-'uma salbreira ), de uma área de 15.D5D,00m2, de pro-

,

priedade do Sr. ALfREQO MENEL, sita na Rodovia JGS-
0.80 _ Estrada Nova, que é parte do imóvel registrado'
sob N.a 23-: 267, n6- Livro N.� 3�t-J fls. 121, no Registro
de Imóveis da Comarca.

,

'Art. 2.Ó �- As despesas' decorrentes da presemte Lei,
, correrão por conta de dotação' do orçamento' vigente..

ArL3.a.- Está Lei entrará em vigor na data de,
sua publ'icação,' revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá elo Sul, 0.4 de, julho de 198'3; �:
'

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal:

IVO KONELL
Secretário de; Adinin'istraçã" ec Fina.,ças.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOVAS CAMPANHAS -

A Comunidade Evangélica
está .. mesmo disposta a res

querdar a saúde financeira
do "velho" hospltal do mor-

'ro. Afora o mocotó de 6a.

feira, a OASE (quinta-feiri
.nas ) está promovendo a

"Campanha do Quilo", que
consiste na coleta' de ali

mentos� básicos. que pode
rão' ser remetidos ab pró
prio' nosocômlo ou à secre
taria da Igreja. seja que
quantidade for. E um grupo
de 40 pessoas, que formam
o "Clube dos Amigos do

Hospital Jaraguá", esté lan

cando um carnê de contri

buição (valer livre), para o

período de um ano - ju-
. Iho/83 a junho/84. Essas

campnnhas são merecedoras
de aplausos e apolo.
TELEFONISTAS - Em ee-

- ,"-.morado ao dia da Tele·

fO'niita ..:_ 29 de junho
um seleto grupo de opera
do ..!!! de mesas telefanicas
'de Jaraguá do Sul, as nos

sas' simpáticas telefonistas,
promoveram sábado um

jantar 'de confraternização,
nas dependêl1cias do Grê

mio Esportivo Juventus.
BODAS DE PRATA -

O querido e simpático ca

sai dr. Mario (Jandira)
Souza, comemorou, terça
fa.ire, dle 5, seus 25 anos
de casamento, marcados,
por uma. cerimônia religio
sa belíssima, oficiada pelo
Padre João, na Igreia ,

Ma

triz, ns qual não faltaram
os familiares e alYligos, que
foram com o casal jubilar
agradecer a Deus a dádiva
desses .anos todos de felici�
dade conjugal. O Coral da

S�AR homenageou os . ani-

�--------------------------------------...,-----------�-----=���--�----�-

I Gente
�--------------------------�------------�

JANTAR-DANÇANTE ._
A diretoria da SCÄR vem

tratando com carinho a sua

tradicional promoção de a

gosto, este ano dla 1'9, nc

Juventus. O [antar-dançan-"
te, típico italiano, com do
ze variedades, começará às
20h e a música será de
"Moacir e seu Conjunto",
Cartões - já a venda, em nú
mero limitado, no valor .de
Cr$ 2.500,00. Quem quizer
adquirir o seu, é sóprocurar
o Sr. Luiz Lanznaster, na

sua relojoaria ..

ESCOTEIROS - Como tra

dicionalmente ocorre, este
ano também, após o desfile
cívico de 7 de setembro, o

Grupo Escoteiro Ja'Coritaba
vai realizar churrascada, no
pavilhão de festas da Igreja
Matriz. O Jacoritaba, à pro
pósito, está em campanha
para angariar fu.ndos, atra

vés de_ "contribyições expen
tâneas" (Cr$ 500,00), pré
construção de mals :

quatro
casas de Patrulha Escoteira.
VIAS PÚBLICAS - Leitor

assíduo deste jornal manàa
carta para dizer que gostou
do artigo que tratou do pro
blema da numeração, e de·
nominação de vias e logra

.

douros públicos .

em nosso

município, citando um ce

so de assassinato do nome

de um parente que mereceu
a honra de figurar em placa
de rua. A manifestação foi
acompanhada de uma suo

gestão, propondo para qUE'

& lnfnrmacões
I

a municipalidade desse a·

tenção especial para esse ti

po de serviço dotando as vias

públicas de placas artfstl
cas, como vêm dispensando
as prefeituras de Blumeneu
e Fraiburgo, que encanta os

turistas que visitam essas

. cidades catarinenses. Uma

questão de bom gosto. E
arremata a sua agradável.
missiva: "já diziam os poe
tas, que a mú.sica mais sua

ve aos nossos ouvidos é o

nosso próprio nome". Ficà·
aqui o lembrete ao Sr. Pre
feito,

Nascimento e Sandra Mara
Anacleto, às 18h Gilrnar Jo
sé Bonomini e Roseméri
Moreira; às 20h Norberto
Antônio Marangoni e Maris·
tela Verônica Franzener; Ca

pelas N. Sra. das Graças e

sse Judas Tadeu, às 17h,
Adolfo José Aldrovandi e O•

de te Zanghelini e, Nílton
Luiz Voltolini e Lígia Tere
zinha Staloch. Felicidades!

y
_. _ .. "-
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xatamente às 21 horas de 30
de junho dé 1983, o Obser·
ntório Nacional atrasou em

um segundo a ho..a oficial
brasileira. A correção visa
manter. a diferença entre a

hora atômica e a tran;smiti.
da pelo Observat6rio para
os d�versos usuários.

NA' BAHIA _ Quem se

encontra desde a semana
passada na Bahle e arredo
res é o Comendador Alvlm
Seidel, nosso orquldófllo co

rupeense, realizando mels
uma expedição botânica. De
ve regressar dentro dos pré
ximos dias.
MúSICA SERTANEJA

Começa às 9 horas deste

domingo, no Recanto da

Lagoa, em Corupá, o 1.° Fes
tival da Música Sertaneja,
que vai reunir todos os a

preciadores desse gênerC1
musical da região. A comis
são organizadora convida

para a participação.

1.° ANINHO - A garoti.
nha Ivanna Fischer' Hasse,
filha do casal Ivo (Ilse Fis
cher) Hasse, completou em

data de ontem o seu prl
meiro aniversário, mas a

comemoração deu-se quarta
. feira, dia 6, na residência
dos pais. Ivanna tem ainda
duas maninhas, a Lucienne e

a Giselle, de 13 e 6 anos.

LANCHES - Receberam
com lanche, esta semana,
em suas

�

residências, as in·

tegrantes d. seus respecti
vos grupos, as senhoras Ivo
ne Driessen, Ästhéria Var

gas e
.

Yolanda Wilhelm
Driessen,

GRUPO SERENIDADE
O Grupo Sersnldede de AI
eoóllcos Anônimos, de Jara

guá do Su), viu passar dia
dois o leu sexto ano de
fundação. A comemoração
será neste domingo, na Ma
tri' 550 Sebastião, onde rea-

versariantes, que após em-

lizará reunião festiva, com preenderam viagem pare,

a participação de seus mem
Gramado. /0 Rotary Club,

bros �é familiares, bem como
do qual são integrantes, na

dê membros de outros grú. p�6xima festiva' vai tam

pos vindos de todo o' Esta. be� prestar home�e�s, as

do. A programação prevê quais. a coluna L'd" Ju�ta,
pera -às 10h30 culto ecumê-, cumprimentando ef�slva
nico 11 h30 churrascada e

. mente o grato econtecirnen-

às' l'4h, .reunião aberta. De- to. Parabéns!

talhe: toda a comunidade TOMADA DE POSSE -

pode participar do evente Numa festa revestida de sln-
MOCOTÓ NA SEXTA - guiar brilhantismo, sexta-

Será dia 15, próxima sexta- feira última, no Ita.jara, o

feira, o jantar (mocotó) da casal Alibert (Traudi) E
OASE, em favor do Hospital wald assumiu .a presidência
e Maternidade Jaraguá,

.

no do Liöns Clube-Cidade In
Salio da Comunidade Evan- dustrial, em substituição a

gé,dla, a partir das 20 he- Décio {Orleide) Mengarda,
ras. A venda de cartões (Cr$ que estiveram dois anos à
1 mil) está muito boa '. testa do clube. Autoridades
quem ainda não adquiriu municipais e leonísticas
nio deve perder tempo. Vai marcaram presença, dentre
ser estimo! elas o governador do Distri

to L-la Virtulino Schütz,
que está em vias de entre

gar o cargo. Para a sua ges
t�, o presidente Alibert a

dotou o lema "Nós vencere

mos ajudando".

DOSE DUPLA _ Neste sá
bado,

. agito para a galera
jovem, na Sociedade Atira
dores de Corupá, com dose
dupla -' Sweeter Som· 1 e

2, a partir das 22h. Uma
motocicleta três marchas e

vinte camisetas serão sortea

das. De Jaraguá partirão 3
ônibus.

LUCIANO - O garotão
Luciano Pereira, filho dos
nossos amigos Dejair e Cla
fira Maiochi Pereira, com

pletou ontem 11 anos. À
tarde, recebeu seus amlqul
nhos na AABB e daqui se-

i guem cumprimentos' pelo
natalício.

MAURO ASSUME _ Assu
miu durante encontro festi-.
vo, quarta-feira à noite, no

Baependi, a presidência do
Clube de Diretores Lojistas
de Jaraguá do Sul, o amigo
Mauro Koch, que substituiu
a Rufino Schulz. Um jantar
com as esposas foi servido

pelo maitre Rubem. Suces
sos ao Mauro e aiVante.

BODAS - O casal Ede
mar Julinho (Nelci Clara
Heemann) Einsfeld, recebe
às 17h30 deste sábado, a

bênção pelas suas bodas de

.prata. E às 18h, pelas bodas
de ouro, o casal Carlos (He
Iene Johana) Zenke.

SÃO LUrS - O Colégio
São Luís realiza a par:tir das.
17 horas deste sábado, a sua

tradicional festa [unina, no

pátio do estabelecimento.

BODAS DE OURO � No

próximo dia 23 de julho, o

casal Lauro. Fortes Busta
mante e Dalila Clotilde Bus

temente. participa de mis
sa em ação de graças pelos
cinquenta anos de vida me

trirnonial. O ato está
.

mar-
. cado para as 17 horas, na
.

Catedral Metropolit�na, em

Florian6polis,. onde residem
BEIRA �IO - Odeparta.

mento social do Beira Rio
Clube de Campo já está pre
parando a abertura da tem'-

. porada de verão, que vai
acontecer no dia 28 de ou'

tubro, quando haverá baile
com o "Brazilian Show SUo

per Star", de São Paulo, col1'l
a presença do cantor itaUa·
no Toni Angelt

TURISMO - O Sr. Rolan
do Jahnke, de Jaraguá do

Sul, é membro do Conselho
Fiscal da recém-fundada As

soclaçao Profissionai das

Empresas de Turismo de
Santa Catarina: O ato .de

fundação deu-se' semana
(Pi3ssadá no Center Plaza

Hotel, em Florianópolis.

No disputado espaço,
.

a presença do casal - Alibert
(Traudi) Ewald, que assumiu a presidência do

Lions lndustrlal,

DEIXANDO JS' _ Quem
está em vias de deixar Ja

raguá 10 Sul, é o coordena
dor do t:entro de Atividades
do Sesi, Ademar Lotin Fras

setto, que foi promovido a
.

Criciúma. O novo coorde
nador deve vir de Blume
nau. Frassetto deixa. seu ne

m. registrado, pelo intenso

trabalhos que aqui realizou.

