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Diistribuicão de mudas 'marca
I

,

'

a Semana da Arvore
Uma cerimônia simples,

na'" Praça Ângelo Piazera,
com a presença de um gru
po. de alunes do "Ãlbano
Kanzler" que prestou ho-.,
menagem, Imprensa, Aca-,
resc, secretariado munici
pal e do prefeito Dwrvâl Va
sei, mércou a ebertura da
Semana da Árvore na ma

nhã do die 21; aqui em Ja
raglJá do Sul, com o plan
tio simbólico de uma árvo
re, oportunidade em que o
Prefeito Municipal destacou
a importância dó verde pa
're uma maior humanização.
da cidade. '>

Ato contínuo iniciou-se a

'dinribuição de 3.500 mu

das, doadas' pela Secretaria
da Agriêultura da Prefeitu-
ra Municipal de Blumenau, , \

Com a coordeneção da Pre
feitura e Acaresc, que con
sisteem 500 mudas de chu-
v,a de ouro, 800 de lpê, 300
de chambaca, 600 de le
gustrum, 50Ö de jacarandá
mimoso, 300 de palmeira e

SOO de sibipiruna. A muni-

cipalidade também plari-.
tau 600 mudas em varias

ruas da cidade, de espécies
variadas, para o .seu embe
lezamento,

CASA DE ENXA.IMEL
A Secretaria municipal de

educação, cultura, esporte
e turismo, deverá receber
em breve, como doação, do

empresário Eggen João da
Silva; uma casa de enxai
mel, localizada na rua pre
sidente Epitácio

I

Pessoa,
próximo ao Colégio' Abdon
Batista. No momento estu�
da-se a possibilidade de
transferência .da casa para
um canto da praça, entre a

estação ferroviária e o ex

mercado municipal, para alí
ihlplantar,' quem sabe, o

museu histórico do munlcí-
'pio.

O Chefe do Executivo es

tá bastante satisfeito pela
colaboração; "de UIi! adver
sário político leal, que põe
a comunidade em primeiro
lugar".

de defumados da Feiqumz."
357 litros e 348 pacotes.
Os alimentos doados estão
assim divididos: farinha de
mandioca 138 kq, fubá 124
ko. açúcar 279 kq, triqo 120
kq, feijão 136 kq, óleo 163
latas, macarrão 17,8 pacotes
sal 70 kq, leite 72 latas,
bolachas 56 pacotes, arroz
661, kq, enlatados diversos
122 ko. café 35 pacotes,
malzena 69 e produtos de
-soia 10.

PROMUNICíPIO

O prefeito Durval Vasel
enviou a Câmara de Vere:a
dores, projeto solicitando,
autorização 'para assinatura
de convênio, nó valqr de
Cr$ 1,7 m,ilhão, p'ara o re

'cebimento de recursos do
Promunic(pio'. No total, se-

,

rão 19 escolas' múnicipais
que serão benefidaclas" éJ

través de material de con
sumo e equ'ipamêntos, se

gundo informações 'do Che-'
fe do Executivo.

Sarampo:' não há incidência, em JS
"Não há incidência de

sarampo em Jareoué . do
Sul. O índice de cobertura
está dentro dos padrões de
controle eoidemiolóqlco. a

cima dos oitenta por' cento
nos últimos anos, o que é
considerado bom". Quem a
firme é a Ora. Ivone Gon
çalves da Luz, da Unidade
Sanitárià de Jareoué dq
Sul; a propósito da notifi-

,

cação de casos ocorridos
em Joinvlllee que tem pro
vocado a corridá a US, cara
c recebimento de nove do-

,

se.
,

-' Felizmente não reais
tramas nenhum caso e isso
deve-se a cobertura vacinai,
que em Jaraoué do Sul tem
se comportado sempre acl
'ma da meta preconizada pe
la Secretaria da Saúde". De

,

acordo com os mapas da
Unidade de Informática da
Secretaria, em 1979 o [ndi
ce atinqiua 104%, em 1980
a 98%, em 1981 a 79% e

em 1982, ,a 87%, e, até o

mês de iulho.. a cobertura
iá tinha atinqido a ,45%, da
eooulecão infantil menor
de um ano, de Jaraguá do
Sul. '

,

Não há motivo Pélra alar
me e muito dificilmente o

surto' de sarampo notifica
do em Joinville, possa se a

lastrar 'a Jaraauá.
AÇÕES INTEGRADAS

.

A Secretaria da Saúde e a

Comissão Estadual do Mó
bral de Santa' Catarina, fir-

A Associação Comercial
e Industrial de Járaguá do
Sul voltou a defender o as·

faltamento da rodo�ia que
, liga Corupá a São Bento

do Sul, trecho da serra. O
assunto foi disc.utido esta

semana, quando a qúestão'
da federalização da SC·
301, de São Francisco a

Corup;t foi levantada, uma
vez qu,e agora é d� com

p'tência, do DNER, en·

quanto o segmento Coru·

pá.São Bento, continua do

DER/SC.

A entidade oficiou ao

merern compromisso de de
senvolver conluntamente '(l

'cões iritearedas de saúde,
cu ja conteúdo malor rela
ciona-se a saúde comunitá
da (crocrerna de imuniza
ção) e.- saneamento básico.
Já oonsubstanclado nesse

compromisso, a Unidade,
Sanitária de Jeracué do Sul

desenvolverá no dia 21 de
outubro; um treinamento
oare monitoras de pré-es
colar do Mebral, no Posto
Cultural, estando laualmen
te orocramedes palestras
para qrupos de. alfabetiza
ção, ainda este ano, no Gru
po' Escolar Municipal Alba-
no Kanzler.

'

Amadores de orquídeas
vão fundar Associação

A oficialização da Associação' Jaraquaense de Amado
res de Orquídeas e Plantas Ornamentais - AJAOPO, é
questão de semanas. Um movimento entre um urupo de
pessoas que tem ocr hobby cultivar orquídeas e plantas
ornarnentais, conta com o apoio da Secretaria de Educa
ção, Cultura, Esporte e Turismo do munlclplo, que reali
zou encontro prellmlnar na sexta-feira, dia 16, do qual
participaram, além do secretário' Baldufno Reulino, Fran-:
cisco Canola Teixeira, Ronaldo Frankowiak,' Auqusto Sch
midt, Alfredo Reeck, Dorotéa Masca,renhªs, Flávio José
Bruqnaqo e Dlttrnar Doeqe.

Na oportunidade discutiu-se aspectos legais de uma

Associação, tendo sido escolhida como coordenadora da
, comissão orö-fundacão da AJAOPO, a Srta, Laurita Fran
kowiak, uma das mais entusiastas do grupo.. Ainda este
ano, como passo inicial da vida da Assocleção, será reali
zada no Aoropecuérlo. no mês de novembro, a la. Exposi
ção de Orquídeas, e' Plantas Ornamentäls, reunindo inte-
ressados em mostrar as suas variedades. '

NQ próximo dia 30, sexta-feire, a comissão volta a se

reunir. J?ara deliberar sobre a- exposição, entre outros as
suntos liqados a future AJAOPO.

DNER, bem' como ,

aos de
putados Octacílio' Pedro
Ramos, Otair Becker:- e Ro.,
land Dornbusch, e também
à Associação Industrial e
Comercial de S. B�'"tó do
Sul, para que se engajem
neste trabalho, visando
sensibilizar as autoridades
a implantar 'o asfalto nesse

trecho faltante, interligan
do definitivamente 'o Vale
do Itapocu com o Planalto
Norte Catarinense.

I

Qutro assunto conside
rado, 'foPQrtuno' e.válido",

',refere-se ao, aspecto $8gU-

rança, quanclo foi questio
nada a necessidada de se

construir uma nova ponte
em Jaraguá do Sul, censi-,
derando os transtornos

que ocasionari,a uma even·

tual interdição da Ponte
Abdon Batista, que é a

única saída ,da cidade, pela
região central, para quem
demanda à SR-10l'. Nesse
particular, a, ACIJS levou'
a preocupação aO Executi-
'vo Municipal, para que,
dentro das possibilidades,
via.bUize �. constr,ução ,de
uma nova ponte so�re o

.
rio Itapocu.

Mais de 3 toneladas
para es nordestínos

o totàl errecedado em
Santa Catarina no dominqo
I?ara ai campanha "Nordeste
U�Qe�te", foi de Cr$ '108

, !lllJhoes e 246 mil. Sequndo
'n,formações do Diretor Re
Q'onal do Bradesco Ivan
Seccon Parolm. a cidade
qUa mais arre€adou foi Blu
lllenatJ, com Cr$ 11 milhões
e. ?8S mil; sequlda PQr Cri

c.�ma, com Cr$ 10 milhões,
e, 2 mil. A quantia arreca
oada será utilizada na com

�ra de alimentos, destina
, os aos nordestinos. Nos

�cstos da Leoiêo Brasileira

ldAssistênc'ia foram arreca-
a as 90 toneladas, de ali
mentos e a campanha se

este�derá no mínimo até os
próxImos dois meses. Qual-
,quer doação em alimentos
dever,á ser feita diretamente

�os postos da LBA, instala
,os em todo o Estado e as
d9ações ,'em dinheiro 'ainda
sao recebidas no Bradesco,
Conta 1983-6.
JaraQuá do Sul também

�@N end,qajou
'

na 'campanha
or ��te UrQent�",

,

arre

��fr�do� no dominQo, Cr�
, ."{ 'It.OOO,OO. ,Em man tl-

��ntos, foram 3.028 qui
os, dos quais 1.500 quilos

Empresariado quer asfaltamento
--------�----------------------------_.------�'---------------------

da Corupá-Sã,o Bento
------------------�--
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.Mais que nunca é preciso plantar.
21 de S·etembro

Dia da Arvore.
Dia de plantar o futuro.

Promoção:

Souza Cruz ,.,
Mais que nunca é preciso
plantar; e plantar árvores.

No dia. 21 de setembro. Plante
você tainbém uma' árvore.

A natureza sensibilizada
agradece.

'

A 'festa anual daÁrvore tem
um significado muito especial
para os eatarinenses.

: Santa catarina vive um, tempo
dé reconstrução.
Um tempo de renascimento,
E nada melhor do que renascer
através da árvore, ela que tem
auxiliado e acompanhado
o homem desde os primórdios
da civilização. .'

.

Sinônimo de vida, oxigênio,

natureza, . fertilidade, abrigo"
progresso e cultura.
Acora, depois da tragédia das

águas, os catarínenses estão
'

cada vez mais conscientes .da
importância fundameiital
da árvore é do reflorestamento
para o perfeito equilíbrio do
meio ambiente e da
necessidade de se preservar
as matas e as florestas.

li Eo1_ do Sen.. Colori..
Sec....ri. da Agrioutt.,. • do AbaI"",*,lo
ACARESC - seRVIÇO DE EKTENsAO RURAl,

.:0=.

�f
': J
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B_AILE DAS FLORES - P\
nossa querida

-

Sociedade
Sport Club Estrella, de Ne..
reu Ramos, programou para
este sábado, uma noitada
muito movimentada. Trata
se dó Baile das Flores, que
começa às 22 horas, sob o

embalo dos famosos "Os :

.Montanari". Reservas de
mesas na Comercial Floria
ni ou na Farmácia de Nereu
Ramos, ao, preço de CrS 6
mll para associados e CrS 8
mil para não associados.,
Como novidade, além da de-

o coração, as senhoras e se

nhoritas vão receber fiores,
oferta da Floricultura Impe
rial. Bola branca ao presi
dente amigo Paulo Florlani
e a sua equipe.

CARRETEIRO - A dlre
ção e APP do Grupo Escolar
Albano Kanzler, programou
um carreteir� na Comunida-

,

de São Judàs Tadeu" que po
derá ser saboreado �o pr. ,

ço de Cr$ SOO. Uma missa'
às 9h30 está program!lda e

além do carreteiro" o c.. ·

cho,!o quente e outros en·

tretenimentos., Você está
convidado. '

JANE E TEODORO _- Um
cesamento sui-generis vai Õ'

'contecer neste domingo em

Jaràguá do Sul, 'Unindo o,

'jovem par Jane Simone Mo·
retti e Teodoro Rogério dos
Santos. Sob os olhares dos
pais - Aristides (Odlla
Bertoll ) Moretti e Teodoro
(in memorian)/Edith lzel
dê dos Santos r=, parentes e

amlgos, a cerimônia. religio
sa realizar-se-á às 1l_h30 de
amanhã, dia 25, na Chácara
Demarchi, no Km 4' da SC-
301 1 Rodeio Criou lo) e no

'

mesmo local, um churrasco
aos convidados. Ao novo

casal, felicidades mil.