I CASÓRIOS HOJE - Rece
bem neste sábado, a bênção
matrimonial pelo enlace, os

seguintes casais: Matriz -

16h Altair Pedro Gelsleicher
e Marlise Maria Zoz, 17h

Simplício José de Oliveira e

Enir Küster e ,Alcides de

Inúmeros atrativos serão
colocados à disposição do
público.

NA AGENDA - A coluna
registra com satisfação, o

aniversário natalício de: To
bias Warhaftig, em Curitiba,
neste domingo; dia 13; a

Sra. Mariá Eunice, EtSPOS9
do Promotor de Justiça Dr.
José Aberto IBarbosa; dia
14, o sr. Bruno Paulo Oscar

Mahnke, genitor de D. Bru

nhilde, esposa do nosso Di·
retor e, também, os Srs
Victor Viergutz e Raul
Driessen. Os nossos para·
béns!

ATRASO DE TEMPO - E·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SINDICATO DAS INDÚSTRIAS DE CONSTRUÇAO E DO MOBILIÁRIO DE JGUÁ- DO SUL
Av. Getúlio Vargas, 621 - Jaraguá do Sul·SC

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇAO

O presidente da entidade su pra convoca as firmas associadas para pár
ticiparem da Assembléia Geral Extraordiná ria a realizar-se no dia 14 do corrente, às
18 horas, no Centro Empresarial, à Avenida Getúlio Vargas, 621, a fim de delibe-
rar sobre a' seguinte

'
,

ORDEM DO DIA·
,

,

01. Leitura, discussão e deliberação sobre a proposta do Slndlcetc
dos Trabalhadores nas Indústrias da Construção e do Mobiliário de Jaraguá do Sul,
para renovação dá Convenção Coletiva de Trabalho a vigorar a partir de 1.° de agos
to do corrente ano.

,.
02. Delegação de poderes à Diretoria do Sindicato, para negociar os

termos finais da Convenção'Coletiva de Trabalho, com .a diretoria do sindicato
profissional'.

_ Não havendo número legal a hora mencionada, a Assembléia
será realizada na mesma data e local, uma hora mais tarde, com a presença
mínimo 1/3 (um terço) dos associados em condições de votar .

.

Jeraguá do Sul, 06 de julho de 19.83.

Geral
de no

JOSÉ CARLOS NEVES - Presidente

SINDICATO DQS TRABALHADORES NAS INDÚSTRIAS METALÚRGICAS MECANICAS'
E DO MATERIAL ELURICO DE JA-RAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇAO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecâni

cas e do Material Elétrico de Jaraguá do Sul, convoca todos os trabalhadores da
ELETROMOTORES WEG S.A., para Assembléia Geral Extraordinária e permanente,
a realizar-se no dia 11 de julho de 1983, das 8 às 20 horas, na Sede do Sindicato
dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrdicas, Mecânicas e do Material Elétrico de
Jaraguá do Sul, à Rua João Planinscheck, 157, em Jaraguá do Sul, nos termos do
artigo '2.0 parágrafo lv .da Lei 4.929/65 a fim de tratar da seguinte ordern do dia:

1.0 - Formalização, discussão e votação por escrut(nio secreto da
PROPOSTA DE ACORDO DE REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO; a ser firmado
ou não entre Eletromotores WEG S.A. e o Sindicato dos Trabalhadores nas lndüs
trlas Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de Jaraguá do Sul.
Jaraguá do Sul, 04 de julho de '1983. CELSO S. MEDEIROS - Presidente.

SINDJCATO DOS TRABALHADORES NAS INDúSTRIAS METALÚRGICAS MECANICAS
E DO MATERIAL ELURICO DE JARAGUÁ DO SUL

, EDITAL DE CONVOCAÇAO
O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas

e do .Material Elétrico de Jaraguá do Sul, convoca todos os trabalhadores da WEG
Máquinas S. A., para Assembléia Geral Ex traordinária, a realizar-se em primeira
convocação às 17 horas do dia 12 de julho de 1983, na sede do Sindicato sito à Rua
João Planinscheck, 157, em Jaraguá do Sul, e não havendo quorum legal, nos ter

mos do artigo 612 da CLT, a Assembléia será instalada urna hora após ou seja, às
18 horas, no mesmo dia e local em segunda convocação, a fim de tratar da seguin
te ordem do dia:

1.0 - Formalização, discussão e votação por escrutínio secreto da
PROP0STA DE REDUCÃO ÓE JORNADA DE TRABALHO, ao ser firmado, ou não en

tre WEG Máquinas S.Á. e o Sindicato dos Trabalhadores nes Indústrias Metalúrgi
cas, Mecânicas e do Material Elétrico de Jarabuá do Sul.

Jaraguá do Sul, 05 de julho de 1983. CELSO S. MEDEIROS Presidente

r-

Jardim São Luiz
COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SÄO LUIZ POR APENAS

Cr$ 26.600,00 POR M�S.

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUA ESQUERDO.

. EMPREENDIMENTOS IMOBILtARIOS
MARCATTO LTDA.

CRECI·093 • 11,· R'C;'IO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

�_� �--------�------�,J

Moda masculina e feminina. Tudo para deltacar o
seu bom gostc)�

-,

.

� MALOCA - A MODA EXCLUSIVA .

.

Rua Joinville 1052 - Fone 72-10�9 - jaraguá_ dó Sul
•• '<-(."

------------------------�.�

" Arno 'Olavo' Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

Eletricista em geral, manutenção indu-�trialt
montagem de paínéis, consertos de caldeira 'à 61&0;
caldeiras a lenha e serviços de encanador.

-,

Rua Fritz Bartei, 610 • Fone 72-1429 • Jaraguá do Sul

Afonso- Piazera Neto
- Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇõES EM GERAL

Av. Getúlio Vargas, 158
1.6 Andar - Fone: 72-0186

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

r �g�a��Jar��o�!��fon���*
�

tece grande sortimento de roupas prontas, artigos p/
presentes, retalhos em quilos, debrin, kacha, toalha
de mesa, banho e copa, além de tapetes, colchas e

cobertores para crianças. Visite-nos e confira nesses

produtos.
. _

Rua Reinoldo- Rau 752 - Fon. 72.0534'- Jara
, gu'á do Sul - SC.

�..
AGORA EM JARAGUA

Clínica Dr:-Jorge luis
Damarqn Inchauste

- CIRURGIA GERAL

- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI·
NO GROSSO)

, -

.._....... "

- GASTRO&NTiROLOGIA

..,- LAPAROSCOPIA
- ,_ �i�:!t:o'-

•

Atene!imento das 16h30 às 19h30, na Av� Mal. Deo-

t!I��Q da Fonseca n.O 1 .086, ao lado da loja La Ca
sita - Fone 72-1907.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES
-

Fazem anos hoje: '09
.

.

Sra. Inês. esposa 'do Sr,
Júilo Maffezzolli;

.

Sr. A-rtur
Emmendoerfer, Sr. José Au
gusto. Stinghen, Sr. Martin
Henn, em Jaraguazinho, Sra
Isa Marta Mohr Ziemarm.
Sr. Walmor Alberto Strebe,
Ivonete M. Krause, Carla
Olska; Sandro Schmitz, Srà.
Akellna Volpato Akmann.

, Fazem anos domingo

Sr. Samir MaHar, Sr. To
bias Warhaftig, em Ctba.,

; Sr. Zeno Forani, em SP, Sra
0lg8 Krutzsch, Edir Roslln
do, Vitorina de i Lima, Val;

.

mor Augusto.

. Dia 11 de julho

.

Sr. Pedro Klein Filho, Sr.
·

Haroldo Hanemann, Sr. A
ristldes Manoel Gonçalves,
em Jlle, Sr. Wilson Gerent,
Artur .,Krüge'r, Ivone Reck
Piva, Loni Kaiser, Pedro
Na'hs, 'Joelma Píccoli, Evan
dro Luís, Silva, Sr. Aírton
Starosky, func. de "A Co
merclal".

Dia 12 d. julho
·

-,

Sra. Eliza Bertoli, Sr. Be
riedlto Joaquim Mascare
nhas, 'na França, Sr. Henri-

· que Schmelzer,' em ltapo
cuzinho, Sr. João Pedro Gas
cho, Sra. Ingrid Schultz Ha;

·

femann, Marli Gessner, Sr.
Devanir Cristelli, Denise

· Schiontek, James Pereira,
Sandra Simone Kanzler.'

Dia 13 d_ julho
Sr. Erolf Funke, Sr. Gun-

ther Reeder, Leonora
t Boshammer, Luz·ia Oemarahi
em Itepocuzlnho, Mariza de

" Lourdes Morbis, Sra. Sílvia
Klein, Sr. Alfredo Oeste
reich, Sre .. Natália K: Mo�.

.' bis; Sra. Maria Eunice, espo
,
se qr: JOse ,A. Barbose, Srtª.
Jacira Rozza, Cléclo . 'Sldnel

\ Gonçalves.:
"

i

.' Di. 14 de julho _

Sr. Bruno Peulo Oscar
Mahnke, Sr. Roberto:Grand

: berg, Sr. Victor Viergutz,
Sra. 'Norm'a Suely Hoeft,

I Lenl Prestini, Sr. Henrique
Seick, em Linha res-ES., Sr.

, Raul "Driesstm, Krismaira,
f. de Waldemar. (Magda)'
R�u. �

.

Dia 15 d.julho
Sra. Ana R. Scheuer, Sra.

Helena Wolski, Daniele. Jani
ce, filha de Hilário e Guio· .

mé;1r Kreis, Dirce, espOSa de
Adelino. Volkmann, Adolar
Reese, AlvarU Gomes J.únior,
Hi·lbert Karsten; Sra. � Marli
Stàrosky Preuss.

NASCIMENTOS

Dia 13 de junho
Ademflson, filho de Fre

derico (Natália) Lourenço.
Dia 15 de junho
Alexandre, filho de Elmir

(Lendl ) Meier.

Dia, 16 de junho
Rafaella, filha de Nélson

( Ingrid) , Krüger&'
Dia 18 de junho .'

,

. Daiane, filha de Lino (-'ve-
te) Uber.

.

Dia 21 d. junho
Márcio, filho de Velde

'-mar (Eloiza) Becker.

Dia 22 de junho
Missleine, filha de Celso

(Cecília)' dos Santos.
Dia 23 d. junho
Cleiton, filho de Genésio

(Natalia) Travalha.

Dia 24 de junho
Giseie, filha. de- Osm-ar

(Oliva) Vogel.
Dia ·25 de junho
Daniel, filho de Ciro (Ro-

.

viria) Mathias.
.

.

Dia 26 de junho
Alexandre, filho d� Tirso

(Sßnia) 'Stähelin.
Dia 29 de junho"
Luciane, filha de Osmar

(Irena) Furlap, Maikori, fio'
lho de Amarildo (Rosane)
Danna.

Dia 30 de junho.
Marisa, filha de Wolfgang

(Loni) Maas, Ivonete,Ailha
de Lemiro (Isolde) Schuen
ke, Priscilla, filha de Mattis
(Glesele ) Jensen. Sílvia, fi
I ha de Anézio '( Sa lete) Detz e

,

Dia 1.° de julho.
Frank, filho de Mário (Ru-:
via) Borchardt, André, filho.
deFlévlo (Tereslnhe ) do
Nascimento.'

.