FEIJOADA EM CORUPÁ
- O Lions Ç'lube de Coru
pá ratificando convite às co-'
munidades da microrregião,'
para a SUa feijoada benefi
cente, em prol dos carentes
do município, marcada pa
ra este domingo, dia 25, no
Salão Paroquial. O' cartão
está sendo vendido ,ao pre
ço popular de Cr$ 750 e o

evento se constitui numa
ótima opção para este do
mingo.

MAIRIAM E LUIZMAR �
Já circulàndo convites para
o enlace matrimonial do ca

sai amigo Mairiam Viergutz
e .Luizmar Rogério\ Sfinghen,
dia 22 de outubro às 19 h
na Igreja Evangéli�a Centro�
Eles são filhos de Victor
(lila) Viergutz e de'Oswal
do (Maria Alba) Stinghen
e vão receber amigos e con"

vidados no Beira Rio.

r�ente & I-n forma ç'-o,..es,'" '�:�:g�: i�gttfs.'�t;���b��
\l

dade), esté proqramado.urn
reencontro, dia 17 de .de-

\.._, '__ J _ ' zem.bro, na Arweg.' A pro-
_" gramação já' esta pr'õnta e

,

um bajle;�com .surpresas,
coroará' ás fesfivldades. //
A presidente-Janete Chiodi
ni Marcatto, da APAE, agra
decendo o apoio do "GP" na

divulgação de assuntos' so
bre a pr-oblemática do, ex·

cepcional. /1 Em compa
nhia do, Irmão Frederlco
diretor do Colégio São IWí�;
a coluna visitou as obras do
ginásio de esportes do esta

beleddento, 'em' fase de
construção. /1 Amanhã dia
25, na Paróquia São L�cas,
em Joinville, encontro co

munitário. da OASE, da 2a.
Região 'Eclesiástica. J(lraguá
.do Sul vai marcar presença.

FEIRA DE ARTESANATO
Embora prejudicada pela
chuva, a Feira de Artes e

"Artesanato -levou novamente

grande, público a rua Artur
Müller, que pres�giou a

promoção que ,
volta a ser

repetida no terceiro sábado
de outubro, A organização'
e atrações foram melhores
que a anterior e já se ques
tiona a fundação da Asso

ciação dos Artesãos de Jará
guá do Su.I, sendo um dos
nomes cotados para presldí
Ia o do professor Horando
,Marcelino Gonçalves.

EM POMERODE - A vizi
nha cidade reúne a alta' so-

"cledade neste sábado no

Clube Pomerode, para ó
tradicional' baile das debu
tantes, com o Grupo Musi·
cal Itamone. 19 meninas
moças farão o "debut" e

sto patronesses as Sras. Ro
sita Zimmer, Lia Carmem
Karsten, Leoba Passold e

Jeanette �ehnng.
ROSILENE SPENGLER'

Festeja neste dia 24 o seu

aniversário, a jovem Rosi-
.

Iene Spengler, filha de Se
bastião e Rosa Spengler. A

comemoração dar-se-á à
noite, na residência dos pais,'
quando receberá seus ami
gos.

CORREIO DO POVO

saio está marcado para o

dia 1.° de outubro, ,às 14 he
ras, na Escola de Música da
SCAR, ao lado do Cine Jara

guá.

ACAMPAMENTO - O Gru
po Escoteiro Jacoritaba rea

lizou acampamento dias 17
e 18, com duas tropas esco

teiras, em Schroeder, próxi
mo a Usina Br�cinho, na

chácara de propriedade do
Sr. Dieter Kusz. Os escotei
ros estão agradecendo' ao

proprietário, bem como a�
sr. Augusto Demarchi, pelo
transporte até o local.

UMAS & OUTRAS':_ Em
comemoração dos 4 anos d;
garotão Pablo, seus pais Os.
mar e Rosane Vailatti ofere
ceram uma baita, recepção
na tarde de terça-feira, no
Baependi. II Nos dias 1.° e

2 de outubro, no salão 'da
comunidade evangélica do
centro, encontro de corais
infantís com a participação
dos corais de Oxford! (São
Bento) e Jaraguá do Sul, 1/
Hoje à noite, Senta Pua e

Gaviões, de ßlumenau, tem

encontro bolonístico pro
gramado para a sede do

,clube azurra. // A criança,
o adulto e o idoso foram
temas do treinamento desti
nado às voluntárias dO'Pro
nav, terça-feira, onde' mar-'
cou presença também a co

ordenadora de Núcleo de
Voluntárias, a primeira da
ma Maria Luiza Vasel. Dia
4 de outubro,' novo treina
mento, no Baependi, às
13h30. II A Sra. Tereza In
chauste recebeu amiqas dia
14 para um lanche no Kaf
fe Haus e no dla 21, a Sra.
Rúbia Roeder Rebella, espo
sa de Wilson, receocionou
pela vez primeira �s inte

grantes do seu grupo, em

sua residência. II Marcado
para 1.° de outubro, na Boa�
te do Baependi, um encon·

tro par.a casais, -com músi
ca do Grupp Arco I ris, qu�
está com a corda toda. 1/ '

José Luiz Paladino e Irani
Laube casam hoje, às 18h,
na Igreja Evangélica. / /
Acaba de regressar da Euro
pa o casal amigo Rodolfo e

Karim Hufenuessler. /I Ma
ria, é o nome da filha do
governador Esperidiãd Amin
e dona Ângela, nascida dia
15, na Capital. II O Bae

pendi tem planos de, mui
to breve, dar início a cons

trução de duas canchas co

bertas de bocha, próximo Cl

piscina. /1 Inicia-se dia 26,
em Jaraguá do Sul,) na As
�ociação Comercial, o Mind
Contrai (Curso deI Controle
da Mente), coordenado pe
lo Prof. Saulo Leal. II Em

comemoração ao lO.'" af.1k
versário de formatura da

.. '"' ....��:.. .• __ -:.�-- .......- ...--. I
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WAGNER EM BRASíLIA
� Atendendo a convite da
ministra Esther de Figueire-

. do Ferraz, representando o

secretário .Artenir Werner,
o secretário-adjunto de} Cul·
tura, Esporte e Turismo;.
UdeWagner ,- acompanhado
do coordenador de despor·
tes da. .Secreiarla, Joaquim
de Bem, vai partlclpar, em

Brasília, de 26 a 28 de se

tembro, do Encontro Npcio
nal de Dirigentes de Educa
ção, Cultura e Qeportc, ilO
Centro Nacional' de Treina'
mento da Telebrás. A pro
moção. é do MEC e objetiva
dar oportunidade Cle diálo
go

.

e respost� para algumas
preocupações' básicas que
enfrenta o Ministério. e as

Secretariá de Educàção Cul'
tura e Desporto das ÚniCla·
des da Federação neste se

tor, bem como formolaçã?,
de críticas e sugestões. a

encontro é classificado.' de
extrema importância. '

NA AGENDA - Temos a

notado em nosso caderni
nho, para este sábado, o ea

same�to ,de Erêides Stolf/
Armelinda Rosângela da Sil
va às 16h, ACielino José Kie
nenjRoselí Wolf às 17hr
Jair CepplilAna Maria Nu
nes às lSh e, às 20h, -Osmar

,

PedrelH/Vera Lúcia Stringa
ri, todos na Matriz. Na Ca
pela N. Sra. dàs Graças, na

Barra, às 17h30, Josimar
ConzattifAna Maria Silveira.

BAMERINDUS ...; De fato
muito bem instalada e de
bQm �osto, a decoração da
agência, dó Bamerindus, que
atende agora em novo en

dereço, na Marechal DeO.
doro. Os elogios ouvidos
não foram poucos.

'GRUPO TEATRAL -' A.
SCAR, no intuito de mostrar
e desenvolver a, arte e a cul
tura de Jaraguá do Slil, está
formando o seu grupo tea
tral, que, tera como respon
sável o bom baiano Juarez
Andrade Lopes. Qualquer e

lemento que tiver aptidão
par.a à arte cênica, poderá
se i,hscr�ver na Relojoaria
Lani:naster. 9 primeiro en-

PREFEITO' ANIVERSARIA
�.:. Trocou idade em data de
ontem, dia 23, o prefeito
municipal Durval Vasel, que
foi muito cumprimentado
pelo seu largo círculo de a

mizades. À noite C prefeito
foi o centro principal de
ema surpresa preparada por
amigos e familiares, na

AABB. Parabéns ExcelênCia!.

OS STEIHL � Quem está
radiante de felicidade

.

é o

casar dr. Pedro Sérgio (Vol
nice) Steihl, , ele Promotor
de Justiça da 2a. Vara Cível'
da Comarca dI Jaraguá do
Sul, pelo nascimento segun
da.feira, dia 19, às 13h30,
no Hospital e Maternidade
São José, dos filhos gême
os Diogo e Daniel, pesando
3.050 e 2.950 gramas cada
qual. Felicidades!.

, ENLACE PEREIRA-PRAZE
RES - Acontecerá hoje,
dia 24, ria Ilha-Capital, o.

enlace matrimonial de dois
jovens enamorados Teima
Elita e Sérgio, ela a advoga
da, filha de Francisco Parei

NettojTherezinha Venlna
Nolasco Pereira e ele cate-

.

gerizado funcionário da Bra
desce Seguros S.A., fllho' do
nosso prezado amigo Sér
gio Prazeres e esposa Jucé
lia Prazeres, em cerlmônie
que se réalizará às 16 horas
na Igreja Santo Antôn-io, n�
rua Padre Roma, em Fpolis,
local onde os noivos tam
bém receberão. os cumpri
mentos de seU largo círculo
de amizades. Os atos reli
gioso e civil terão as seguin
tes. testemunhas: por parte
da noiva - dr. José. Ma
noel Nolasco e Sra. Anete
"'olasco, João Edelberto No
'Iasco e srà. Eli Carlos. José
Nolasco e sra. Lenira, Dar
ci dos Santos e sra. Diva
Luii: Rovar,is e sra. Terezi�
nha, Jo�é Alfredo de -Brito
e sra. Drtma Ana e, por par
te do noivo -'- dr. Hernani
dos Prazeres e sra. Lilian, '

dr. Carlos Fernando Priess
e sra. Irene Rosa, dr. Luiz
Trindade Cassetari e

'

sra.

Ivone, Paulo Martins Filho
e sra. Edívia, Marco Antô
nio Ferreira Pinho e sra. Dil
ma e João Rocha e sra. Inês
Ac distinto casal e respecti:
vos pais, o� cumprimentos
deste sem�nário e, votos dei
perenes felicidades.

'

DO ROTARY - O oPerá.
rio padrão de Jaraguá do
Sul, Adolfo Zimmermann,
foi home,!ilgeado terça-feira,
no �otary t'"lub. Ele esteve

açompanhacio pelo diretor·
pr,sidente dà Marisol; pedro
Denln],Vários rotarianos fo
ram destacados, na oportu·
nidade, para visitarem os
RC de Joinville Centro, Nor·
te, Sul, Cidade dos Prínci
pes, , São Francisco e São
Bento, convidando-os .a par·'
ticipar do III Torneio Gijo,
a ser realizad9 em novem

.bro em Jaraguá do Sul.

Com apenas Cr$ 3.000
você recebe, durante 1

ano, o melhor jornal
da região. Agora em

novo formato, com
màior tiragem e dr

<:ulaç,ão. "Correio do
Povo" - fone 72.0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Cl

Página 5

.

Jaraguá do Sul --:- Semana de 24 a 30 de setembroj1983 CORREIO DO. POVO

JUIZO DE DIREITO DA la. VARA CIVEL DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL
. EDITAL DE PRACA (Emresumo, art. 687 do CPC)

O DOUTOR HAMILTON PLINIO ALVES, JU IZ DE DIREITO DA la. VARA CIVEL DA
COMARCA DE JARÁGUÁ DO'SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA . FORMA DA
LEI, ETC...

.

FAZ SABER o seculnte; Venda em la. Praça: Dia' 10 de Outubro de 1983,
às lOharas. Venda em 2•. Praça: Dia 24 de Outubro de 1983, às 10. horas. Na
l a. praça o lance m.ínimOt seré o da avaliação. Na 2a. praça é o de quem mais der
e maior lance oferecer. Local da praça: As portas do Edifício do Forum desta Co
marca. Processo de Execução n.· 7.744. Exequente: FRANCISCO PAULO KAESE
MODEL. Executado: JOÃO DE LIMA. Imóvel à ser praceado e demais benfeitorias:
Um terreno urbano, localizado nesta cidade, ã rua 196 - sem denominação .

de
forma retanoular. com benfeitorias, com a área total de 50.000 m2, fazendo frente
em 250 rnetros com terras de Leopoldo Karsten, travessão des fundos, também
com 250 m. com terras de Claudino Martin�, extremando de um lado com 200m,
com terras de Adão Mabba e pelo outro lado, em 200m, com terras de Arnoldo
Schmitt. O terreno acima' dista 525m até a esquina com a rua Walter Marquardt
e éstá reclstredo sob n.O 20.479, do Livro n.O 3-1, Matricula n.O 370, de proprieda
de do. Executado, avaliado em Cr$ 5.000.000,00;' 432 pés de pinus eliotis, com a

iqade de 13 a 14 anos, avaliados em CrS 548.000,00; 3) 212 PE'S de eucahptos, cl'
ic.ade de 13 a 14 anos, avaliados em CrS 318.000,00; 4) 1 transformador de alta
tensão, de 75 KWA, desativado, com 10 ou mais anos de uso, avaliado em e-s
90.000",00: 5) Uma construção de alvenaria, que abriqa o transformador, avaliado
em Cr� 100.000,00; 6} Uma construção de alvenaria. .. com mais ou menos 16 m2
cue servia como depósito de material explosivo, bastante velha, avaliada em Cr�
200.000,00; 7} Uma construção de alvena ria, que servia anteriormente como casa

de controle das máquinas, bastante pequena, avaliada em CrS 50.000,00; 8} Um pi
lar de cimento armado e ferro, onde acharn-se instalados o britador e rebritador
e seus pertences, avaliado em CrS 200.000,00. Nos autos consta haver pendente
um aqravo de insrrumento, no EQréqio Tribunal de Justiça do Estado. Se porventura
o Sr. Oficial de Justiça, não encontrar o executado JOÃO DE LIMA e sua esposa,
ficam os mesmos desde iá intimados das c'atas da praça e teor deste edital c'e cita
ção, uara os devidos fins de direito. Dado e passado nl cidade d� Jquá do Sul, ao�
neve dias do mês acosto do ano 19E,3. Eu Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

HAMILTON PLINIO ALVES - Juiz de Direito
.

'-------------.------------------------_/

Quem tem Honda. agora tem' um Clube
o CLUBE HONDA é o. novo lançamento da HONDA. Ne.le você só tem vanta

gens: você é sempre um cliente preferencial, tem benefícios no concessionário e

participa de todas iilS promoções especiili� organíiadas pelo CLUBE HONDA, !=omo
convênios com hotéis e campings, concursos, etc.

E mais: ganha grátis a assinatura da "REVISTA DO CLU.BE HONDA". Tu
do o 'que você tem a fazer é vestir a cami seta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vi
sita par. majo,res informações.

Revendedor Autorizado,

RONDA

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

Cr$ 26.600,00 POR MeS.
.

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
.

JARAGUA ESQUERDO.
,EMPREENDIMENTOS IMOBIl IARIOS

MARCATTO
.

LTOA.
CRECI-093 - 11.· REGIÄO

Mal. Deodoro, 1.179 _. Fone 7'2-1136

,,------------------------------------�

EntrenoMonza4portas poràqut
(••el�lerfe, CI_íni.
�e 'elcll.s Lt•••, .

I

Ford produziu 200 mil carros
a álcool e com Escort

bate recorde
A Ford completou a oroducão de 200 mil veículos mo

vidos a álcool, com uma série de recordes estabelecidos
desde o lançamento do croorerna nacional de utilização
do novo combustfvel, em 1979. Ao anunciar o resultado,
o diretor-presidente, Robert Gerritv, afirmou que a Ford
foi a primeira empresa do País, a acreditar efetivamente
na importância do. álcool como combustível alternativo
mediante a aplicação de orande parcela de seus recurso�
humanos e materiais no desenvolvimento da mais avançada
tecnoloola do mercado. .

Robert Gerritv salientou ainda que, no processo de
desenvolvimento dos carros e . 'álcool, a Ford foi' também

. a primeira a introduzir o sistema automático de partida
a frio, adotou uma linha de motores específicos para o
consumo do.novo combustível e, em fins do ano passa
do, lançou o carburador niquelado .NI-28, que eliminou
completamente o uso de aditivos inibidores. de corrosão.
Depois de considerar que a produção de veículos a álcool
representa Para o Brasil uma posição pioneira nas pesqui
sas Internaclonals em busca de fontes alternativas de e
nerqia, Robert Gerritv disse que ao superar a barreira
de 200 mil veículos movidos a álcool, a Ford comprova
a eficiência de sua tecnoloqla. a qualidade de seus produ
tos e a confiança que deposita nas potencialidades do
País para o futuro.

Com o início de produção do Escort, �a 1.".de julho
último, a Ford ernoliou uma nova arma 'para ampliar a
sua participação nó mercado brasileiro de veículos a ál
cool; tendo alcançado, somente com este modelo, 1.405
unidades ao final do mês, enviadas aos distribuidores
para lançamento. Com isso, a Ford vendeu, de janeiro a

julho deste ano, 63.334 automóveis e 6.916 comerciais le
ves, totalizando 70.250 unidades. com um crescimento
de 12,2% sobre as 62.585 unidades comercializadas em
todo o ano de 1982. O acumulado da Ford, desde 1979,
indica 188.579 automóveis. e 12.661 comerciais leves até
o final de julho último, perfazendo 201.240 veículos mo
vidos a álcool.

RECORD COM ESCORT
Com a venda de 5.500 unidades do Escort no mês de

acosto, a Ford fechou o melhor resultado mensal' dos úl
timos três anos, atinqindo um volume qlobal de 15.110
unidades, superado apenas pelos 15.600 veículos vendidos
em. setembro de 1980. O Escort, cuias vendas foram ini
ciadas apenas no dia 11 do mês passado, superaram as

expectativas da própria fábrica, também ajudou a comer
cialização de automóveis Ford para 12.100 unidades, ou
tro recorde de três anos. O quadro qeral de vendas da
Ford no mês de aqosto indica ainda 2.260 veículos comer
ciais leves e 750 .cemlnbões pesados: com destaque para
ós pick-ups Pampa e F-1000. O acumulado do ano atin
qiu 98.330 unidades em termos de vendas qlobals, com a

participação de 77.880 automóveis, 15.330 comerciais le
ves e 5.120 caminhões pesados. A Ford acredita ainda
que as vendas' do E;scort deverão superar as 30 mil uni
dades este anö, como resultado da qrande demanda re

eistrede nos distribuidores de todo o País neste primeiro
período de vendas.'

A-Secretaria da Agricultura de Santa Catarina, através
. da Cidasc e da Acaresc; distribui.u para produtores rurais
de Jaraguá do. Sul, 700 quilos de milho híbrido das culti
vares Cargill 501 e Pioneer 6877, variedades essas indica
das pela pesquisa para a região. Um total de 106 produ

. res foram beneficiados e ao mesmo ter-ipo em que rece-
beram as sementes, foram orlentad-« tecnicamente sobre
o correto plantio do milho, bem con I') receberam mate
rial informativo, com vistas a estimular Cl produção e au

mentar a produtividade do agricultor.
LEITE NÄO CORRESPONDE

O reajuste' de 31 por cento no litro do leite, que
co,,\eçou' a vigorar dia 16, não agradc?u os produtores da
região. Eles alegam que o aumento não cobre satisfato
riamente os custos da alimentação dó rebanho-e a mão
de-obra. Alguns produtores admitem que se persistir es

sa situação, serão obrigados a vender o gado e se dedi
car a outra atividade.

O litro de leite, à nível de produtor, passou para CrS
131,00, mas este não recebe o valer it1te�ralmente, uma

vez que são deduzidas as despesas de transporte, da pro-
priedade à usina.

.

Produtores, recebem s.ementes
� de milho em JS

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversariou dia 16/Set.
Srta. Dóris Marcelino� em'

Guaramirim; Rogério Edson'
Krüger.

Aniversariam hoje: 24

Sr. Artur: Ersching, Sr. Ni
valdo Adalberto Freiberger,
Sra. Adelina Scheuer, Sra.
Cecília, esposa de Theobal
do Hagedorn, Sr. Olegárío
Stinghen, Sra. Deisi, Maria
Pereira Bernstöff, Waltru
des Mielke, Sr. Valdenir
Luiz Freiberger (Tuti), Sra.
Ruth Venske Oechsler.

Aniversariam domingo
Sra. Hermínia, esposa de

Santos Tomaselll, Sr: Ger
hard Grützmacher, Sr. Ott
mar Kreutzfeld, Sra. Isolda
da Cesta Behrens, em Gúa�
rarrurtm, Rogério L. Gon
çalves, Sr. Sérgio Zonta,
Mirna Adriana Krause, Ele
nice Garcia Schwartz, Tar
císio Fischer, em Guarami
rim.

Dia 26 de setembro
,

José Carlos de Pinho, Sr.
Walter Lawin, Sra. Otília
Schmitt Ferreira, em Guara
mirim; Sr. Ingomar Horn
burg, Aldírio Luiz Oliveira
Herberto Georg.

'

Dia 27 de setembro

Sr. Wolfgang Weege, Sra.
Carla Mey Meinert, em Ja
inville; Sr. Ilson Lemke em

Rio da Luz Vitória; Sra.'Ma
ria Dias Angelo, Sr. Leopol
do Bosshammer, Sre, Rosa
ne Jahnke Vailatti, L-iliane
Horst, Sandra Pscheidt.

Dia 28 de setembro
Sr. Almiro Bruch, em

,Guaramirim; Sra.. Odete,
esposa do dr. Aroldo Schulz
Sra. Estérsia Wolf Kölling:
em Ctba.; Sra. Elfride, es

posa de Damásio Schmitt·
Sr. Adolfo R.engel (Capilé):
Sr. João Dumker, Giovani
José Fodi, Sra. Neide Dum
ker Fodi, Maristela Ram
thum.

'

Dia 29 de setembro

Sra. Jeanete Thornsen
Rasselei Sra. Letícia Schio
chet, Arlete Ruediger, Sr.
Valdemar Vieira.

'

Dia 30 de setembro

,
Sra. Hilda, esposa de Sil- '

vestre Stoinski; Sr. Arnaldo
Tolentino -da Costa, em Sãq
Fco. do Sul; Sr. Onório Ola
vo BGrtolini, Sra. Otília
Gosch, em Joinville;, Simo
ne Müller.

Proclamas de Casame'nto

,

, Página'4

,MÂRfO' LEITEMPI,:RGHER"\
CLARICE TECILA

.

EI�, brasileiro" solteiro,
mecânico, nascido em Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e residente em

Três Rios dq Norte, neste
distrito, filho de Olavio Lei,
tempergher e de Catarina
l.elterriperqher. Ela, brasilei
ra, solteira, operária, nas:
cida em Jaraguá do Sul, do.

Edital 1'3.362 de 14.09.1983 miciliada e residente em

JOSIf ROBERTO FRUCTÚO- Três Rios do Norte,' neste

'ZO e GUIOMAR SCHMAUCH distrito, filha de Genésio

Ele, brasileiro, solteiro, TecHa e de LO'lJrdes Maria
economista, nascido em' Ja- Bucci Tecila.