Dia 02 de julho
Rosiléia, . filha de Ralf

(Astrit) Maas, Carlos, filho
de Ildefonso (Rós�) Barth.
Dia 03 d. julho
Annie, filha de

(Margali) Bruns,.
filha' de Norberto
Bast.
Dia 04 de julhö
Nathanael, filhó de Alceu

(Marili) Brey, Mery, filha"
de Gerson (Irene) da Silva:

ASSIST�NCIA TI!CNICA.ELtrRONICA JARAGUÁ Ltda.
Equipe altamente espedalizada 'em consertos de

calculadoras eletrônicas, sornadoras, máquinas de es-'

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

Hcnicos cursados junte a Olivetti e Dismac do
Brasi,l. Atende-se junto a sua empresa.

A ASTRONIC fica na rua Reinaldo Rau, 752,
junto a Tete Confecções; telefone. 72-0534 - Jaraguá A tçjdos um forte 73/51.do Sul

Margot PX5 B/1556'·"--��"'".'�------""'��;Ii!"�"""""I!!IJ-Jtl'll"lgjI!!lJ4'!!'l1,\..jI'!!!l.,.II'!II.'l'!'l'j!l,ll!!K"$!Ii'i.. ,.�;,..,./··------------

PROCLAMAS DE CÁSAME:NTO

•

Carlos
Silvana;
(Nair)

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 comparecerem em Caro
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:
!:dital 13.272 de 28.06.1983.

_

.

AUGUSTO CARI-OS CA·RDOZO e SUSANA REGINA POVOAS
,

Ele, brasileiro, solteiro, promotor de vendas, nascido
em Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Avenida
Marechal Deodoro, nesta cidade, filho de Augusto Marti
niano Cardozo e Milda Lehmert Cardozo. Ela, brasileira,
solteira, professora, nascida em Piracicaba, São Paulo, do
miciliada e residente na Rua Epltéclo Pessoa, nesta clda
de, fllba de Manoel Póvoas Filho e ,�e Vilma Macedo PÓ·
voas.
Edital 13.273 de 01.07.1983.
NELSON TOLARDO MORBIS e IRENE KRAUSE

Ele, brasileiro, solteíro,
.

operário., nascido em Luís
Alves, neste Estado, dorniciliedoe residente na Rua Heinz
Mahnke, nesta cidade, filho de Artur Morbis e de Maria
Tolardo, Morbis. Ela, 'brasileira, solteira, operária, nasci
da em Perimbó-Ituporanga, neste Estado, domiciliada·e re.

sidente na Rua Heinz Mahnke, nesta cidade, filha de Arno
Krause e de Luzile Schiestl Krause.

.

_'

EditaI1�.274 de 04.07.1983.
ROMILDO WOISKY e JOSIANI MOMM

Ele, brasileiro, solteiro, bancário, nascido em Curiti
ba, Paraná, domiciliado e residente na Rua Reinoldo Rau,
nesta, cidade; 'filho de Raul Woisky e de Maria Woisky. Ela,
brasileira, solteira, bancária, nascida em Rio do Sul, neste

Estado, domiciliada e residente na Rua Rio Branco, nesta

cidade, filha de Walmor Momm e de Ivone Momm.
Edital 13.275 de 04.07.1983.
UBIRAJARA RICCOMI DE/ALMEIDA �RADO e

SANDRA ROSELI 'MULLER
EIe;' brasileiro, solteiro, lndustrial, nascido em São

Paulo, SP, domiciliado e residente na Rua Angelo Schlo
chet, nesta. cidade, filho de Everardo Riccomi de Almeida
Prado e de Henriqueta Dei Tedesco Riccomi de" Almeida
Prado. Ela, brasileira, solteira, secretária, nascida em Ma
ira, neste Estado, domiciliada e residente, na Rua Epltécio
Pessoa, nesta cidade, filha de Frederico Müiler e de Deo
linda de Borba Coelho Müller.

,

E para que cheque ao conhecimento de todos, 'man
dei passar o presente.Edital, que será' publicado pela im

prensa e em 'Cartório, onde será afixado durante 15 dias.

INSTALADORA· ELSTRICA-ANDRADE Ltda.

Instalcrções e Montagens Elétricas em .Geral

Prédios, I ndústrlas, Residências
reformas, consertos, manuten

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

biente.
.

KLAUS PETER JANSSEN
. ADIMIR ANDRADE

Av. Get. Vargas, 659, Telefone
(0473) 72.1635. Rua Leopoldo
Augusto Gerent, 135. .

. Jaraguá do Sul - Sta.: Catarina

- ,

CO PX CO PX
CO PX·

Coluna quinzenal do PX
Clube d. Jaraguí do Sul�
ANO 1 N.ó 18

1. Agradecemos a Prefei�
tura Municipal pela cessão
de umà viatura para levar

.

o nosso eo'lega PX5 B1600
Alcimar e equipamentos,
até' Cl Morro da Antena a

fim -de poder servir de
"ponte" entre os PX's e

Posto de Saúde durante a

campanha da vacinação e,
também somos gratos pela
liberação do acesso ao

mesmo .

2. De 06 a 25 de julho ha
verá o. 2.° CONTESTE DE
JARAGUÁ DO SUL, ernco
memoração aos 107 anos

do nosso Município;
,

com
o patrocfnlo da Prefeitur-a
Munici,pal e apoio. da Se
cretaria de Educação, Cul
tura e Esporte, através do
nosso -êrnlqo Baldu(no Rau
lino.

EMPREGADA"
�

DOM�STICA Iii.'Procura1se empregada.
doméstica, com .. idade
entre 25 a 40 anb's, sol
teira, com boas referên-'
cias, para assumir os

trabalhos de residência·
.

de família com 3 pes
,soas. Tratar pelos fones
72·0363 ou 71-0091, ou
ai'nda, na -rua' CeI. Pro

cópio Gomes de plivei
ra, 290 _com Aracy.

3. Os colegas, dos '11 rne

tros que queiram receber
o dip!oma do 2.° Conteste
deverão contatar .com .as

seçuintes estações-chaves:
PX5 B/4860-Blásio, PX5
B/0099�Marilson, PXS B/'
.2396-Fabiana, ou então,
com uma das 41 estações.
chaves espa lhedas . pelo
Brasil. ' ,

4. No dia 23 do coerente,
teremos - Uma

.

demonstre
ção dos Serviços do Rádio
da Faixa do Cidadão (PX)

. e Rádio Amadorismo; na
:

. Praça da Rodoviária. To
dos' estão convidados para

.

assistir.

5. Quem vi�itou; o Botina
Branca, foi nosso' colega
PX 5 B!2507-Egon pois já
há ternpo

'

estava sofrendo
de algvns meles, e não
deu outra: sofreu uma pe
quena lntervenção crrur

gica e -até o presente en

contra-se ern seu QrH pa
ra um relax. _

.

6. E o nosso amigo, Gert
(PX5' B/0650� também es·

tá me'io pitimbado. À am

bos desejamos que o P)(
Maior os ajude arestabe·
lecer a' saúde e que yoltem
em 'breve ao convívio dos
, 1 metros.

ASTRÔN1C

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,DIA DE CAMPO VAI-MOSTRAR A PRODUÇÃO DE ,SILAGEM- .INFORMATJVO'" ESCOTE'IRO'
Corupá combate a

canina e' felina
raiva

"\

, t�gui, Chef� d� SUE�I/SE e do Prof. Cel� Regé
rro Alves Ribeiro, Diretor da UNEDjSE. No de

co�r:r do ell�ontro, que foi das 9h às l'7h is,
, fOI am proferidas palestras sobre "Diretrizes
da E�ucação. Física .no Plano Estadual e Naclo
nal, ' Desporto Escolar e lmplantaç�o ,doo Clu
be Escolar" .e "Legislação 'da, Eduéaçao Físi<:a' ':\
do Despo;�o"! ,�Iém de debates sôbr� os ,aSSI,lIl:
tos e analise do Decreto 13,000e frabalho'em'

, grupo.
'

"

'-'"

'-'-�

mentes, conservando-se dU, ciel, cujo. custo é elevado.
Construindo sllo e produ,
zindo silagem, no inverno
as vacas não emeqrecerão e

c

tampouco diminuirão. a pro-
dução,' garantindo assim
maiores lucros a propriedade
APIClILTURÂ

'

O Institute de Apicultura
, de Santa Catarina. .da Sé
'cretaria da Agricultura, rea-,
.Ilzou quinta-feira", dia -7,
em ,Jaraguá do Sul, um

Treinemento Prático de A

picultura, através do técni
co José de .Souza Sá, sob a

coordenação da Acaresc, r.as

prcprledades de Stanlsleu
Wonctevske e Arne 'Suzzi.
O' treinamento, despertou
grande interesse, uma vez
que a atividade apíco.la co·

meça a' sé corp'é;lrificar
'

é, a

ganhar, mai'or n'úmero çlG
interessados na exploração
melífera.

Censo� d,e -} 98� ;cl"
;UEB", veriflcop-se ;que .quase '

s Esco.telf?s, (Chefes, Ass'srentes e Instrutores)
sexo fe"m!nt'!O .. 1.;,50 &eprescnta um. enorme ín

n� parJicipaç�,!, femj�it1a nas Junções de dire

bVlmrnto Esc,Qtei(o, O que em anos anteriores
nstatáveL à, .nfvel. das Comissões

'

Executivas ,

8Q, a� mulheres_já, podem ocupar as funções..
,e Sub-Chefe ,dE) ßr.�po, _çqmissári.o .Distrltal
I. ."., -Ó,

.

,.<",. '

'

• f���{li,�)bt€lgrll-s��mais. no Escotismo; em
com,lt:,a.doçao, ela co-educq_ç,ão" ,já oficializada
s Plo?eJ ro ,-, (ç1�sde-, 1979) e .Loblnho (desde
pa'rtl: de )HJho .de !1983� atendendo a, um

'

ele p���req,ulsltcs, es 'Grupos Escoteiros, com

a ao dos, Comis-�ál;ios Distr;'táf e; Regione;
,

como

je com' 'as Alcàtéias Mistas e de Lobinhas 00-

plantar suesTropas de Escoteiras
,

' I

ais uriré: e�celen.t�: função q- ser exercida pelas
membros:,Juvenl: ,do �S!:Oti�mo"; 'que desejar.l
r com â' formaçao. da 'J uventude brasi'lei ra a-

esse extraordin,ário método 'concebido po; Ba-
I

',,'
' ,

, . . �

.