'

raguá dOI Sul, domlclliadoe ,Edité}I,13.367 de 19.09.1983
, residente na Rua 266" nesta CARLOS AlBERTO GUTHS'
cidade, filho de José Fruc- SfLVIA REGINA GROSSL
tuozo e de Sylvia Marquardt Ele, brasileiro, solteiro,
Fructuozo, Elâ, brasileira,' 'mecânico, nascido em Jaral

solteira, do comércio,' nas- guá do Sul, domiciliado e

cida em Jaraguá do, Sul" residente na Rua José Me-

domiciliada e residente na ,negotti, nesta cidade, filho

Rua. Epitácio Pessoa, nesta de Ärthur Güths e de Anna

cidade, filha de Walfrido' Lídia Bäumte Güths. Ela,
Schmauch e de Nelsida Klitz� , 'brÇlsiJeira, soltelra.' auxiliar
ke Schmauch. de escritório, nascida em

Joinvllle: neste Estado, 'do
miCiliada e residente na Rua
Padre Alberto Jacobs, nesta

, cidade; fflha de AfonsO
Grossl e de Ivone Grossl. '

'EditaI13.368 de 20.09.1983
IVO -koéHELLA e

NATALINA WILAZINSKI
'Ele, brasileiro, solteiro,

operário, nsscido em Jara

gUeL do Stil, domiciliado �
residente em 'Ilha da Figueil
rat neste distrito, filho de
Martim Kochella e de Ceci·
lia 'Junckes Kochelle. Ela;
bresllelra, solteira,' do lar,
nascida em ,Massarandu15aj
neste Estado, domici Iiada �
residerrté em Ilha da Figuei;
re, neste distrito; filha de
Waclaw Wilazinski e de
Adellna Pauli Wilazinski. '

E para que chegue ao cd
. nheclrnento de todos, man

dEli passar Ó presente Ed�
tal, que será publicado pel'
imprensa e em Cartórlo. on-

de será' afixado durante 15
dias.

'

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que comparecerám em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.358 de 14.09.1983
ADELINO GREUEL e OLIVIA
PEREIRA DA SILVA

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Jare

guá do Sul" domiciliado e

residente em Barra do Rio
Cêrro, neste distrito, filho
de Arno Greuel e de Una
.Steinert Greuel.

'

Ela, brasileira, solteira, ope
rária, nascida em Vila Taió-

.ttatöpolts, neste Estado; 'do
-rnlclliada e residente ern
Barra do Rio Cêrro, neste

distrito, filha de' Felissici
mo Pereira da Silva e de
Idalina Ribeiro.

NASCIMENTOS

Dia 09 de setembro
Klélton, filho de lldo (Al-

zira) Laube.
'

Ola 11 de setembro
Alessendro da Silva, filho

de João (Silmara) Skopetz.
Dia 12 de setembro

'

Tatiana, filha ode Olírio
(Irene) MineI.

Dia 13 de setembro
Bruno Moreira, filho de

Hugo (Cristina) Raposo.
Adilson, filho de Ricardo

( Iracema) Pakuszewskl.
Dia 14 de setembro .

Salete, filha de Ademar
(Maria) Schumann.
Ola 15 de setembro
Patrícia, filha de Renato

(Isabel) Klein.
.

Jaciara Raquel, filha de
João (Irene) Schweitzer:.

Daiane, filha de Anselmo
'(Marlene) Torezani. "

'

Marcel, filho de José (Ni
dia) de Campos.
Dia 16 de setembro
P

Kelí, filha de Valdir (Re.
nate) Klemann.

Dia 17 de setembro �

Himene, filha de Armara
do (Adelaide) Takano.

Fáblo Roberto, filho de
Paulo (Rosaira) Corrêa,

Daniela, filha de Osmar'
(Teresinha) Souza.
Everton, filho de Ademir

( Joice) Vietsqu i.
Dia 18 de setembro
Ricardo, filho de Luíz

(Célia) Huhn. ,

Paula Roberta, filha de
Elpídio (Araci) Ouintlno,
Dia 19 de setembro
Elton Rodrigo, filho de

Arno (Marcí) Derreti.
Dia 20 de setembro
Valério, filho de Valde

mar (Ruth) Oestreich.

. FALECIMENTOS

Dia 13 de setembro 1983
Maria Niels Linner, 93 anos

Dia 14 de setembro 1983
Guilherme Kölhler, 80 anos.

Dia 15 de setembro 1983
Affonso Piazera, 89 anos.

.Dia 16 de setembro 1983
Maria, Selke Zeh, 78 anos.

'

Dia 17 de setembro 1983
Emílio Raasch, 69 anos.

NO CINEMA

Edital 13.359 de 14.09.1983
ALMIR ALVES DA SILVA e

AZENITE TE'RESINHA
FRANZNER

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciárío, nascido em P.
Redonso, neste 'Estado; do
miciliado e residente em B.
do RIo Cêrro, neste distrito,
filho de Bruno Alves da Sil-

'

va e de Erna Alves da Silva.
Ela, braslleira, solteira, in
dustriária, nascida em: Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente em Barra do Rio
, Cêrro, neste distrito, filha
de Lauro Franzner e de Ho
noria Tecilla F�anzner.

Francisca Eduardo de Pai
va.

,

Edital 13.363 de 15.09.1983
, EGON HENRIQUE KARSTEN
e MARIA DE LOURDES
BISONI

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, nascido em Jara
guá dó Sul, dcmlclliedo:e
residente em João Pessoa,
neste distrito, filho de Eu

genio Karsten e de Ursola
Keiser Karsten. Ela, brasi
leira, solteira, operária, nas

cida em Schroeder, neste
Estado, domiciliada e,' re

sidente em Schroeder, mis
te Estado, filha de Mai"celP
no Bisoni e de Teresa La-

,

fin Bisoni.

Edital 13.364 de 1'5.0,9.í983
JOSIt LlNO DE AVILA e

MARTA APARECIDA 'DA LUZ
Ele, brasileiro, solteiro,

garção, nascido em TaicS,
neste Estado, domiciliado e

residente em Vila Lenzi,
neste distrito, filho de José
de Avila e de Maria Ramos
de Aviia. Éla� brasileira,
solteira, do lar, nascida em
Toledo, Paraná, domiciliada
e residente em Vila Lenzi,
neste distrito, filha de Fe
Iisbino da Luz e de Maria
Rosa dá Luz.

Edital 13.365 de 16.09.1983
NILTON LVIZ MACHADO e
DORITA HACKBARTH

Ele, brasileiro; solteiro,
motorista, nascido 'em Gua
ramirim, neste Estado, do
miciliado e residente em

Guaramirim, 'neste Estado,
filho de Sebastião Macha-' ,

do e de Durnla Dadam Ma
chado. Ela, braslleira, 501-
teira, operária, nascida em

Corupá, ,neste Estado, do-" ,

mkiliada e residente na

Rua Frant:isco Todt, nesta

cid�de, filha de Ricardo Ha
ckbarth e de Hilda Hack-
'barth.

'

"

' .

Edital 13.366 de 16.0,9.1983

CICLOMOTOR
Vende-se um ciclomo

tor Monark, ano de f�'
bricação 1981, � sem rI'

serva de domínio. Trat.r
, pelo ,Fone 72-0091, coJII

EJeram

, "Módicos Loucos e Apai
xonados" é o filme em car

taz, deste sábado até terça
feira, no Cine JaragLJá. E na

quarta e quinta-feira, "As
, Ave,n�uras de Mário Fofoca".

Edital 13.360, de..14.09.1983
VAlDENIR ANTONIO JUN
CKES e WILMA APARECiDA

'

DOS SANTOS
"

Ele, brasilei-ro, solteiro,
operário, nascido em Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, Filho de
Laudelino Junckes e de Ve
ronica Diemon Junckes. Ela,
brasileira, solteira, serven

te, nascida r em Alto Para
ná, Paraná, domiciliada e

residente em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filha de
Jason Antônio dos Santos e

de Delina Rodrigues da Mat-
ta dos Santos.

'

Edital 13.361 de 14.09,1983
ATANIBIO MANERICH e

lEONICE DE PAIVA
Ele, brasllelro, solteiro,

operário, nascido em Pou
so Redondo, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Epitácio Pessoa, . nesta

cidade, filho de Antonio Ma
nerich Filho e de Erica Ma-

,
nerich. Ela, brasileira, sol
teira, operária, nascida em

,Astorga, P:3raná, domicilia
da e residente em Vila Rau,
neste dfstrito, filha de Cí
cero Bentevj de Paiva e de

VENDE-SE '

A SERRARIA . ALDR().,
VANDI :LTÖA. está colo-

I

, cando à-��rid'a: uma roela·
"

d"água, em �boa's condi·
çõ�; um dínam.o; uma:

�' roda 'dentada préSpria pa·
ra sérraria,\ a�ambique
de c�tta oú engenho de'
"farinhà. Ttàtar' na pr6-'
pria Serraria, na lateral
da rua' João .Franzner, elll

, Rió .Molha. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



lI'Jaraguá do Sul - Semana de 24 a 30 de setembro/1983 . CORREIO � Do PoVO Páginas 6 e 7Normalização para asempresas; d) estruturada área de Normalização; e) o caso Weg - análise especifica da suaexperiência; f) resultados práticos da Norma-lização. I�--------- t�A coordenação da pa- . EDITALlestra esta a cargo daBolsa de Negócios de Sta ..

Catarina BN/SC, que a

ceita inscrições das em

presas, \ Sem qualquer
ônus .

Quer fazer assinatura'do
"CORREIO DO POVO"?
Ligue para fone 72-0091

Encontrode idosos' Normalização étema de palestrana Weg.Criado' o . Centrode Assistê�ciaComunitária No dia 9 de outubro, aPrefeitu"ra Municipal e oConselho 'Comunitário deGuaramirim, promoverãodurante todo o dia, no Salão Paroquial da Igreja Matriz, um encontro de idosos, ocasião em que umasérie de atividades serão desenvolvidas. Um almoço será oferecido aos participantes e no encontro participarão idosos com idade supe

rior a 69 anos.
.

G prefeito José de Aguiar
que esteve 4a. feira na Ca-

. pital do Estado, pleiteando
auxílio financeiro ao Hos
pital S. Antônio, informou
que a renda das festividades
alusivas aos 34 anos dó mu

nicípio foi de e-s 1.746:544
já repassados ao nosocômio.

No próximo dia 27, 3a.feira, a EletromotoresWeg S.A. realizará no auditório do seu CentroTecnol6gico, uma palestra sobre Normalização.Esta palestra aconteceráàs 16 horas e será desenvolvida pelos engenheiros Emílio da Silva Netoe Alvaro Rodrigues de

Carvalho, ambos perten-
. centes ao quadro de co

laboradores da Weg.
O conteúdo programá

tico a ser desenvolvido
pelos profissionais é es

te: a) definição de Nor

malização; b) tipos de
normas técnicas utiliza
das; c) vantagens da.

Foi criado em Jaraguá do Su.I, o Centro de Assistêncla Comunitária, entidade ligada .ao movimento decasais encontrlstes da Paróquia São Sebastião, que. tempor finaHdade assistir a comunidade, auxiliando as pessoas carentes ou não, no encaminhamento às entidades.. ligadas as áreas de saúde, educação, social, familiar,entre outras. Diversos casais atenderão inicialmente naSecretaria Paroqulal, no . Edifício Cristo Rei, mensalmente no último sábado de cada mês, das 14 às 19 h.
O Centro 'oe Assistência Comunitária atuará obje

tivando facilitar o acesso de pessoas a instituições,
entidades e órgãos diversos, prestando também orienta-
ção nos problemas pessoais e fernllleres,

.

Desta forma; 'já, neste sábado,' di.a 24, um 'grupo
de casais estará a disposição, na Secretaria Paroquial,
das 14 às 19 horas. O Centro tem inclusive um lema:
"Leve o seu problema até nós e vamos juntos buscar
uma _solução".

.................... ,...

E··· ra,José?
Eagora,JOão?
E · ,I I ra,você?

� .

Os pequenos estão i-ecebendo
crédito e material para a

.

reconstrução das suas casas.
E trabalham em regime de
mutirão, o grande mutirão da
Sólidariedade catarinense.

Mais de quinhentas casas já
foram refeitas. E com a força
.do nosso. trabalho, todas serão
recuperadas ou substitti idas.
Com a graça de Sànta

Catarina.

�
.._...........

�
�c.cIÄMIA

De sajbito, a casaveio abaixo,
literalmente. E agora7

Numa sociedade humana,
que riio 6 de insetos, o flagelado
não está sozinho.