"

'

Sob a coordenação da A
' ,

caresc - por intermédio do
,

extenslonlsta. rural Dejair
Pereira - e com a partici
pação dá Gum� Trrnãos, se

rá reàllzado esta tarde às
14 horas, o primeiro Öi� de
Campo, destinado a' mos

trar a construção. de sllos e '

produção de silagem" na

propriec;lade do produtor'
Willy Pqulo Henning (Pau�
lista), em Rio .da Luz. Se

gundo Qejair Pereira, haverá,
uma exposição do que é si·

lagem, construção e enchl
menta de silos, as forre
geirás que podem ser utlll-
"zadas, abertura dos silos
além da importância qu�
represen�a para a alimentei·
ção do' gado, haja vista que
a fc5r:rag�m pode ser armaze·

na,da no verão para dar' ao
gado no inverno ou no pe-

: riodo de escassez de ali-

rante meses Sem se estragar.
,"É um alimento suculen

to, barato, de boa qualidade
e muito apreciado pelos a

nimais", .disse o extenslonis

ta rural da Acaresc, ao i-e·

velar que todos os coleta,
dores de leite da Gumz lr-

Foi um verdadeiro suces

so a "Manhã do Lazer", pro.
'movida dominqo ná 'Rua
Reinoldö Rau, pela DIFID/
19a. UCRE, que arrastou'
centenas de crianças, jovens
e adultos a praticarem jo
gos e brincadeiras, num -mo .

vimento sadio do projete
"Esporte pare Todos", dc
MEC. A opinião unânime
dos entrevistados foi a de
que se promovesse mais e

miúde iniciativas do gêne
ro, o que de fato deverá o

correr, segundo o Prof.
Murillo Barreto de Azevedo
_Chefe da Divisão de Educa�

,

ção Física e, Desportos, que
,lembrou tarnb�m o bom
funcionamento, durante d

"Manhã do Lazer", da'''Fei
ra da Barganha", realizada
paralelamente, que consrs.
tiu na troca' de vár,os obje.
tos, desde flores e animais,
No dia 24 de tulha ,é

provável que saia promoção
idêntica.

com o petrccfnfo da SEm}
MEC e Secretaria da Educa
ção, será realizado em Jara
guá do Sul, nas dependsn
cias do CA Baependi, o

curso "Atividades Recreati
vas e Psieomotoras na Edu.
cação Física Infantil", desti .
nado aos professores de et..;
cação física, habilitados ou
não, do Vale do 'Itepocu. t
destinado para 50 vagas e

terá como ministrantes os

professores .Júlio Rocha, Ia,'
ra Regina Damiani de Oll
veire e Clarice Amaral, da :

Universidade Federal de SC

-'

Numa promoção' da Secretaria da Agricultura através
da Cidasc e dá Prefeitura Municipal dê Corupá, s�rá reali

,záda nequele munlcfpio a vacinação anti-rábica canina e

.felina,n9s,'ç!ias ,13, J41;1, 15. O' objetivo é vacinar 1.300

'animais, entre cães e _gatos', além de proteger a população
urbana e rural-e o rebanho bovino, suíno e eqüino de Co-.
rupá.

'

.

mãos trarão ,representante5,
de suas comunidades, para
uma maior abrangência des,
se Dia de Campo. O prefel
to, alguns vereadores, repre
sentante do sindicato rural
foram convidados a prestl
giar o trabalho.

Explicou Dejair Pereira

que o custo de um silo re·

vestido, de 36m3, é de Cr$
120 mil, aproximadamente
vaJor este que poderá 5er

coberto com :) próprio lu,
cro que o produtor obterá
com a silagem, que evitard'
a éompra da ração. comer-

é tema de curso na
,

I

segunda quinzena,
o Centro de Apoio à Pequena e Média' E�i

p�esa de Sa�ta Catarina-CEAG/SC e a Associa
çao Co�erclal, :: lndustrja] de Jaraguá do, Sul;
em conJunto, Irao promover ne>s d,ias 20,'21 e
22 de Julho, no Centro Empr�slrr,ial" ,o cvrso
de ICM-PRINCIPIOS FUNDAMENTAIS E ASPEC-,

T�:S PRÁTICOS, que será ministrado pelo P.rof
Nel.son Amâncio Madalena, at.u._al ,Sec;etário.
--,\dJunto da Fazenda do Estado de Santa ,Cata
rtn�. O curso visa a propiciar aos cursando
apnm?ram_entq nos conhecim?ntos a respeito
da leglslaçao _estadual ,do imposto de circulação
de m.ercadonas, habilitando-os ,a interpretá-Ia
e aplicá-Ia com maior correção. i

.

, A tax� 'de inscrição por participante' é c)�
Cr$ 25 mil e a previsão � para 30 candidatos.
A .c�rga horária será de 20 horas/aula e a ins

cnça? deve ser feita na própria Associação, Co
merciai.

I A' ��h'ipa'hh� será desenvolvida através de um médi
co-veterlnérjc, dois auxiliares agropecuários -da Secretaria

"ela Agricultura e dois auxiliares da Prefeitura Munidpal,
que serão divididos em duas equipes que percorrerão es

postos 'instalados 'no perímetro urbano e rural, no perío-.
do � horário determinado: dia 13, das 8h30 às 11 h na

Casa Comercial Tureck, para as comunidades de Rio' No
vo. Alto, Rio Novo Baixo e Rio dos Correias; das 13 às

15h, na Escofa Rio Paulo; das 15h3Õ às: 17h30 na Esco

la Municipal Osvaldo Cruz, em Isabel Alto e, d�s 8 às' 17
horas,' na Prefeitura Municipal. Dia 14, das 8h30 às lOh

"30mi.n, na Casa Comercial Adelino Hauffe, para as comu·
"

nidade!! de Isabel Alto, Isabel e Rio Paulo Baixo' das 13h
'30 às 16h.39, ,n� _I;sc,ola Francisco Mees, em Viía Isabe!;
dás '8 .às 11 h, no Salão Novo, em Ano Bom e das 13h30
às' 17h, na Casa Comercial Renato Wolf, atendendo Poço',
D'Anta, rua João Tozini e rua São João. Dia 15, das' 8h30
às 1011-30, Ra Casa Comercial Lipinski, em Pedra de A-

�'"mé>lar; das 13h;30 às 17h30, na Escola Itapocu, em Estra
'da I,tapocu; da�8 às í 1 h, na Casa, Comercical Adôlfo
Wai'jand, para as comunidades da Estrada- Bomplandt, e

da rua Otto Hi Ibrecht e das '13h30 às 17h, rio Salão Ati·

rador.es, par:a a rua 'Roberto Seidel e ,adjac€ncias.
Essa informação foi liberada pelo médico-veterinâri:>

do Escritório da Cidasc de Jaraguá do Sul, dr. João Ma·

noel Bazetti Marques.

ENCONTRO NO CEJAS

No dia 29 passado, IK

Centro Empresarial de Jara.
QoJá do Sul, 66 diretores 'oe
unidades escolares' e pro,
fessores de educaç�.o f(sica;
tomaram parte ém um e:n.

contro, que éontou com a

presença da Profa. Marieta
da Silva Carvalho, Assesso.
ra da Sub-Secretaria de Edu
cação Física SEED/MEC do
Prof. Carlos Alberto A�zoa.

ntrib�íç�O 'das mã�s, assirrr como a dos pais
possrbllidade de, que,o Esc.otismo atenda aos
vens Çjtfe o proéU'rarn e qu� nem sempre en-,

v.,. �i?ponfyej�. Além_ disso,. melhora a ,qua
à?i�IQa�eS, atenden-do a proposta do nosso

,e a�s anseios 'da União dos Escoteiros do

rupo,'E,$cofEt,íio,jacoriiâba - Jara�uá do Sul--Se,

OS SEU:. AGRADECEM O AP.OIO
•

do 'qla, 'Is de"I�nei;o, o "Co�reio do Po
tagem _de capa, mostrou o drama da fa�ní.
nterna" Barra do Rio Cerro,' gue desespera.
a'larc!"u,rsos para sàlvar 'o filho Aloísio
;ano ,e 8 meses" portâdor de" má' formaçã;
O�!ra5 complicações urológicas. O fato co
IOJao p-�bli�a,a -ponto do' próprio César Sou.
ar �() "Bpa' 'farde Santa Catarina", da TV

/, ter. registrado 'em seu programa.
nld��e' colabó�oú e á empresa 6n-cle Ni'lton

�IOISIO,� trabr.l'lha, ci Kohlbach,' támbêm.' Nil.
çao, qUI'nta-feira, veio p'ara agradecer o apo'lo
te d 'K ,h b

'

'

,

'

' ,

,

a
.

o ,j ach que' patrocinou as operaçôe/;l
,!Ocluslve o tnfnsporte, medicamentos e esta-
to l1urt:Jan'itário dós, diretores Wilson (Bibe)

'Ele .�(;Jrade�e também a equipe de un.

Jba<=!J, ao Nilto Campos, enfim, ÇI todds
eamente 'prestaram assistênCia. O, garoto A
passa muito bem.

1 '

E-O I T A L

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabel i ã Désignada de Notas e Oficial de Protes

tos de. Titulas da Comarca de Jaraguá do Sul, Estadc 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 contra: ALVINO SPEZIA Rua João Januário Airoso, 1466,
nesta., BERTOLDO HINSCHING, Rua Ano Bom, s/n°, Corupá. ELiNOR MATHIAS ale
Weg I S.A., nesta. ER'IC:B SCHMIDT, Rua João Planinscheck, nesta. JORGE PIN1EP

FILHO, Rua Duque de Caxias, s/n, Corupá. RODOLFO SCHULZE, �ua Goiás, 253 nes·

ta: SILVIO R'EITER, Rua Vila Lalau, s/n, nesta. WIGANDO MEIER, Estrada Garibilll·

din-, s/n, nesta.
'

"

E, como Jos dHos / devedores não foram encontrados e, qu se reCl,Jsaram a

aCE1itar a devida intimação, faz por intermédio do presente edital pgra que as mes

mos compareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no prazo da lei a firn de

liquidär o seu çlébito ou então dar razão por que, não o faz, sob pena de serem os

referidos tftulo$ protestados na forma eia qa lei, etc ..

CURSO NO BAEPENDI ,

De 13 a 18 dO' I:orrente ,

Quem tem, Honda, �g-ora ,tem um clube
o CI�be Honda é o novo lançamento da Honda Nel'. v A ,

,

gen�: .você é sempre um cliente prefenmcial, tem ben�fícios n

oc. so te.m �a!)ta.
p�r!tclpa de t�das as promoções especiais organizadas pelo Clube

oHo��;acesstonarto e

. ventos com hotéis e ,campings, concursos, etc'.
' como con·

A_

E máis: ganha grátis a assinatutura' da
'

IIRevista Clube Hond." T d

qU':n:f:;e:e�f!r::;�e:. vestir a camiseta do Clube Honda. Faça.nos uma �isltaU p:r�

, ALU-GA-SE 'Dê IJma assinatura'
do jornal

.'

APARTAMENTO; CORREIO DO' POVO,
. � q,u�rtos mais de�endências de empre�ada'.
Tra,tar na-Ótica Hertel. "

,
ns/Jaraguá do Sul, 07 de julho de 1983.

AUREA MÜLLER GRUBBA - Tabeliã Designada' de Notas e Oficial de Pro

testos de Títulos da Comarca oe Jaraguá do Sul.
Moto Schroeder

para O seu amigo.
Ele sempre se

lembrará de ,vo.cê.

Revendedor Autorizildo

Honda
----------------.- ...!.' Apenas Cr$ 3.000,00

,
,

,

COlJlpre seu carro usado e financie com a
- , �'- .�

.�

.. Taxa' deju,ros mais baixa

do mercado'

I

i

I'

I

I

'I
I

r
I
I

I

j'

.V!!Qha ',comparar!. ','

. pl;omoçaã vâli�'p�r temp'o limitado (de oi07 a 31.07.83)

,
"

L

í

�-

)'
� -. -: ' _'

..
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Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn, Prof. ORT-SC
n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro eferivo do I nst, Histórico eGeográHco de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 126/
80. Reda,ção, Administração e Publicidade: Rua Coronel
ProcépioGomes de Oliveira n.O 290 - Cx . Postal 19-
Fone 72-009] - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi-.
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -
Blumenau.
Assinatura para Jaraguá do Sul: Cr$ 3.000;00
Jutras. Cldades.. Cr$ 3.500,00
NÓrru!ro' atrasado: Cr$ 70�00
Número avulso: '. . . . . . . . . .. Cr$ 60,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Ltde, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pel Propaganda Representações Ltda.
Esté jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Veículos movidos a álcool
Corcel " semi luxo - branco 1983
Corcel II. Hobby -. branco 1982
Belina " LDO - prata ,1981
Corcel" L - cinza qranizo '. 1981
Corcel II Hobby - branco 1981
Beliná " L - azul qlaclal 1981
Selina " L - beqe 1981
Corcel " Hobby - branco .1981
Opala Comodoro - verde met. .. 1982
Brasília - branco 1981
Fiat 147 L - marrom 1981

Veículos movidos à gasolina
Del Rev GL - azul met '

.. " .. 1982
Corcel II ST - beq. 1981
Belina II L:DO - prata 1980
Corcel II, LDO - branco .: 1980
Corcel II Hobby � prata 1980

. Corcel II GT - azul met 1980
Corcel II LDO - práta 1980

, Belina " L - prata 1981)
:'" Maverjck' - verde ' , 1976

�� i:60 -L�:b��� :::::::::::: ����
VW 1300 L - branco 1979

, -F-4000 - laranja ; ����F-4000 - laranja .