Em Santa Catarina,
"0 ftequeno Primeiro" não é
apenas "slogan'i. � uma
verdade inadiável.
A sOlidar'iedade e a

assistência estabelecem a
,

diferença entre Ó, racional
e <) irracional.

f{'
r:

\
�

!

t
\,

I

Reforma fributáriar
prefeitosvão a Brasília!.

.
o Prefeito de Jaraguá,do.Sul participou terç�-fei�a,:da;

primeira parte da assembléia da Fecam, 'em Balneário CambotJ,ú�
onde os trabalhos ,giraram, sobre. os indices de retorno do, ICM,
reforma tributária e fixação dós subsídios dos prefeitos. SegUl:)do'
Vasel, a reforma tribütária mereceu especial atenção, ocasião ,É!m:
que os prefeitos aprovaram projeto existente na Câmara dos Oe-:
putados, que propõe urna r::E1fo[rr'l1il .ern .cará,t�r emE;rgel],ci,aI7 À réS-;
peito desse assunto, prefeitos de todo o Brasil estarão no dia 27,
em Brasília, para pressionar (.<D autoridades federais, no tocante

a alteração da sistem�ca ora empregada, que vem asfixiando os

municípios.
No contato com a imprensa, o prefeito estranhou a não

aprovação de um projeto. seu, na Câmara, por um
_
de seus pró

prios partidários, que�rmuJii. um terreno na rua Joinville, P9r
outro na rua Tijucas.",Acresc.tou Durval, no aspecto lazer, a c;o-,
laboração da municipalidade na aberrure .e retificação de váriosi
campos de pelada; nó interior do município, onde os dirigente�
pagam o operador e o combustível, sempre nos finais de semana;
cabendo a· Prefeitura a cessão gratuita das máquinas.

'

, O Banco de Desenvolvimento Econômico intensificou esta
semana o processo de inscrição no programa de apolo financeirO:
emergencial de Santa Catarina (Proesc), que visa auxiliar com re
cursos captados junto ao BNDES, as' empresas que tiveram pre
juízos em virtude das últimas cheias. Postos de atendimento foram
montados na sede da coordenadoria do Badesc em Joinville e nas

agências do Besc em Jaraguá do Sul, São Bento do Sul e Rio Ne-,
grinho.

.

.

O Proesc atenderá pequenas e médias empresas que po-
derão captar recursos de até Cr� 27 milhões. O empréstimo será
pago com 75% da correção monetária e juros de apenas 5% pa
ra investimento fixo, e 6,5% ao ano para capital de giro. Para
pagamento existe um prazo 'de carência de um ano e de dois anos

para a liquidação do empréstimo. Esses recursos poderão ser em

pregados também para o incremento do capital rle giro empresa
rial.

O secretárlo-executivo da Amvali, Dávio Leu, participou
dias 20 e 21, em Balneário Camboriú, da assembléia da Fecam;'" onde foram discutidos o retorno do ICM, subsídios aos prefeitos)
reforma tributária e projete-de-lei que fixa as diretrizes para O
desenvolvimento urbano. Dávio, de 02 a 04 de outupro participará-
em Porto Alegre, de encontro sobre"'O associativismo municipal"; o

prdmovido pela SAREM, no Centro Administrativó do Estado do
Rio Grande do Sul.

v , -I

Eletro Diesel, �araguá Ltda.POSTO DE SERViÇO BOSCHAgora em Jaraguá do Sul serviços em. bombas injetoras e bicos inj_res.Rua Joinville, n.o· 2.799 - defronte a Weg IIJara,guá do Sul - SC. .

'")

AUREA MüLLER
�RUBBA,

Tabeliã

Designada
de

No

tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca dé Ja
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forme da
lei, etc ..•

Faz saber a todos quantos esteedltat virem .que
se acham ,neste Cartório para protestos de títulos centra:
AIDE FELIPE, Rua dos Escoteiros, 193, nesta. ALYINO
PERSINH, Estrada Bananal dó Sul, . Guaramirim. CAR-'
LOS ADILIO DA ROCHA, Estrada Itapocuinho, s/n, nes
tão ILSON ROBERTO REINHOLD, Av. Mal. Deodoro, 181
nesta. 'JORGE GILBERTO VERBINI, Estrada Três Rios do'
Sul, s/n, nesta. KILO MALHAS COM MALHAS E REP.
LTDA., Av. Getúl'io Vargas, 283, nesta. MARIO BERNAR
DINO, Rua Joinville, 2311, A/C Ézio Spézia, nesta. -PE
DRO RECK, Estrada Itapocuzinho, Bairro João Pessoa,
nesta. ROLAND REESE, Rua Pref. Jo"Sé Bauer, 95, nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados'
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação; faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com
pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müner, 78, no

prazo da lei a firn de liquidar o seu débito ou então
"

razão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

nsl Jaraguá do Sul,l22 de setembro de 1983.'
"

. I

, AUREA MüLLER GRUBBA
Tabeli'i§ Designada de Notas e Oficial de Protestos .

.

de Títulos da Comarca de Jaraguá do SUL

'")

......
'"

•

Proesc 'chega a JS

Dávin vai' ao 'RS

"'" ,o
i

-r:
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Ci.) 9 ,J 3(') tr.)�.lfl'l
Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.'
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC·

n." 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem

bro efetivo do I nst. Histórico e Geográfico de Santao Ca
tarina .. Redator: Flávio José Brugnagp - ORT-SC n.o 126/
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel

Procópio Gomes de Oliveira n." 290 - Cx, Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jara§uá do Sul - sc. Composi
çãe e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF-
Blumenau.

'

Assinatura pára Jaraguá do Sul: Cr$ 3.000,00
Outras cidades: Cr$ 3.500,00
Número atrasado: Cr$ 150,00
Número avulso:- Cr$ 100,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação SIC Ltda. e Pro

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

\

Veículos movidos a álcool
Corcel II L - prata réqio 1982
Corcel II L - azul 1981
Belina II L - azul , 1981
Brasília - branco: 1981
Volks/1300 L - branco 1980·
Chevette SL - beqe , 1981

Veículos movidos a qasolina
Oel-Rev ouro e port. .. prata 1982
Corcel II L � beqe 1982
Corcel II LOO - beqe 1979
Corcel II sr - beqe 1978
-Corcel II L - laran ia 1978
Corcel cupê - beqe .. 1977
Fiat 147 - branco , 1978
Passat LS - amarelo . . . . . . . . . .. 1979
Brasília - amarelo .. � 1979
Volks/1300 - azul 1978
Chevette Hach - verde met. 1980
Kombi - branco , 1977
F-100 álcool - Ocre 1981
F-4000 - Laranie ,

1978
Corcel II ST - branco � ���..

§���:l �Iu�r: ����co' : : : : : : : : :: 1977
Corcel cupê LOO branco...... 1975

����:I.���� -- b�:�J� ..'. .. : : .: '����7Passat - branco 197
Brasllle - verde 1974

Veículos em Promoção:

Fiat 147 - verde 1977
Corcel II - Branco . . . . . . .. 1979
Corcel II - beqe 1978
Chevette L - ma rron :.. 1981
Chevette Hatch - verde met. 1980

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSÕES

A "Canarinho" preocupa-se com a' sua lcccmoçêo..
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com

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

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

... HÁ 38 ANOS

- Pelo decreto de 10 de julho de
1945 o Prefeito Municipal Ten. Leonidas
C. Herbster punha à disposição do Juiz
Eleitoral da 17a. Zona, Geny Cos.ta d(D OU
veira, extranumerária mensalista, exercen
do a função de Auxiliar da Secretaria Mu
nicipal.

- O Decreto-Lei n.O 141, de 17 de a

gosto de 1945, louvado no decreto-lei n.O

1:200, d"ê 8 de abril de 1939, declarava
uma espécie de anistia fiscal' pelos cofres
municipais, .eonsiderande extintas as dí
vidas oriundas de impostos e taxas de e

xercícios anteriores a 1945 que, desconta
das as multas (não existia ainda a corre

ção monetária) não excedessem de cem

eruaelres (Cr$.100,OO).
.

- A firma joinvillense H. Douat &
Cia. informava a região da grande Jeln
ville que os Serviços Aéreos Cruzeiro'do
Sul Ltda. iniciaria na 2a. quinzena de outu
bro novas linhas para essa região, exe
cutando dois .vôoS semanais entre São Pau
lo e Curitiba, um vôo São Paulo-Joinville
é um vôo Rio-Joinville, com vôos de car

reiras das outras 'linhas. �'ra o fino da
paróquia.

- Pelo Decreto-Lei n.O 7(), de 1'.0 de se

tembro de 1945 o Ten. Leonidas C. Herbs
ter, prefeito municipal criava nesta cida
de um curso noturno para aprendizagem
de música e pelo decreto de 1.° de Se
tembro do mesmo ano era nomeado Wen
ceslau Fonseca,

-

para reger o referido' eur-.
so.

HÁ 30 ANOS

Barão de Itapoco

estava ativamente empenhado em reduzir
o funcionalismo público, prevendo uma

:ec::onomia de 6. milhões de dólares _ anuais
até meados do ano de 1954. 80 mil fun-
cionários já haviam sido excluídos das

.

folhas de pagamento, proporciconando
uma economia de 300 milhões. Nos dlas
atuais (1983) os governos federai; esta

duais e municipais do Brasil enfrentam
uma, p... crise financeira, proibindo ne

meaçêes e fechando as portas para os
" fantasmas!'" para enfrentar uma barra
pesada; contudo, ainda persistem os "pa-.
namäs" que lembram as origens.. do passa
do, que' oneram o cap.engante legislativo

.. que se diz moralizador da administração
pública, e que, apesar da "boa vontade"
doll' responsáveis,

.

acabará não, dando em

nada.

... HÁ 20 ANOS

- Ém meados de 1963 o Secretário
da Prefeitura de Jaragoj do Sul, os verea

dores Victor Bauer:' e Eugênio Victor
Schmöckel e o Presidente da Associação
Comercial e Industrial de Jaraguá, sr. Ger
hard Arthur Marquardt, reuniam-se ,no
Sindícato dos Trabalhadores' na Constru

.ção e 'Mobiliário. de Jàraguá do Sul', oca
sião em que eram tratados assuntos de
Interesse do município e que, doravante
deveria ser'motivo de reivind1icação cons

tante junto dos Poderes Constituídos. O
sr. 'Aldo Prada, Presidente do PTB local
e os demais partidos políticos também en

dossavam as decisões aprovadas na reu

nião. Apesar da luta política, existia um

princípio de enten�i'rlento.
. . .. fiÁ '10 Af-,lOS

Encontrava-se no porto de São
Francisco o navio "Lfoyd Paraguay", que'
esteve encalhado na altura de Imbituba, no
sul do Estado. Pa'ra conseguir safar-se, o
navio teve que lançar ao mar mais de_lS
mil sacas de arroz, 4.500 c,ixas de con

servas de peixe e milhares de outros vo

lumes, causando um prejuízo de mais de
Cr$. 10 milhões. Em São Francisco o na

vio estava procedendo os reparos, enquan
to estava sendo ratificado em juízo o pro
,testo marítimo..

- O titula.r estadual do Serviço do
Instituto. BrasHeiro do Café, viajava à Cà

pital da República, no sentido da melho
ria e maior produção do café catarinenSe,
que tempos depois foi totalmente abando
nado e que, agora, volta a ser motivo de
incentivo, diante da atual conjuntura ca

feeira brasileira. E café sombreado da
mais apurada qualidade só de Santa Cata
rina.

- O Governo dos Estados Unidos

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUA E CONPAL Concentrados para Alimentos

- O deputado federal Wilmar DaJla
nhohl, que estava vindo à Santa Catarina,
para partlclpar do 1.° Congresso Catari

nense de Câmaras Municipais declarava
..

ser chegada a hora de promover-se a al

t,eráção constitucional, visando a remune-'

ração dos vereadores.

- A Lei n.O 439, de 31-08-73, insti
tuía a Fundação Educacional' Regional Ja- .

ragua�nse � FERJ, com sede e foro em

Jaraguá, com a finalidade de criar e man

ter escolas de nível superior.
- F-ritz do Itapocú andava furioso:

"O Fritz' aqui tá entabolanc;lo "conversa-

ções" 'com os coJegas cá de casa mais os

lá ela Gazeta, constituir comissões "de alto' .

ga!)arito'i prá mode de estudar todas es

sas porcarias. Por falar em comissões:

porque cargas. d'água, não tem nenhum

'. ,iornalisté! ne. Conselho de Defesa Civil a·
.

qui na terra? Que negócio é esse?"

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AÉREOS VA.RIG?

Se o S4!U problema -é este a 'SOlução é' esta:
ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL "A COMERCIAL" L.TDA.
Rua CeI. Proc6pio Gol11es, 290.....:. Telefone 7200Q91.

,.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COME/RCiAL' FLORIANI

CALCULADORAS ELETRONICAS SHARP
PELA METADE DO PREÇO. '

Comprove você mesmo. 'Ligue para 72-1492
e peça uma demonstração sem compromisso.

Rua Venâncio da Silva Porto, 331
Jaraguá do Sul - SC.

/-,-
RELOJOARIA AVENIDA

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

,
,

,Marechal e Getúlio Vargas

fUNILARIA JARAGUA LTOA.,

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 Joinville, 1.016

'

Telefone: 72-1101

,---------------------------------------------------------------------------. ---,

A moda certa em roupas e calçados é com ii

CINDERELA, onde estão as melhores opçõa:
para cada estação.

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na
Gumercindo e na Getúlio �argas.

DESPACHANTE VICTOR

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

Carteira de Identidade.

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

Tel.fones! 72.0060, 72.0327 e 72·0655

FATOS
* A população mundial re:
gistrou no último ano o maior
crescimento anual, na história
� 82 milhões Oll mil. pessoas
� alcançando o total, a 30
de junho, de 4 bilhões 721 mi
lhões 887 mil habitantes, in
formou o Departamento de
Censo dos Estados Unidos. Isso
equivale a acrescerrtar mais
habitantes ao inundo todos os

anos cio que, os existentes no

México e na Somália juntos, a

cada mês rnais do que possui
a Suíça, a cada semana mais
do que o total dos Emirados
Árabes e a cada" die mais do
que o total das Bahamas. O re

latório diz que nosso planeta
ganhou quase 1 bilhão de ha
bitantes desde 1970 e que en

quanto as taxas de crescimen
to parecem ter-se nivelado, o
aumento em números reais
continua em alta.

-« .)-"-

* O ministro da Fazenda �r- \
nahe Galvêas, já está estudan
do uma proposta de supressão
de três zeres no cruzeiro e a

criação do "cruzeiro atual" -

.c-s. valendo 1 mil vezes a
. moeda em circulação. Isso se

ria para resolver o problema
de operação em computadores,
calculadoras e somadoras, que,
devido,ao aceleramento da in
flação, estal'Ía com sua eapa
cidade de dígitc?s estouradas. A
denominação "cruzeiro atual",
seria uma forma de se evitar
confusão com o"cruzeiro no

vo", criado em novembro de
1965, e que vigorou no perío-

.
do 1965/70, quando, também,
foram retirados três zeros da
moeda em circulação.

-(,)-

* A 'Secretaria da Educação
efetuará até o dia 30 de setem
bro a inscrição cios professo
res que estão atuando nos es

tabelecimentos da rede esta
dual de -1.0 e 2.° graus, em ca

ráter temporário, para o in
gresso no Quadro de Pessoal
Civil da Administração Direta.
As inscrições deverão ser fei
tas nas sedes das UCREs, que
fornecerão maiores informa
ções a respeito.

-(.)-

* Os proprietários ' de imó
veis rurais têm praro até o dia
26, segunda.feira, para pagar
o Imposto 'Territorial Rural
ITR, correspondente ao ano

-

fiscal .de 1983. Findo o prazo,
os"'con_tribuintes' ficam sujeitos
a� pagamento de multa e juros
de mora.

·Dos -Jornais do Estado
O Governador de Santa Catarina não, acredita que o

Presidente da República tenha um sucessor no bolso do
colete, observando que "ele vai ouvir também os segmen.
tos da soCiedade brasileira". Adiantou que fará em Santa
Catarina uma consultá sobre a eseelha do candidato presi.
dencial, através de u"la coordenação "honesta" ouvindo
todas as lideranças.

**

A propósito, ao chegar no hotel de Brasília onde nor

malmerite se hospeda, o Governador verificou que não
rnais se'encontravé em seu poder sua valise de mão. Às
pressas voltou ao aeroporto, encontrando-a no sétor de
achados e perdidos. Secundo um dos assessores de Amin,
caso a pasta caísse em mãos estranhas haveria panos .para
muitas manqas, tamanho o número de torpedos existentes
dentro dela. Santa Catarina, graças à honestidade ,do fun
cionério da Infraero que' encontrou o volume .e o mànteve

intocável, livrou-se, assim, "de urna nova crise.
.

,

'-**-

Quem assistiu pela télevisão ao' desfile militar de 7
de setembro, pôde bem observar: logo depois dás cenas

exibidas de Brasília com o ·Presidente Figueiredo desfllan.
do num Rolls-Royce conversível, apareceu o Governador
Esperidião Amin chegando num jeep, com seus bancos
forrados com pano branco. Um tremendo contraste·que.
v�u _

o telespectador ao riso. Era .a própria diferença eco.

nêmica representada pelos dois veículos.
-**-

A reumao dos presidentes das Executiyas Regionais
do PDS com o Presidente Nacional do Partido não foi cô
moda pare o Senador José Sarney nem para o Governo.
A maioria dos presentes o que fez foi baixar o pau. E pau
no Governo. Foi preciso ao Presidente lembrar aos presen
tes que eles não tinham poder de deliberar em nome do
Partido. Esse poder é do Diretório Nacional. Só assim sé
evitou a votação de moções que iriam causar impacto.
Basta dizer que uma 'dessas moções propunha a criação
de uma comissão pere examinar os casos de corrupção
ocorridos' no Governo. Como se sabe, pretendeu-se vin�
cular os funcionários federais nos estados ao Partido,
que passerfe a dizer quem, por fidelidade ou por infíde
lidade, deveria permanecer em função e, quem deveria
sair. E essas proposições .não partiram de pessoas irres'

.

ponsévels. Integravam a reunião e' participaram ativamen·
te dos debates e da elaboração de propostas os srs. Mo
reira Franco, Henrique Córdova, Paulo Pimentel, Cunha
'Bueno, Chiaradia (que defendeu a tese de que coordenar
a sué:essão é tarefa do Partido e não do Presidente), 'Nilo
Coelho e tantos outros.

Durante um desfile de reprodutores na exposição J'

gropecuária realizada .em Esteio (RS), o sr. ,Paulo Maluf,
na tribuna de honra, vlreu-se, para o lado e comentou cOIIIldeDeputado gaúcho Balthazar de Bem· e Canto, que pres
a Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul!: - Bai·
thazar, aquele animal pesa mais de mil,quilos, --- De 11111'neira algumá. Não passa dos 800 - retrucou. o intero
cutor, completando: Olha que de gado eu entendo. - eil
tão vamos fazer uma aposta. Vale um litro de. whisky -
sugeriu Maluf. Antes do encerramento da' exposição, o dI'
putado gaúcho andava de um lado para o outro, apavO.....
do. Além de' ter perdido a aposta - o animal �va
1.200 qulles - não conseq�ia encontrar .a marca do whis
ky exigida pelo ganhador: "Presidente".

_'**-
'

A 'empresa WEG, de Jaraquá do Sul, está desenvolven
do urna' campanha centra o desperdício junto aos se�s
servidores, conscientizando-os da necessidade - hoje maiS
do que nunca - de economizar. Através de diversas me�
seoens. pede-lhes racionalidade no uso de material, raRI!'·dez no telefone, melhor aproveitamento dos. papéis, utl!'
zacão àdequada da' enerqia elétrica, etc. Se, os érqãos pu·
blicos fizessem o mesmo, seus cofres por certo não esta
riam tão vazios. A WEG, maior produtora de motores
elétricos da América Latina, dá um exemplo.,

-

�**-

$� depender do desejo do Governador Leonel Brilol:�
o POT está com os seus dias contados: as exéquias reaw
'zam-se em março de 1984. O velório já começa em nCl'
vembro deste ano, mês previsto para a efetuação de ullf
congresso preparatório, visando o nascimento da sigla � .

cedânea. O POT já têm o nome: Partido Socialista. V""

então, PartiCio Socialista Trabalhista.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dois Toques
o Colégio Divina Pro

vidência - a exemplo do

Colégio São Luís _ também
tem intenção de cobrir a

sva, quedra de esportes po
livalente, localizada aosfun
dos do estabelecimento. A

direção e a APP, esta presi-
• élidà pelo Sr. Sílvio Ewald,

estão gestionando recursos,
tendo já solicitado à Con
gregação das I rmãs da Divi
na Providência, na Alema
nhe. Alguns recursos pera
'o início das obras já exis
tem e diante da utilidade
de um pavilhão coberto pa
ra, a prática desportiva, é
pensamento iniciar os tra

balhos ainda esté ano. A no
tida é ,das mais auspiciosas.

_**_

Neste domingo, na' sede
do Clube Náutico Cruuiro
.do . Sul, em São Francisco,
acontece um torneio amisto·
so de judô, reunindo judo
cas francisquenses, Jotnvi
lenses, jaraguaenses e gua
ramirenses. Os pupilos do
Prof. Sílvio Acácio Borge_s
esperam uma boa participa.
ção no Torneio.

.

. ......,...**- "

No domingo passado,' em
? Bento do Sul, a equipe
''1fClnto-juvenil do Colégio
São Luís, goleou a equlpe,
da mesma categoria,

.

do
Colégio S. Bento, gols de
Rabalino (3), Sabará Elj Fer
nando. Placar final: 5 a 1.
E nà tarde deste sábado
di" 24, começa um tornei�'
q�adrangular infanto-juve
nll, que rteúne Cruz de Mal
ta, São Luís, Divina 'Provi
dên,=ia e Duarte Magalhães."As 14 horas jogélrão São
Luís x Divina ProvidênCia e

,

às 15h30, Cruz deMalta x

Duarte Magalhães. Isto no

campo do Colégio São Luís.
-**_

O. Jaraguá Motor Crube
promove 'na tarde d8$te sa
bado, a partir das 14 horas,
a ,5a. Etapa do CampeOnato
Jaraguàense,de Bicicross na
pista do Mot6dro�o G�tú
lio Barreto da Silva. Outras
etapas se sucederão, quando
n� final é esperada a parti
cipação de uma equipe de
Novo Hamburgo, Rio Gran
d. do Sul, que está' para
'Confirmar a vinda.'

-**_

.

As tenistas Flor ilda Doni

�! e �sther Bonilauri, parti-
'para0 neste sábado ,no
Itarnirim Clube de C;mpo,
em,ltai,i!i, o CampeOn.ato Es-
td'

.

a ual por Classes, repre-

:enta�do o Beira Rio, que
em em Armandino Capa
r�lJi, o técnico, o campeão

. eShidual da eategoriél vete-
Ár.anos. '

,Estadual' de futebol
de salão tem rodada

em Jaraguá
o Campeonato Esta�ual de Futebol de Salão terá

neste final�de-semana, rodada nas quatro chaves. Na
Chave "B", onde estão as representantes, de Jaraguá do
Sul, Joinville e Mafra, os jogos acontecerão no Ginásio

..
de Esportes Artur Mü,IIer; em Jaraguá do Sul, cuja
programação é esta: hoje, dia 24, às 19h30, Mirtes x

Mafra (juv) e Breithaupt x Mafra, no adulto, jogam em

seguida; domingo, às 10 horas, Besc x Mafra comple
mentam a terceira rodada.

No último final-de-semana, valendo pela segunda
rodada, o Besc consolidou a liderança na chave, ao der
rotar o Breithaupt por 5 a 2. O Besc, tem, agora, seis
pontos positivos, e se passar pera Mafra, amanhã, pra
ticamente garante a sua classificação à fase seguinte do
certame estadual.