Olferta especial
VW 1300 - beqe ". . . . . . . . . . . . .. 11997776.

'

Passat LS - branco

Agora você compra ou troca seu carro
usado revisado conosco, e recebe com.
bustível '( 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 72-199"0 ..

;VIAÇAO CANARINHO

TRANSPORTE URBÄNO, INTERURBANO, EXCURSÕES

A "Canàrfnho" preocupa-se com a sua locomoção,
coloéando ã' disposição módernlsslmos ônibus, com

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

. Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte cari'nhoso.

? ,'1.

CON�'IRA A IIIS'f(jRIA ...

HÃ 38 ANOS

- Coin o fim da 2a. Guerra Mun
dial, dava entrada em eena.e problema da
localização dos expatriados europeu;�.
acordo com Organização das Nações. Uni·
das, calcula\'a�se em 9 milhões o número
daqueles 'que .haviam sido escorraçados de
suas tel'ras. Desse total, 8 milhões e 600
deviam enéontrar-se na Aleminha, Austria,
Itália, luguslávia, Finlândia, Hungria e Ru·
mania. Avaliava·se que, dos que se acha
vam dentro das fronteiras germanicas
,2.450.000 eram 'poloneses, 2.131.000 fran·
ceses, 1.850.000 russo�, 745.000 checos,
600.000' italianos, 552.000 belgas, 491.000
iuguslávios, 308.000 holandeses, 21.000
dinamarqueses, 16.0ó0 ·Iuxemburgueses;
15.000 gregos e 6000 noruegueses. Esse
grande potencial humano era empregado
compulsoriamente para o esforço de guer
ra, seja nas usinas bélicas, seja no cultivo
dos campos.

- Com a data de 3 de julho de 1945,
Artur Müller, ,diretor e Leopoldo Rainer,
diretor-comercial, convocav,m os .sócios
quotistas da Editora'Correio do Povo Li
mitada, para uma assembléia a reallzlr-,
se no dla 21, às 14 horas, para resolver
sobre: 1.° - balancete do 1.° semestre;
2.° - alteração do confrato e 3.° - aslun·
,tós diversos. A reunião realizar-lH-ia na se

de da administração do Escritório de"A
Comerciai Ltda." e deliberaria com a pre
sença· mínima de dois sócios. Democrati·
camente ...

... HA 30 ANOS

- Antonio- Quadros, hoje em,gozo de
meredda aposentadoria, pela Portaria do
Prefeito Artur Müllér, de n.O 51 era exone

rado do cargo de Motorista Padrão "s" e,.
péla de n.0_.52 era nomeado para o cargo
de Escriturário Padrão "5", vago em vir.
tude da exoneração de Rolandi L. G. Jans
sen. A Portaria n.O 53, nomeava Arthur
Günther para exercer o cargo de Motorista
Padrão "S".,

,Barão de Itapocu

- O Rotary Club de Jarag�' do Sul
empossava o novo Conselho Diretor: Pre
sidente: Mário Tavares da Cunha Mello;
Vice - Dr. Arqu'imedes Dantas; Secret'·
rio - Augusto Hermes Schmidt; Tesourei·
ro - Sema Mattar; Protocolo - Oswaldo
Heusi e Diretores sem Pista - Heinz 'dlos
feld e Guilherme Schulz Jr;

- A imprensa local publicava com

certo atraso a ata da Reunião Ordinária
de 27-05-53, da Câmara Municipal e nela
se tomava conhecimento de que o vereador
Herbert Schneider, hoje residente em Rio
do Sul, requeria a inscrição em ata de um

voto de pezar pelo falecimento de João O.
Müller, ocorrido no dia 23 de maio, aos 51
anos, sobrinho de Artur Müller, viúvo de
Madalena D. Müller .' sogro dê Euginio
'José da Silva.

.

... HA 20 ANOS

.....:.. O Vereador Eu96nio Victor SchmÖo
ekel apresentava projeto de lei, considera·
do objeto de deliberação por parte d� ple
nário, que autorizava a instalação de um

telefone na Comunidade Evangélica Lute-
'

rana de Jaraguá do Sul, para atender aos
servi�os de ordem religiosa, a E.-scola Ja·

raguá, o Jardim de Infância "Pestaloni" e

o Hospital Jaraguá é requerimento, sellel
tando despacho telegráfico a., Senador
Juscelino Kubitscheck para a criação de
uma fundação pela CAFE (Programa da

Aliança' para o Progresso). em nosso Mu·

nicípio, destinado a manter estabelecimen· .

tos de ensino �e todos os grau�.

. .. HA 10 :ANOS

- Na Câmara Municipal votava·se

em 2a. votação projeto de lei que reduzia
50% os impostos da firma Mahnke & Cla. '

Ltda., vítima de lamentável sinistro, em ;

coméços de 1962. O Legislativo Jaraguaen•.
se mandava arquivar projeto de lel een
cedendo isenção de impostos à firma Ir.
mãos E;mmendoerfer S.A., para a fabrica·

-

ção de máquinas de lavar roupa, Item vlr
tude do projeto ter tramitado por todos
os canais, sem eenter as assinaturas neo

cessárias à validade do documento". O
eeehlle ta'mbém costumava habitar a auS:
tera casa de leis de Jaragu.i do Sul, onde
o vereador esqueceu de colher a assina·
tura dos empresários interessados, provo
cando a sua nulidade.

__ Um anúncio na imprensa: "POVO
DESENVOLVIDO I! POVO, LIMPO. Ajude
a limpeza da cidade utilizando os coleto
res de lixo!'. Era a époea do personagem
conhecido por "Sujismundo" que teve boa

repercussão, mas não acabou com o h'bi.
to de poluir a imagem urbana. O 'assessor,

de Turismo e Meio-Ambiente da Pref.lt.ura
de Jaraguá do Sul, Francisco, Canola Te

xeira, em Julho de 83, afirma em entr.

vista que "0 aspedo limpeza é fundamen.
tal", quando defende o turismo comercial

para Jaragu6.

, INDúSTRIAS REUNIDAS JARAGU A e CONPAL - Concentrados p/Alimentos

SERViÇOS CONTABEIS? SEGUROS? CONTRM'OS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AI!REOS: VARIG?.-

Se o seu problema é este a solução é em: Organização Contábil
."A Comercial" Ltda. Rua Cei. Proc6pio Gomes 290.

.

Telefone 72.Q091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CITAÇÃO

O Doutor Hamilton Plínio Alves, Juiz de Direito da la.
Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Est�do de Santa
Catarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER a todos 'quantos o presente edita] de ci
tação, com o prazo de 30 dias virem ou dele 5$lheci
mente tiverem. e Interessar _possa, que por t:.ifte de
ESTEFÂNIA SCHATTNER, brasileira, viúva, do lar, resi
dente e domiciliada à Rua Ney Franco, nesta cidade e

Comarca, através de seu bastante procurador, advogado
dr. Reinaldo Murara, foi requerida a ação de USUCA�
PIÃO N.o 8.883, para aquisição do seguinte imóvel: Um
terreno sem benfeitorias, com a área de 835.00m2, si
tuado no lado ímpar da Rua n.O 22 - Ney Franco na ci
dade de Jaräguá do Sul, fazendo frente com 8,61 m com

a Rua n.O 22- Ney Franco, travessão dos fundos com 8,61
metros com terras de Roland H. Dornbusch, estreman
do pelo lado direito com 99,46m com terras da reque
rente Vva. Estefante Schatter e pelo lado esquerdo com

94,50m com terras da Rede Ferroviária Federal S.A. DES
PACHO DE FLS. 9 'e verso: l-Cite-se os confrontantes
por mandado e os incertos e ausentes interessados por
edital, com o prazo de 30 dias, marcando-se a audien
ela de justificação de posse para o dia 23-08-.83, às 10
horas 'para a audiência de justificação. li-OI prazo para
contesrar a ação iniciará no dia em que se intimar as

partes da sentença que justificar"a posse, valendo a cl-
. tação para todos os atos do processo. III-Oficle-se. ao
Cartório do R. I. para certificar-se o imóvel usucapien
do está transcrito em ndme de alguém. IV-Oficie-se, por
carta, à Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal.
V-Ciente o MP. (as) Hamilton Plrnio Alves - Juiz de Di
reito d ala. Vara. E para que chegue ao conhecimento
de todos .os interessados ausentes, incertos e desconhe
cidos, foi expedido o presente edital, que será publicado
na forma da lei e afixado no local de costume, no átrio
do Forum, correndo o prazo de 15 dias, para contesta

rem, querendo, a contar da intimação da sentença que
justificar a posse, sob pena de serem tidos como verda
deiros os fatos alegados pela autora. Dado e passado
nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 10 dias do mês
de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três. Eu,
Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

Hamilton Plínio Alves
Juizde Direito da la. Vara

CONTAGEM
REC(PROCA DO

TEMPO DE SERViÇO
.' Sobre a mensagem envlev
da

.

pelo Governador do Es
tado à Assembléia Legislati.
lia, encaminhando projeto-de
lei relativo à contagem re

cíproca de tempo de servi

ço para fins de aposente
'daria, disse o secretário da
Administração Paulo Gau.
vê da Costa, que a medida

proposta mostra-se generö
sa, pois em outros Estados
o' servidor precisa ter 15 a

nos de serviço público pa
ra poder incorporar o tem

po de trabalho prestado à
iniciativa particular. Este

tempo, porém, será -apro
veitado conforme o tempo
de trabalho no serviço pú
blico". E exemplificou:
"uma professora pode apo-,
sentar-se com 30 anos, de
trabalho. Se ela tiver 15 a·

nos de magistério público
e outros 15 na atividade

privada, terá direito à apo
sentadoria. Já uma outra,
com 20 anos na atividade

privada e 10 no ma,gistério
público, somente poderá in

corporar 10 anos aö seu

tempo de serviço.'
Disse ainda Paulo Gou

vêa que o envio do projeto
à ·AL insere-se na linha de
medidas que visam valori
zar o servidor público, "um
objetivo constante do gover
no Esperidiãó Amin".

Com apenas Cr$ 3.000
você recebe, durante 1

ano, o melhor jornal
da região. Agora em

novo
.

formato, com

maior tiragem e cir

culação. "Correio do
POVC;" - fone 72-0091.

EntrenoMonza4portas poraqui.
E••el�lerfl r CllRírcil
H

.

Vilelils 1I�1.

Espingardas, rifles, revólveres, munição, redes, tarrafas, molinetes, varas. equipamentes .p�ra mer�ulhe,
barracss. colchonetes, meses, churrasqueiras e demais artigos de primeira qualldade e a preçes vantaJosos.
A LOJA SAFARI fica na valeria Dom Francisco, Sala 4 - na Marechal Deodoro.

.

t(jjä--�:ßafari. TUDO PARA CACA, PESCA' E CAMPING

DOS JORNAIS DO ESTADO - Julho/83

Os primeiros resultados. dos estudos que vêm sendo
feitos sobre a acumulação de cargos na administração
pública do Estado mostraram que há alguns casos de ar

repiar. 'Existem servidores que chegam a perceber por três
·fontes: na administração direta, na indireta e em alguma
prefeitura. A comissão que procede aos levantamentos íá
está recomendando que tais funcionários optem, de lme
diata, por um seS emprego, sob pena de perderem os três.
Há casos de servidores que foram colocados à disposição
de órgãos da administração indireta, com Ônus para a o

rigem, e, em lá chegando, conseguiram novo contrato de
trabalho, passando a perceber duplamente, o que caracte
riza, além da acumulação, flagrante irregularidade.

A matéria publicada semana passada por este
jornal, a respeito da oficÍérlização dos oito cart6rios extra..

judiciais da Capital, que juntos estariam faturando Cr$
130 milhões por mês, acabou

.

tendo repercussão interna
cional. Afinal, ,foi essa reportagem que provocou a repen
tina volta à Ilha da cartorária Kirana Lacerda, que ficou
bastante preocupada com a possibilidade de, ao voltar de
seu giro pelo exterior, já ser um funcionária pública, com
salário equivalente ao'de Desembargador. Um milhão de
cruzeiros. Kirana Lacerda, certamente, -vele engrossar a,

"frente" dos cartorár.ios que está lutando pelo arquiva
mento do projeto de oficialização dos cart6rios.

"O modelo econômico brasileiro não é satisfatório, e·.

deriva em modelo social desumano. O sistema equivocou
se ao promover a reforma do modelo político sem que,
precedentemente, tênha promovido a reforma do modelo
econômico". A afirmação consta em nota oficial dlvulqe
da pelo Grande Oriente de Santa Catatina (entidade ma

çônica com jurisdição em todo o Estado), ao final de Se
minário exclusivo para dirigentes de lojas. No preâmbulo
da nota, que é assinada pelo Grão Mestre Lúcio Nelson
Martins, o Grande Oriente de Santa Catarina diz sentir
se no

'

dever 'de trazer a público sua posição, face à gra
vidade do momento nacional.

Acusado de "faltar à verdade" quando expunha ii Co
missão de Relações Exteriores porque foi enviado ao Suri
name em abril passado, o General Danilo Venturini, Se

.

�retário do Conselho de Segurança Nacional, recusou... á

responder a perguntas de 'seu acusadorI o deputado pau
lista João Hermann, reagindo com irritação: De ninguém
abaixo de Deus eu aceito isso. Não posso responder as

suas perguntas porque V. Exa. parte da premissa, d. que
eu não deveria estar aqui. - "Comunista". "Comunista",
- gritavam em coro os deputados da bancada do Go

verno na comissão, interrompendo as acusações d. seu

colega do PMOB -de São Paulo, até que a palavra
,

fosse
cassada. Entrevistado por mais de, duas horas e meia, o

Gal. não trouxe novos fatos sobre os motivos da operação
de socorro ao Suriname. De novo' mesmo houve a confis
são do general de. que a maior preocupação do Presiden
te Figueiredo quanto ao Suriname é a d. evitar que este

pequeno país de 350 mil �abitant.s (189 mil vivem na

Holanda)
. caisse na área de influincia socialista.

Se alguém pensa que se é só em Santa Catarina que as

aposentadorias da Assembléia Leqisliitiva dão panos par�
manqe, está muito' enqanado. Em Sao Paulo o espanto e

ainda maior e, politicamente, o problema se apresenta
bastante eclético. Lá, os benefícios da aposentadoria par
lamentar foram reaiustados em qenerosós 1.113 por cen

to, fazendo por exemplo, com que o deputado federal e o

prefeito de São Paulo. Mário Covas, que qanhava pOUC?
rnais de Cr$ 81 mil, passasse a perceber 906 mil crUZeI"
ras. Benefícios de aposentadoria com 900 mil cozam os

ex-qovernadores Abreu Sodré e Carvalho Pinto, a deputa1aIvete Varq?s �e Chopin Ta,v�res de Lima, que optou pelhoCr$ 1,2 milhão de secretario de Estado. Com um deta ,

muito especial: o ativo secretário Chopin fera aposentado,
por .invalidez. em 1965.

'
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Estádio do
Figueirense

será opcional
A Divisão- Muniçipal de

Esportes, promotora 'do
Campeonato Municipal de

I Futebol Varzeano,· em ra

t zão das chuvas, tem encon

trado dificuldades para dar
contlnuldade normal _ ao

certame, pois depende da
boa vontade dos clubes,
que não cedem seus está
dios em dias de chuvas. 1:. o
que pode acontecer neste

domingal' quando será reell
zada a 4a. rodada, no

'

Bae
pendi e Botafogo, rodada
essa que vem sendo protela
da há semanas, devido ao

mau tempo.
Diante disso, achou-se

uma solução 'simples. A mu

nicipalidade deve colaborar
nas reformas do Estádio An
tônio Ribeiro, na Ilha da
Figueira, do EC Figueirense
e. lá, como opção; quando

. nãô houver campo com a·

lambrado, realizar os jogos
desta fase de 'classificação,
com ou sem chuvas. Já foi
feito -um levantemento pre
liminar das necessidades e

entregue o plano ao Secre
tário de Educação, Cultura
e Esp()rtes e, segundo o

chefe da Divisão de Espor
tes, Raul Rodrigues, as re

formas têm amplas posslbí
.lidades de serem concretl
zadas. Naquele Estádio de
verá' ser construído um no

vo cerco no campo e, tam

bém, o local de trabalho do
representante .:

Jaraquá vai
aos JEB�s
Serão realizàdos em Bra

sília, de 15 a�23 de julho, os
XII Jogos Escolares Brasi
bras (JEB's� promoção do
Ministério da Educação e

Cultura, através sua Secre.
teria 'de Esportes e Educa
ção FísiCa (SEED). Dentre
05 representantes de Santa
Catarina naquele evento, foi
convocado pelo MEC, como

membro da Comissão Cen
trai Organizadora, o Prof.
Murillo Barreto de Azeve
do, que será também árbi
tro de partida (atletismo) e

e o Prof, Sílvio Acácio Bor ..

ges, que participará do Cur
so I nternacional de Arbitra
gern de Judô.

E como atletas, represen
tarão Jaraguá do Sul- as

garotas Cla!rice Kuhn, no

salto a altura e a distância
e Dóris Ronchi, no salto a

.

�Itura.

liga de voleibol tem tudo
para ser fundada

A, idéia lançadã há dias
por um grupo de desportis
tas ligados ao voleibol de
'se fundar, aqui, a Liga Ja
raguaense de Voleibol, está
evoluindo e se corporiflcan
do, tanto é que na sequnda-
feira, representantes de
clubes e de associações des
portistas e recreativas de
empresas estiveram reunl
dos na AssoCiação Atlética
Indústrias Reunidas, 'tratan
do dos detalhes prelimina
res, como por exemplo, a

análise, estudo Ei posterior
aprovação dos estatutos,
que se basearão nos de Blu
menau, bem como, relacio
nados a filiação à Federa
ção e Confederação, dentre
outros.

A fundação da LN tem o

apoio Importante da Secre
taria Municipal de Esportes.
E para que esse trabalho
iniciado' tenha continuida
de, foi formada uma Co
missão de Trabalho, inte
grada pelos desportistas
Jorge Opperrnenn (Beira
Rio), Antônio Rossi (lnds.
Reunidas), Mário Müller (J.
Fabril), lsmar Lombardi
(AABB e Met.. Lombardi),
Arno Deretti (Malwee), Jai
ro Santolin de Oliveira

(Weg), Valdir Bruch (Ar.
weg) e Rivadávia Rassele,
que ficou encarregada de
buscar os meios legais pa
ra a oficialização da Liga
no pr6ximo dia 18, às 19
horas, quando novo encon
tro vai acontecer na A.A.
I ndústrias Reunidas.

Fase final do "Adulto'" "e

"Juvenil" comeca terca-feira
I I

Cruz 'de Malta e Juvéntus
decidem em Rio da .Iuz

Foi concluído ontem à
noite com as partidas entre
Mirtes x Rio Molha, Brei
thaupt .( Arweg e AABB .x

Besc, o segundo turno do
Camoeonatc Citadino Adul
to de �ebol de Salão, cuja
rodeda�vilJ apenas pare
definir colocações com vis
tas a fase seguinte do cer

tame, haja vista que já es

tavam classificadas as equi
pes Breithaupt, Urbano, Ar
weg e Besc para a decisão
do título, que começa terça
feira, juntamente com o ju
venil, na Arweg. No dla 1.0,
os resultados foram: Urba
no 2x2 Breithaupt, Besc-7xl
Mi rtes e Arweg 1 xl AABB

O Citadino Juvenil encero

ra esta tarde, na AABB, as

disputas do turno único
classificatório. Após os re

sultados Urbano 4xO Brei

thaupt, Besc 1 x7 Mirtes e

Arweg 3x2 AABB, Urbano e

Iv\i rtes. de antemão, obtive
ram suas. classlflceções à

Será encerrado na tarde
deste domingo, o primeiro
turno do Torneio "Mário
Vltórlo Rassweiler", da Li-

,

ga Jaraguaense de Futebol,
.

entre Cruz de Malta e Ju
ventus, no Estádio Eurico
Duwe, em Rio da Luz I. O
Juventus é o atual Ifder do
Torneio, com 9 pontos, se..

guido pelo Cruz de Malta,
.com 8, Cruzeiro 6, João
Pessoa e Estrela 5, Botafo
go 4 e Arweg 3.

O campeão do turno ad
quirirá o direito de dispu
tar o título com o campeão
do returno, segundo o re

gulamento. No final de se-

Este Campeonato vem se

realizando com raro bri
lhantismo, com alçurnes a

gradáveis surpresas,
.

é o

portuno registrar. Os últl
mos resultados apurados
são estes: Guaquari 1.375 x

1.366 Alvorada,
. Canarinho

1.405 x 1.335 Senta Púa, Az
de Ouro 1.327 x 1.324 Fan
tásticos e Vit6ria 1.414 x

1.354 Caxias, estes, pela 3a.
.rodeda, além de Senta Púa
1.381 x 1.338 A-t de Ouro,
Fantästlees 1.375 x 1 .402

Canarinho, Caxias 1.395 x

1.390 Alvorada, Guarani,
1.363 x 1.398 Vitória e Tu- Ido Azul 1.282 x 1.308 Gua-

fase final, devendo as duas
vagas restantes' serem. dis
putadas entre Arwegr AABB
e Breithaupt.
A partir das 14h, na AABB,
jogarão Mirtes x Rio Molha,
Breithaupt x Arweg e AABB
x Besc. A decisão dos tftu
los do "Adulto" e "Juvenil"
eomeça terça-feira, dia 12,
na Arweg, com uma partida
pelo certame juvenil e duas
pelo adulto é tem sequên
cia sexta-feira, dia 15.
BANCARIO
Bamerindus GM Ox5 Uni

banco e Besc SFS 3x2 Bra
desco, este último perellza
do aos 5 minutos do 2.°
tempo por falta. de lluml
nação, foram os resultados
da 8a. rodada do Campeona
to Bancário, que hoje tem

continuidade, a partir das
18h, no"Artur Müller":
Besc SFS x Unibanco, Itaú
x Bradesco, Sulbrasileiro x

-

Bamerindus JS e Besc JS )(

Nacional.