Volibol: campeonato
, começa' sem surpresas

Foi iniciado sábado, o

Torneio Extra�Oficial de Vo-
,

libof, que reúne treze equi
pes no naipe' maseullne (a
CME de Corupá foi incluída,
quando inclusive a tabela
estava pronta) e nove no

feminino. Na 'Associação Re
creativa Malwee, no sábado
à tarde, Beira Rio Ox2 AGV,
Indústrias Reunidas Ox2 Ja

raguá Fabril, Centroweg 1x2
Ki-Kaska, AABB lx2 Enge
vale, Gráfica Avenida Ox2

Arweg e Grema �xO Armal
wee, ne masculino e, domin
go pela manhã, na Associa

ção Recreativa Weg, catego
ria feminina - Armalwee
Ox2 Colibri, Clube das Doze
1x2 Arweg e Ki"Kaska Ox2
AABB.

Q índice técnico foi consi
derado bom, assim como a,

parte disciplinar..
O Torneio Extra�Oficial'

de Volibol tem seqüência
neste f.inal-de-semana. Esta
tarde,

.

na Associacão Atléti
ca Banco dó Brasfl, às 14" .

- Gráfica Avenida x Armal
wee, 15h _ Engevale x Gr.
ma, 16h - AABB x CME de
Corupá, 17h _;_ Beira Rio x

Ki-Kaska, 18h - AGV x In
dústrias Reunida$ e às 19h
........ Jaraguá Fabril x Centro
weg. No domingo, na Ar·
malwee, pelo naipe fem.ini·
no, j.Qgam às 8h30 - AGV
x Beira Rio, 9h30 - Jara
guá Fabril x Armalwee e às
10h30 _ Colibri x Clube
das Doze.

Botão: .Tomelo Independência.
Extra-Oficial no final

üliseja; 33 empresas vão
disputar .24 modalidades
Um total de 33 empresas responderam afirmativamen·

te, concordando em participar da :2a. Olimpíada Sesiana

Jaraguaense, a Oliseja, mareada para o período de 28 de
outubro a 02 de dezembro próximo. A informação é do
coerdenader do CeJ1tro de Atividades do Sesi, Altair de
Oliveira, que, alerta as empres�s participantes para o pra
zo�e entrega das fichas de inscrição por modalidades,
que encerra-se dia 28 de-.setembro.

'
.

'

Os �ncarregados de esporte �as empresas estão sendo
convocados para uma reunião segunda-feira, dia 26, às
19h30, no Salão Nobre do Sesi, para tratar sobre o regu·
lamento de 'cada modalidade. Esses mesmos encarregados
voltam a se encontrar no dia 04 de outubro, quande se·

rão discutidas eventuais duvidas e entregues os regura
mentos da Olimpíada e das modalidades.

As empresas que confirmaram participação na Oli

seja são as segujntes: Bebidas Max Wilhelm, Celesc, Cons·
trutora SerIa, Dalmar, Weg, Frigorífico Gumz, Hornburg
Carroçarias" Malwee, Indústrias Reunidas, Jaraguá Fabril',
Jarita, MarcattQ, Marisol, Menegotti, Joãe W.iest, Mecâni.
ea. Jaraguá, Têxtil CVrus, Confecções Lux; Gráfica Avenida,
Carroçarias Argi, Metalúrgica Lombardi, Organizações
Mohr, Viação Canarinho, Metalúrgica Trapp, Confecções
Dalila, Mecânica Leitzke, Telesc, Fril, Corpo de Bombeiros,
Cerealista Urbano, Confecções Nicolodelli, Estofados Man
nes e Indústria e Comércio Ewafd.

No total, serão 24 modalidades que serão disputadas,
à saber: atletismo masculino e feminino, basquete mas

culino e feminino, bOIão masculino EI feminino, bocha, ea

nastra misto, ciclismo, dominó, futebol de salão, futebo.1
suíço atletas com mais de 30 anos, futebol suíço para a·

,tletas até 29 anos, general misto, handebo'l mascuUno e

,'feminino, tênis de mesa masculino e feminino, tênis de

campo, tiro ao alvq pressão, y·olibol masculino e femini
no e xadrez misto.

O Conselho Desportivo Sesiano, reune-se terça-feira,
dia 27, para analisar as inscrições de modalidades, objeti
vando a preparação do cronograma de competições. O

eampe .de futebol suíço, construído aos fundos do Sesi,
será oficialmente inaugurado no dia 29 de outubro, du
rante a r�alização d.. 2a. Oliseja.

O Clube Atlético Baepen
di realizou dias 10 e 11 de
setembro, o Torneio Inde
pendência de Bolão, em dis
puta do " Troféu Transito·
rio Eugênio José da Silva.
Um total de seis clubes par
ticiparam do tradicional ter
neio, �.ija classificação final
ficou sendo esta: campeã
·,Joinville com 7.436 palitos
e 8. pontos, vice-campeã
Timbó com 7.345 palitos e

8 pontQs, em terceiro o Bae

pendi com 7.325 palitos e,6

pontos( em quarto lugar
Brusque com 7.23.$ pal'itos
'e 2 pontos e em quinto e

sexto lugares, com 7.302 e

7.134" Indaia,l é :Lages, res

pectivamente, que marca

r,am 2 pontos c.ada qual.
.
Rainer Alfredo Wieie, com

294 palitos, foi o "braço de
ouro" do Torneio. Na clas

sificação individual, o pri
meiro colocado foi Roberto,
de Ti'mbó, com 1.316 pali
tos; em segundo Wilimar,
de Brusque, com 1.286 e em

terceiro Waldir, de Jeinvil
Ie, cem 1.281 pal'itos.

TORNEIO FORD: ESCORT VENCE 1.0 TURNO

A Moretti, Jordan & Cia. Ltda., vem realizando des
de o dia três, o Torneio Ford, entre diretores' e colabora
dores da empresa, pnticando sadiamente o futebol de sa-

,

Ião. Quatro equipes participam e na primeira rodada a

Escort bateu ii escala por 2 a O, enquanto a Corcel fez
3 a 2 sobre a Del-Rev; na, segunda rodada; Escort 4x2 Del

ReV e Cereel ]xl0 Scala; na terceira rodada, realizada sá

bado, dia 17, Escort lQxl Corcel e Del-Rev 4x7 Scala.
Com estes resultados, a Escort foi a campeã do 1.°

turno, com 6 póntos, Scala com 4, Corcel com 2 e Del·

ReV sem nenhum. Ditmar, da Scala, é o artilheiro com 13

gols, seguido por Ivo Piazetzni, da Estort, eem 7,. Ernesto,
da Escort, é o goleiro menos vazado, com 3 gols sofridos
até ãgora.

A equipe campeã do 1.° turno é formada por Ernesto,
Ivo Plazetzni, Pedro Messias, Loreni, Gifmar Moretti e Gil
�ar Santos. Neste sábado, dia 24, a primeira rodada do
2.° turno, marca para as '14 horas _' Corcel x Del-Rev e

para às 15h ;__ Escort x SC,ala.

VALE DO ITAPOCU
O I Campeonato 'Extra·

Oficiai de Bolão do Vale do

,I'tapocu - bola ,23, cm -

poderá ser concluído na pró
xima semaos, quando será
desenvolvida a décima e

última rodada, que marca

para o dia 27 Alvorada. x

Guaq!!ari, dia 28 Vitória �
Canarinho' e para o dia �Ô,
Tudo Azul x Fantásticos e

Caxias x Guarani •

DECISÃO DO VARZEANO E TORNEIO DA LJF

O mau tempo não permitiu a realização, domingo, da
última rodada da fase. semifinal do Campeonato Muniçi.
pai de Futebol Varzeano, da Divisão Municipal de Espor. ,

tes, que foi 'transferida para amanhã, no Estádio Max Wi.
Ihelm: 9h - Rio Molha x Canto do Rio, 10h30 - Vila
Nova x Bangu, 14h - Vila Lenzi x Jaraguá e às 15,h30 -

Figueirense ,x Santa Luzia. ,

,
.

Por outro'lado, o 'Torneio "MárioVitório Rassweiler",
da LJF, decidirá também an;Janhã o segundo turno, que
teth como líder o Cruz de Malta, qUe derrotou domingo
último o João Pessoa por 1 a O. Estrella x Arweg jogarão
para cl,lmprir tabela, enquanto João Pessoa x CruzeirO' tem

jogo decisivo.
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AGORA EM JARAGUÁ

Clínica Dr.' Jorge luís
Camargo lnchauste

- CIRURGIA GERAL
- PROCTOLOGIA (DOENÇAS Dó INTESTI·

NO GROSSO)
-

. GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo
dere da Fonseca n.O 1.086, ao lado da loja La Ca
sita - Fone 72-1907.

[ VÁRIG HilEE[ CRUZEIRD 1
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro oara a região da Grande Jaraguá do
Sul, é com a Organização Contábil liA Comerciai" SiC
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação deste jornal.

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

ocasiões é com o

LANZNASTSR
. o SEU RELOJOEIRO

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

ASTRÔNIC
ASSISTtàNCIA TÉCNICA.ELETRONICA JARAGUÁ Ltda.

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

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

.

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

A ASTRONIC fica na rua Reinoldo Rau, 752, [un
to à Tete Confeççôes, telefona 72-0534 - Jguá do Sul.

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

Eletricista em geral, manutenção industrial,
montagem de paínéis, consertos de caldeira à 61eo,
caldeira.s a lenha e serviços de encanador.

-,

Rua Fritz Bartei, 610 • Fone 72·1429 '. Ja.raguá do Sul

Afonso' Piazara Neto
-' Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇOi$ EM GERAL

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

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

." .

o

IVO KONELL
Secret," de Administração ($ Finanças.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.o '865/83
Declara de Util'idade Pública, para fins de de

sapropriação amigável ou judicial, o imóvel

que especifica.

. O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de
suas atribuições legais e nos termos do Art. 6.° do De
creto Lei N.o 3.365, de 21 de junho de 1941,

D E C R E T A:

Art. 1.0 - Fica declarada de Utilidade Pública pa
ra fins de desapropriação, por via amigável ou judicial,'
a área de -1.381,00 m2 do imóvel de propriedade da
Sra. IRACEMA GESSER MOLLER e do Sr. ROlF GESSER,
situado à Rua 11 - Roberto Ziemann, matriculado no

Livro 33-D, fls. 057, sob o N.o 5.373, do Cartório de

Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul,
para fins de retificação do leito .da Rua 11 � Roberto'
Ziemann.

Art. 2.° - As despesas decorrentes do presente
Decreto correrão por conta de dotação própria do or

çamento v.igente.

Art. 3.a - Este Decreto entrare em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con

trário.

Jaraguá do Sul, 19 de setembro de 1983.

"---
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

LEI N.o 929/83
Denomina Via Pública

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

. •

FAz SABER a todos os habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:

Art. 1.° - Fica denominada de "RUA 44 - BRUNO
SCHUSTER - Pioneiro", a atual Rua 44, lateral da
Rui! 2 -:- Berta' Weege, da Planta do Perímetro Urbano
da Barra do Rio Cerro, deste Município.

Art. 2.0 - Esta Lei entreré em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrérío

Jaraguá do Sul" 19 de setembro de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secret.? �e Adminis.tração e Finanças.

Colaborações

Ilustríssimo
"Curreiu
do Povo"

Chegou o C.P. da semana, •
Boas novas da .. folhas emana

Traz notas de interesse geral
Conta de uns o bom, de outros

o mal'. -,

-*-

Edição. três mil trezentos e

cincoenta e um

També� chegou como sempre
e é comum,

Trouxe notícias, informes e

sociais,
Em cada número é claro
bem desiguaiis.

-*........

As mortes, �nte nova e

troca de roteiro,
São sempre as notas que eu

leio primeiro.
Acõmpanho com interesse o

destino de Jaraguá,
Ainda muito mais depois que

eu saí de lá.
-*-

Em setembro, quarenta anos

no dia dois,
Está meu nome registrado
entre as sociais,

E foi ontem à noite terminando '

o dia à orar,
Quando minutos. antes pude o

bem reparar.
-*-

Neste instante em conversa

com meu Deus,
Me vieram em mente os bons
favores seus,

Não sei se uma vez: lhes
agr�deci,

Encabulado fiquei e uma dor
senti.