Em Jaraguá do Sul e re

gião existem muitos clubes
e associações que praticam
o voleibol e diante do re

nasclmento dessa modali
dade, aliado ao interesse pe
lo esporte, está-se pensan
do em realizar ainda este
ano, um Campeonato Extra
Oficial de Voleibol, para, a

partir de· 1984, iniciar as
. disputas oficiais. Calcula-se
que pelo menos doze equi
pes possam se filiar e par
ticipar no Campeonato.
Afora a Liga de Voleibol,

Jaraguá do Sul deverá ter,
a partir de 84, a Liga de
Bocha e Bolão, cujos passos
iniciais já foram dados, in
clusive à Comissão

. que se

encarrega de levar a termo
a futurá Liga, vem reali
zando com total sucesso o

I Campeonato Extra-Oficial
de Bolão "Vale' do ltepo-
cu".

Ewald na maior prova do
ciclismo brasileiro

I CAMPEONATO EXTRA-OFICIAL DE·
BOLÃO "VALE DO ITAPOCU"

mana passado, os resulte-:
dos foram estes: João Pes
soa 1 xO Estrella, Juventus
lxl Cruzeiro e aatafogo
1 x 1 Arweg. A partií;la: isola
da, que havia sido transfe
rida da 7a. rodada, .entre
Cruz de Malta e JUV�l'ftijs:, á
a que vai decidir o título .

amanhã, em Rio da Luz..

'

Já o Campeonato Estaduel
Amador, que já teve con-

:

cluído o' primeiro turno, se.-

rá reiniciado somente no
. dia 17 81 deverão jogar, pro
vavelmente, João Pessoa e

Germer, de Timb6, de acor
do com Valdir Stricker, pre
sidente da LJF.

Integrando a Equipe Weg
e representando, por conse

guinte, Jaraguá do Sul o cl
clista Sflvio Roberto Ewald
vai participar neste domin
go, em São Paulo, da 38a,
Prova Ciclística"9 de Ju-

, lho", onde, no ano passado,
correndo pela vez primeira,
obteve a honrosa décima
quinta colocação. Ewald
vem se destacando no ce

nário cicl ístlco catarinense
e brasileiro e. deve integrar
o selecionado brasileiro que
participará dos Jogos Papa
mericanos, na Venezuela, '

A competição será no Au
tôdromo de Interlagos, cujo
asfalto é mais áspero que o

das ruas e estradas onde
treinou, o que exigirá mais
do ciclista, que deverá estar

bem preparado pera os 120
Km. A largada dar-se-á às 9
horas, com quase/mil parti
cipantes, procedentes de to
todo o País.
CAMP. ESTADUAL
Válida pela 5a. etapa de'

resistência do Campeonato
Catarinense de Ciclismo, a

Federação realizou sábado

e domingo, o percurso en
tre Tuberêo-Orleens-Crlclú
ma e vice-versa. No sábado,
Sílvio Ewald foi o terceiro
colocado e no domingo, o

quarto colocado, ficando,
no geral, na querte posição,
9pÓS cumpridos os 180 qui-
1ômetros do trajeto. A elas
slficação foi esta: Hans
fischer em 1.°, com 4h44m
(Besc); Alexandre Fulgraff
,�m 2.°, com 4h45min (lEE),
t..fonso Gentil Ramos em 3.°
-com 4h50 (Besc ).; Sílvio
''(aberto Ewald em 4.°, com

4h56min (Weg) e Jânio Be-
zerre em 5.°, com 5h (Besc.
"ASSEIO CICUSTICO

quari, pela 4a. rodada.
Esta semana foram reali

zadas a 5a. e 6a. rodadas e,
pela 7a. rodada, die 13, jo
garão Alvorada' X Canarinho
Vltöria xAz de Ouro; n�
dia 15, Senta Púa x Guara
ni e Fantásticos x Tudo A
zul. A classlflceção geral
das equipes, computadas· 3
partidas 'cada qual, é esta:
Vit6ria (4.18.5 palltos}, C�.,
narinho _ (4.139), C�-
xias (4.119), Alvorada .. _

(4.114), Senta Púa (4.105'),
Guaquari (4.104), ·.Fantásti
cos (4.03'8) Guarani (3.972,
Az de Ouro (3.849) e Tudo.
Azul (3.779 palitos).

A Assocleção Recreativa
"veg realizará no dia 17
oróxlrno, 'o Passeio Cicllstl-
:0 Interno, para colaborado,
"e e dependentes. A sard�
-ieré defronte ao Parque
�abril Weg I, deslocando-se
,iepois pela Getúlio Vargas,
"'arechal Deodcro, Barão
'io Rio Branco , Procéplo
f',;omes, Mal. Floriano, rua

loinville,
I

SC-301 e chegada
na Arweg.
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I

CORRE'io DO povo

Jaragu� do Sul, 04 d. julho d. 1983.

Veste bem. A moda certa,'na i,'
DURVAL VASEL IVO KONELL

Gumercindo e na Getulio 'V�rgas'. ,e:.:'
';" (, ...__p_re_f_ei_to_,_M_U_"_,i_ci_p....a_1 Se_c_r_etário d. Administraç,ão e Finanças

DESPACHANTE VICTOR
,

.

..;. ,

Emplacamentos '_ Transferências - Negativas
Segura Obrigatório -: Carteira de Motorista e

,

'Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro; 55.,
(junto a firma Emmendoerfer) /')

TeI·efon.s: 72.0060; 72p0327 e 72.0651,ci,

I COMERCIAL FLORIANI

, Ptevenda. e assistência técnica Sharp, Dismac.
.Olivetti e relógos Rod Bel.

,

Compra, ,e' vendá de,máquinas usadas, "

,
.

'Oficina de máquinas de escritório' e
acessórios em geral.

" . ..' � -..

,

R. Venâncio da Silva Porto, 331 ;, Fone 72.1�92

R&LOJOARIA AVENIDA

,

Presenteie, com jóias e, as mais finas"
,

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal· e Getúlie Vélr,gas

,
"

FUNILARIA JARAGUA' LTOA.

, Calhas pára ,todas' as finalidades.
Faça-nos uma visita. Estamos em

.

condições" de atendê-los
.'

eficientemente.
Rua Felipe Schmídt, 179 - Telefone: 72�0448,

, '

TERRAPLENAGEM VA.RGAS
-----------------�--, �

,

, "Retroescavadeiras é Trat�res de;Esteira
"

;

CONSULTcE NOSSOS, SERVIÇOS'-
'

'TUB,OS SANTA HELENA

Rua

, ., ;
�..

'Tubos de concreto para suas öbras
.'

Joinvine, 1.016 ',Telefone: ;72-nOl'__J,.
�-----....�--------------------------�,--

A moda certa em roupas e. calçados. é.com il

CINDERELA, onde estão as me!p.Qres o.t>çõ�.; ,

para cada.estação. I. ",,""

CINOERELA

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE.JARAGUÁ DO SUL

r

LEI N.o 923/83
Concede Subvenção à Fundação Educacional
Regional Jaraguaense - FERJ.

._

,

'O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso das-atribuições que
lhe sãQ ;conferidas"

'

,
.

FAZ SABER, a todos os habitantes deste Município que a Câmar. de

Verea,dores aprovo� e ele sanciona a seguinte Lei:
"

Art: 1.° - Fica o Chefe do Execu·tivo Muliicipäl autorizado a conc.

,

der subvenção à Fun�açãQ Educacional Regional Jaraguaense - FERJ, no valor d.
'Cr$ 6.000.000;00 (Seis milhões de cruzeiros l e a despesa corrérá por conta da ..

'

guin.te dotação do orçamento vigente, a saber:
--... ,

,ANEXO I - QUADRO A
0401 -:'DIVISÃO DE EDUCAÇAO
"0401.08442052.018 ., Subvenção p/manutenção da

,

ANEXO ll '- QUADRO A i "

0401 - .J).IVISÃO D.E EDUCAÇÃO
0401.08,442052.018 -,3.2.3.1 • Subvenções Sociais

FERJ

'
. ./"" "

Cr$ 6.000.000,00

Ar�. 2.'" - A despesa decorr,ente do artigo �nterior, ,correrá por conta
da anulação parcial do programa e verba abaixo discriminadas, constantes do, orça·
mente vigen.te, a saber:

.

I

ANEXO r - QUADRO A
0601 � DIVISA0, DE OBRAS

.

0601.16915751.024 • Pavimentação de Ruas Cr$ 6.000.000,00

,
ANEXO II - QUADRO A

0601 �,' DIVISÃO DE OBRAS
0601.169'15151:024 • 4.1.1.0 - Obras e Instalações

Art. 3.0 - Esta Lei entrará em vigor na data

vogadas as disposições em contrário.
.

Jar.aguá do Sul, 04 d. julho de 1983.

IVO KONELL·
Sécretário de Admi!1istração e Finanças

Cr$ 6.000.000,00
de sua publicaç5ó, r.

'

, Prefeito' Municipal
DURVAL NASEL __

.....-.

Estado de Santa Catarina
'PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

LEI N.o 924/83

Concede, _Subvenção à Associação dos Servidores' Públicos' Municipais'
. "ARSEPÚtJ\" • dá outras providências.

O Prefeito M�f1icipal de Jaraguá do Sul; no uso das atribuições que
lhe são conferidas,

FAZ SABER a ,todos os habitante$ deste Município qué a Câmara de

Vêreàdores àprovc?u e ele sanciona a seguinte Lei: �_
,

Art. 1.0 - Ficá o Chefe do Executivo Municipal' autorizado a cone.'·

der niensalménte uma subvenç_ão social na ordem de 0,25%' (zero vinte e eine,.
porcerito) sobre o montante' dos 'salários e -jencimentos_ dos servidores municipais,

,

.

à As�ociação dos Servidores
..

Públicos Mu nicipais -- ARSEPUM.
,

.,

.' Art. 2.0 - A subvenção ori'udá da execu'ção
. da pr.sente Lei. correrá:

por cóntá da seguinte dotação do orçámento vigente, a saber:
.

0401 - DrVJSAÓ D! EDUCAÇAO
,
0401.08462242.020 - 3.2.3.1 • Subvenções SoCiais.

, .' "�',
.

Parágr,afo Único - O Chefe do ExecutiVo Municipal fará sêinpre cons..

far dotaçã� espedfica
.

nos exercícios futuros para ate"dimento cta subvenção que
ora se cfia.·

'..' , .

.

Art. 3,.0 - A despesa decor,rente do artigo anterior, correrá por een

ta da afluläção parciäl da seguinte dotação do orç-ame!'lto vigente ,a, saber:
D501 :__ DIVISA0 DE CONTABILIDADE
b501.9999999i�034 .: 9.0.0.0 .' Reserva de Contingência.

Art. 4.0 - Esta Lei entrará em vigor na. data de sua publicaçio� r..

troagi",do seus· efeitos a partir de 1:0 de maio ,de 1983, . revogadas as disposiçõe$
em contrário.

.
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i

As Anotacões de Flávio José
I

.

...............................................' .

- A arrecedeção de Im- regado com muita políti-
postos estaduais em Jara- ca. Será que na 'pauta

· guá do Sul, .no mês de ju- constava a sucessão esta-

nho, foi de Cr$ dual? Kleinübing é tido
616.744.972,88, contra os como um' dos '!

qoverna-
e-s 289.909.859,06 ·regis-' mentáveis" a sucessão de
trados em igual perfodo no Amin e Dávio n� esconde
ano passado. No semestre, de ninguém e;�� deseja

· 'ii arrecadação do rnunlcf- sair candidato a deputado
Pio atl

. estadual.Inglu .

Cr$ 3.347.860.65771 e a .
- Com o objetivo . de

de janeiro a junho de 82 marcar; e divulgar os 107
Cr$ 1.484.'837.719,10 s� anes de fundação de Jara-
perando a previsão orçe- guá do' Sul, o PX Clube,
mentária, apesar de todos desde o dia 06 até o dia
os problemas enfrentados 25, vem realizando o 2.°
pela indústria e comércio, \:onteste Cidade de Jara·
nesse período .de recessão. guá d� Sul. O Conteste es-

.
-:- A Exatória Estadual, fá sendo divulgado por 41

s'9undo informa o exator estações de PXs em 37 el
Jaldir Ant6nio Bunn, reee- dades do território naeio
beu comunicação de que nal. Os PXs que contacta·

:,: a Taxa de Segurança contra rem com uma dessas esta-

Incêndio, que é obrigat6- ções, ao enviar um cartão
ria, deverá ser paga em postal para o PX Clube,

· duas parcelas, nos dias 26 receberá um diploma e um

de âgosto e 26 de s�tem- cartão. postal de Jaraguá
bre, variando o valor de do Sul.

�cordo com o código de a- �
f' - Em. ra;ão de pröble

tfvidade econ&mica. mas de saude da esposa
.

- A 19a. UCRE, através' . ('foi operada), o presiden
da Divisão de Apoio Adrnl- 1te da Telesc, Douglas de
'nlstrativo (DIVAD), em �Macedo Mesqui1:a, não po
combinação com os Supet- de vir quinta-feira a Coru-

· visores de Ensino de Jara- pá,
.

onde ·Lnauguraria me-

goá do Sul, Guaramirim e lhorlas introduzidas na
'

.. ,' IMassaranduba, elaborou � Central Telefônica e rece

; _ remeteu a Secretaria da E-. berla o título de "Cidadão
.

,

-

aoea�ol o Plano Global de Honorário" frustrando as·
·

Necessidades de Construo sim os corupaenses na fes-
.

·'ç6,es e, também, de Mobi- ta do aniversário dê'
'

fun-
.

_: liário e Equipamentos. Por dação da cidade. De Co ru-
'. íntermédlo desse Plano, a -pé, a informação da . esco

· SE poderá atender ás ne-' Iha do vereador Hans Di
: céssidades. dos estabeleci-

.'

erter Werner para a presl-
..... mentes de ensino, dentro dêncla do diret6rio do

de orna escala de prlorlde- PMDB e de José Norberto
-d�s. "c' � Müller para a presiqência

-:-'" O Governo Federal da JDC.
liberou esta semana atra. ..;_ De acor,do com o pre
vés

-

do FAS� CrS 808 mi. feito Durva! Vasel, a folha
hõu destinados- à constru- de pagamento dos operá-.
ção e' aquisição de equipa- rios e f,uncionários da mu

mentos de saúde construo nieipalidade é de Cr$ 39

ção de delegad� de poli-. milhões, incluídos os en·

cia e à operação d, cen- car:gos soci,a,is,' o que re-

tros sociáis urbanos em presenta 38% cla receita
Sànta Catarina. Do total ,mensal da Prefeitura. Dis

'iberado, Cr$ 294 mllhõés se também que a previsão
·

serão' utillxados na cons. de recei,ta, para este ano.
· tr:uSã�, e equipamentos de deve ficar Cr$?OO milhões
27 unidades de saúde, duas aquém da prevista, confor·

· das quais no Vale do Ita- Ine levantamentos prelimi.
·

pocu: Corupá e Barra Ve- nares.

lha.' ,,",- No Ginásio de Espor.
-:-- Anote esta: Na sem,a- tes Artur Müller, esta têlr·

na pqs�ada, quem· recebeu de, a partir das 16h, tri·
a vi'sita "surpresa" do Se- <lngular de handebol femi-.
cret�rio da Agricultura, nino, reunindo: os sel�cio·
Wilson K!einübing, foi o nados.de;.:Iaraguá do' .�ul,

.

ex-prefeito de Massarandu· Rio do Sút �
.

Huporanga
ba, Dávio Leu. O encont,ro Antes porém haverá,' uma
foi mi residência do Dá- . partida de futebol de Su'

vio, em Massaranduba, e Ião.
pelo que transpirou, foi _ O presidente ,José C.

Neves, Ja está convocando
o� membros do diretóric

·

munlelpal, para uma lm

pOrtante reunião, dia 22
de julho, uma sexta-feiraI
no

.

Baependi. O assunto
único será reestruturaçã�
e renovação do Diretório.
"Ou renovamos, ou. mor

remos". Palavras, do Gê.
-. A Câmara de Verea

dores está em recesso até.
1.0 de agasto. Em sua últi
ma sessão desse período
legislativo, o vereador Luiz
Zonta, entrou co mum pro
jeto, denominando de"Au
gustO Germano João Hane
mann-Pioneiro", a rua 45,
lateral da Bertha Weege,
na Barra do Rio Cerro.
Lauro Siebert solicitou ao

Executivo a irrigação das
ruas da Barra do Rio Cer
ro, enquanto Álvaro 'Rosé
e Arnoldo Schulz destaca
ramo o relaclonamento "se
reno e tranquilo" das dual>
bancadas, no período, O

. expediente da Cêrnera, em

caráter experimnetal, aqo
ra vai das 13 às 20 horas

-

_ Dentro dos pr6ximos
dias poderá ser concrefi·
zada a éompra de um ter·

reno, de 57 mil m2, para o

futuro Cemitério Municipal
de Jaraguá do Sul. As ne-

'

gociaçies estão adiantadas
e será fora' da cidade ( no
outro lado do rio, de aeer

do com o prefeito Vasel,
em local que tem o respal.
do das principais' confis·

·

s�es religiosas do municí·
pio. Breve a coluna revela .

onde .erá.
...:..... 'Os corupaenses atino

gidos pelas enchentes 'de
maio (onde foi ,decretado
estado de calamidade pú·
'blica) poderão excepcio
nalmente receber o FGTS,
segundo o que se divul·

·

gau. No .Estado são J 02
municípios, onde os tra

balhadores atingidos têm
. condições de rece.ber o

Fundo. O l3esc vai infor·
mar· e providenciar ao

mesmo tempo 'o dOCLimen,
to necessário para reque·
rer o saque ..

-: O Gru� Engenho, d.
Fforian.ópolis, um dos me

lhores do Sul do País, fará
um show' em Jaraguá do
Sul" .no próximo dia 16, no
Cent.ro I;sportivo Social e

Turí�tico "Getúlio Barreto
da Silva" ( motóddromo ).
Começa às 21 horas e o

Jaraguá Motor Clube já.
está expedindo cdnvites.

Município busca melhoramen
to na área dos transportes
Técnicos da Empresa- Bra

sileira de Planejamento de
Transportes � Gelpot e' da
Secretaria dos Transportes
e Öbras de Santa Catariná,
estiveram terça-feira. em Je
raguá do Sul, para uma a·

mostragem e explanação so

bre. a funcionabilidade· e o
·

trabalho do Geipot nessa

área, que hoje atua' em dez
municípios catarinenses de
médio porte e que vem se

· estendendo 'aos demais mu

nlcfpios do Estado. Os téc
nicas se dispuseram a cole
borar para a solução do
trânsito jaraguaense, e, a

pedido do prefeito Vasel, a

Comissão Municipal de
· Trânsito vai apresentar as

prioridades do rnunlcfplo,
buscando os meios neces

.sários para a equação do
problema.

O prefeito intercedeu [un
to ao técnico da STO, algl.).·
ma solução para a recupere
ção do acostamento da $C-
301, dentro do territ6rio
jaraquaense, principalmente
nas saídas das indústrias,
que Se encontra esburacado.

· Ainda nessa área, os secre

tários Aristides Panstein e
Ivo Konell, acompanhados
do engenheiro Cláudio Me
ier, estiveram em Pato Bran
co, Paraná, para conhecer a

tecnologia utilizada pela
prefeitura daquela cidade e

,a sua experiência na admi .

nlstração e produção de as�
falto de baixo custo utllize
do para pavimentação de
ruas, haja vista que

-

existe
Interesse de se implantar
em Jaraguá do Sul uma mi
nl-uslna de asfalto,." para'
conservação do já existente
e do que venha a ser' im
plantado. O munidpio quer
se equipar para essa finali.
dade e ne próxima semana o

engenheiro Cláudio vai' a
São Paulo fazer um curso

intensivq qe asfalto pré-mi-
.

nistrado a frio, na própria
fábrica.

O Chefe do Executiv.o
Municipal, em seu' contacte
sernanel com a imprense,
revelou também que o sr.,

.

Waldir Octávio R,ubini fei
efetivado como diretor do

-:

Samae de Jaraguá do Sul,
em razão do bom trabalho
realizado.' O Samae. "breve
muda pare a rua Guilherme
Weege;

Vasel informou que a Co
missão para Estudos da Re
serva Biol6gica e Florestal
do Pico do Jaraguá realizou
dla 1.0' a sua primeira reu
nião, que agora deve sé

.

reunir a cada quinze�, dlas.
O engenheiro florestal e au

tor da Idéia, Ingo Paulo
Robl é o coordenador da
comissão, cabendo ao se-'
cretário Balduino Reullno à
secretaria.

.

PMDB: Fogaça permanece
à testa da Executiva

Com a participação. bas
'tante expressiva de conven

cionais, foi eleito domingo
o novo diretório municipal
do PMDB de Jaraguá do
Sul, onde na eleição da Co-_
missão Executiva, o ex-ve

reador e ex-candidato a pre
feito, Reginé1'ldo Schiochet,
por não ter' visto seu nome

na dlr�toria, ameaçou corn

a apresentação de u'rriá vU

tra chapa, encabeçada pelo
próprio. Mas para não que
brar a unidade partidária,
tampouco dividir os con

vencionais, as chapas . con

correntes se uniram, entran
,do Reginaldo como vice

presidente, cargo que deve
ria ser ocupado pelo Dr.
Orlando Bernardino da Sil
va, que ·cedeu a posição.

Para o presidente eleito
·

dr. Altevir AntÔnio· Fogaça
Júnior, essa disputa faz pé)r
te do. jogo democrático e

foi aceita, sem prob,lemas
pela agremiação, que é par-

tidária ao consenso' entre as

diversas correntes que . ha
bitam o diret6rio. -Desta fOI"
ma, pela quarta vez �onse
cutiva Fogaça foi eleito pre
sidente do, diretório do
PMDB de Jaraguá do Sul e

os demais cargqs estão as

sim preenehidos: . vke-pre'
sidente Reginaldo Schiochet,
secretária' Osvalina Vargas
Rodrigues,

.

tesoüreiro' ,Ivo
Konell., Hder da bancada na

Câmara Álvaro Rosa � su

plentes Orlando Bernardino
da Silva e José G. Menel.

O novo presidente da t:
xecutiva Municipal disse a

reportagem que O diretório
deverá se reunir proxima·
mente para análise de vá·
rios assuntos, dentre eles a

criação de subdiretórios nos
bairros onde estes inexis
tem, criação da ala feminl
na, reativar a ala _ jovem,
fundo partidário e aumentO
do número dê'filiados ..
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