-*-

E hoje, a data que comemoro
com alegria '

Irei acertar um "algo" que à

tempo e deveria:
Dár ao Diretor, e à todos os

seus colaboradores,
O meu reconhecido obrigado,

pelos seu.s favores, '

,-*-
Pedindo embora tarde o

, aceitem com, perdão,
Um reconhecimento que vem

:de dentro do coração,
Fazendo votos que continuem
publicando só o bem,

Deixando bem exemplo para a
.

geração que ainda vem .

.

Com fortes abraços:
Seu Rudi Bruns
-*-

P.S.

De mais uma realidade
agora lembrei,

Que ultimamente o Jornal não
paguei,

Espero na próxima vinda à

Jaraguá,
<r- vê-los .para aquilo acertá -:

Garuva-SC, 2 Set de! 1.983,'

"
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Câmara de
Vereadores,

Excepcionais, recebem pensão
a partir deste sábado

Jaraguá confirma'
�. -,

-.' . .
. .

participacão no Emebrese
Trinta e três excepcionais,
realizado o laudo-diagnósti
co e considerada a deficIên
cia, foram considerados ele
gíveis para "e recebimento
da pensio mensal de meio
salário mínimo, estabelecl
da' pela Lei' 6.185'ode 01 de
12.82 e pelo Decreto 18.872,
.de 24.12.82. O recebimento
,começa a pàrtlr de agosto,
quando da publicação no

Diário Oficiai e a contar
deste sábadot dia 24, a pen
'são começa ,ser paga, nas a

gências do Besc.'
A procedência da infor

mação é do Serviço de Edu
cação Especial da 19a: Ucre,
que alerta aos pais para o

comparecimento na Exato
ria Estadual do seu' Muni
cípio, munidos de documen
tos seus e certidão de nas

cimento do excepcional, pa
ra retirada da folha meeanl-,
zada, para apresentação no

Sesc e recebimento do va

[pr descrito na mesma.

Os excepcionais benefi
elados são: de Jaraguá do
Sul - José Fusi, Florita
Borchardt, Haroldo Bor
chardt, Dorival dos Santos,
,José Constante Moreira, A
na' Cristina Nicoluui,' Sér
gio Edgar Staloch, Renllda
kamchen, Iverly Müller, R..
lindes Engelmann, Carmeli.
ta Fraga, Erna Roedel, Ka
tia Elisa Flor da Silva, Euni
ce Mara Arndt, Gervásio
Arndt, Avellna Arndt, Mar
cos EIQi Schneider, Albrecht
Ehlert e Silvestre Michalak;
de Guaramirim - Luzia Lo

pes, Indo Ruediger, Marceli
no Cattoni, José Altamlr
Bachamann e Antonio Gil
berto da Silva; de Massa
randuba - Maria Carmem
Martin.i� Maria Hel4m. Ron
chi e, Luzia Janing; de Coru
pá - José Carlos Weiller,
Marcela Cidral da Maia e

Alenor Engel; de Schroeder
- Eliane Spredemann e A-

,
dolar Albrecht. i

A Câmara de Vereadores
de Jaraguá do Sul' realiza
as sessões às segundas e

.qulntas-feiras, de acordo
com as conveniências de
datas, preenchendo seis or
dinárias por mês, conforme
reza o regimento interno.
Esta 'semana foram duas as

sessões reellzades..

A COmissão Municipal do
Mobral de Jàraguá do Sul
solicita a quem domine
qualquer uma .dessas mode
lldades, para qve entrem
em contado, com o

'

Posto
.Culturel, nas dependênclas
do antigo mercado municio
pai, proximidades da Dele
gacia de Pelleie.
EM JAR�GUA

'

Éstiveram reunidos em

nossa cidade, na semana

passada, todas as Comls
sões Municipais do Mobral
de Área de Jaraguá do Sul,
que é formada por Pomero
de, C�rupá;' São Bento do
Sul, Rio 'Negrinho 'e Jara

guá.- A finalidade principal
do' encontro, que cohtou
com a pertlclpeção'" da 50'

pérvisórá Regional do Mo
brat, Joanila Batista de SOo-

'

za, foi a apresentação' da
proposta dé planejamento
do -ór!;jãö' para 1984, discuS
são da sistemática operacio
nal e estudo das dlretrizese

propostas educativas.' : �

No período de 25 a 27
de novembro, em I tupor:an
ga, no Alto Vale do Itajaf,
vai ser realizado' o IX En
contro Éstadual do Progra
ma Cultural do Mobn;1 de
Santa Catarina - Emobresc,
'que reunirá cerca de seis
mil pessoas, de todo o Esta
do. Nesse encontro, -o Posto
Cultural dó Mobral de Jara

guá do Sul irá marcar pre
sença, no entanto, ainda
não definiu em quals moda
lidades participará,' haja
vista que ainda está-se a

procura de vaiares, para
qualquer uma dessas ativi
dades: declamação, orató
ria, canto individual, canto

coletivo, coral, teatro, tea

tro' infantil, danças folcló
ricas, ballet, dança, ginásti
ca rítmica, execução instru
mentai individual, execução
instrumental coletiva, trova

mágica, música sertaneja,
dublagem, poesia, humoris
mo, banda, banda marcial
e/ou fanfarra.

Do vereador Errol Kret
zer, foi aprovado projete
de-Iei que denomina de
"Max Wilhelm" a atual rua

12 - Joinville, entre a Pon
te Abdon Batista até a COI7I-

,

fluência com a rua 13 -
Adé.lia Fischer, permanecen
do a partir deste ponto a

denominação de rua Joln
viIIe. A modança de nomen

clatura, homenageando o'
destacado empresário [ara
guaense, nascido na Aleme
nha, .tem a anuência de vá
rias empresas localizadas
naquele trajeto, que não se

opuseram a alteràção.

Weg comemora seus

22 anos de atividades
Em -votação secreta e

'com um voto de um verea
.dor do PMDB, foi rejeitado

<
o projeto do Executivo; que
a-utorizava a perrnuta.de um

imóvel de propriedade da
municipalidade, de 561,70
m2, na rua Joinville, com

área de 456,6Q m2, destina
da ao prolongamento da
rua 136 - Tijucas, perten
cente' a Comércio e Indús
tria Breithaupt. Esse voto
contrário tem suscitado,
muita polêmica.

Do vereador Luiz Alber
to Oechsler, foi apresenta
do pedido à Celesc, para
implantação de linhas de
eletrificação em Águas Cla
ras, na Ilha da Figueira. O
mesmo edil solicitoú ao E
xecutivo, estudo de viabili
dade para substituição da
atual tubulação de .60cm
para 1 metro de diâmetro,
entre a rua e Oi Loteamento
Dalmar, na Ilha da Figuei
ra, próximo ao Colégio.
O vereador Atayde Ma

chado, apresentou projeto
de-lei, declarando a Salvita
de utilidade pública, en

quanto Crivai Vegini, pe
diu ao Executivo a implan
tação da rede do Samae no

Loteamento ltajara, na én
trada pará Schroeder e, à
Celesc, extensão das linhas
de: energia elétrica até o fi
I')al da Tifa dos Pereiras.

Já o vereador Heinz Bar�
tel, deu entrada no Legisla
tivo, projeto que denomina
de Santília Pures Rengel, a

rua 315, lateral da rua 10
- José Theodoro Ribeiro.

Festa Anual, da -Arvore e'

Maratona' Cívica: vencedores
Na última sexta-feira, dia

16, 'diretores, gerentes e co

laboradores homenageados
das empresas' do Grupo
Weg, estiverâm reunidos na

sede da Associação Recrea
tiva Weg - Arweg, para a

comemoração dos 22 anos

de atividades da empresa e

homenágem àqueles, empre
gados que, neste ano, com
pletaram dez anos de casa.
Num ambiente festivo, po
rém marcado de simplici
dade, a confraternização
sincera entre diretores e co

laboradores foi outra vez e�

videnciada.
O diretor-presidente do

Grupo Weg, sr. Eggon João
da, Silva, em suas palavras
alusivas a finalidade do en

contro, teceu considerações
a respeito da Weg em rela
ção a atual situação .econô
mica do país e, a certa altu
ra, disse que é política da
empresa o relacionamento
honesto com os emprega
dos, acionistas, clientes,

,
fornecedores, órgãos gover..;

namentais e insti tuições fi.:.
nanceiras. 'Referiu ....e igual
mente a confiança e{ solida
riedade existente entre os

colaboradores, salientando
que é a união que faz a for
ça e que é através da soli
dariedade que podemos es

perar dias melhores.
- Estamos atravessando

uma das fases mais difíceis
da economia nacional

'

disse o diretor-presidente do
Grupo Weg - e devemos,
mais do q.ue nunca, traba-
Ihar em cima de uma reali
dade, com persistência e

perseverança e fazer das
derrotas ou erros cometidos:
um ensinamento para o fu
tura. Na nossa vida privada
devemos procurar e confor
tar es necessitados, con

cluiu.
Noventa e quatro colabo

radores da Weg foram ho
menageados com certlfice-.
do e medalha de mérito pro
fissional, além de terem re

cebido prêmio da empresa,
pelos dez anos de casa.

vel' regional, ,da, Maratona
Cívica/84 e que nos dias
27 e 28.' de setembro, em

Florjanópolls,
.

partidparão
da 'etapa estadual, que tem

o objetivo de
,
selecionar,

dentre os �epresentantes
municipais, três estudantes'
sendo um de cada grau, que
posteriormente serêo enc,a

minhados à Brasília, para a

etapa nacional. Os classifi·
cedes são estes: de Jaragu'
do Sul - Aírton Petry (2.'
grau) e Dionara Radünz (1.°
grau), do C.E. Holando M,
GÓnçalves� de Córupá . .,...

Ros! Méri Viebrantz (l.o
gr�u) e Marga'reth Fietz (2.',
grau); dO.'C.E. Tereza Ra'

mos' de Schroeder _;_;_ Jonas
Rorn'eo Passold (1.° grau),
CIo c.s. Miguel Colito; e, d!
Massaranduba -:- Silvana
Ka�mirski (1.0 gräu) e La'

h Fablana Maiochl (1.0 gr.)
do C.E. General Rondon ... '

A exemplo de anos .ante

riores, neste também, em

sua quinta edição, foi reali
zado o Concurso Estadual
de Desenhos infantís - Fes
ta Anual da Árvore, preme
vido pela Delegacia Esta
dual do IBDF, com a coor

denação da Coordenação
Estadual de Moral e Cívica
da Secretaria da Educação.'
Do concurso, participaram
alunos de 7 a 12 anos, cujo
tema básico foi "Vamos

proteger o nosso chão". O
trabalho vencedor da área'
da 19a: UCRE, foi o de Ed- ,

gar Luís Rpdrigues, de 12
anos, aluno da Escola Bási
Ca Prof. Giardin! Luiz Len
zi, que em data. oportuna a

ser marcada pelo IBDF, re�

ceberá como prêmio uma

bicicleta, doação da Weg ..

MARATONA CrVICA
.Já são conhecidos tam

bém os classificados à ní-,

Treniamento do Senai, ..
rá início, no dia 31 eie OU'

tubro, ao curso de "eol11'lI'
dos Elétricos", com dura�iO
de 120 horas.

NO'TI"NHAsgrama�ão está pratic�m�nte
. eenelulda. -x- A SIbIlot..

--------------ca Públic,a Municicpal ,"Rui
Barbosa'" exibiu em duas
sessões, quartà-feira, Festi
val Tom & Jerry, que teve a

participação maciça da ga-
rotada. Para a Semana da
Criança pensa-se em e�ibir.
uma, nova programáfão.
-x- Nada meRos do que

1.100 famílias retiraram no

dia 21,' mudas de árv9res,
distribuídas gratuitamente,
defronté a Prefeitura Muni
ccipal. -x- O Centro deA Comunidade Eva'ngéli�

ca de Três Rios do Norte
realizará nos próximos dias
15 e 16 de outubro, a sua

festa popul.r, com a finali
dade de arrecadar fundos
par. a construção do seu

pavilhão de festas. A 'pro-

Evite o primeiro gole I
ALCOÓLICOS ANONIMOS h' .

GRUPO 11'5 E R E N I DA D Eil ,

'

,Rua Exped. Gumercindo da Silvaj 370 (ao lado da Crec".tl).
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