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SUL CIDADE SíMBOLO DA 'FAMfL(,A JOURDAN. I' ,

Trânsito ,';

sofre nova

mudança
A, COll1issão Municipal de

Trânsitp divulgou
'

quinta.,
feira as mudanças CI",e s,erão
implantadas a partir das, 6
heras de, hoje, dia 29, no
trânsito de Jaraguci do Sul,
além de informar sebre eu-

'tras al,terações, em estudo
que poderão ser implanta
das em breve. Na quarta·
feira à tarde, a CMT reuniu
se com Técnicos do Geipot,
quando ficaram defipidas
novas mudanças no trânsito,
como a segunda etap� da al-,
teração do fluxo viárió.

A rua João Píccoli, agora,
somente dará acesso da Rei
noldo Rau para a Marechal,
enquanto a Guilherme Wee
ge • a João Marcatto, tam

bém com mão única; darão
'vazão ao tráfego n<) sentido
Marechal Deodoyo/Reinoldo
Rau. 'A Av. Getúlio Vargas,
em função da implantação'
do trevo terá sentido único
a partir de hoje em toda a

sua extensão, isto iI até o

Banco do Brasil, o mesmo a

contecendo com' a Epitácio
Pess,oa que agora será 'mão
única até a firma Grubba.
A rua CeI. Bernardó Grubba
terá mão dupl'a.
Futurame�te" segundo de

cisão da Comissão de' Trân

�ito.' serão afixadas placas
indicativas na rua Rio Bran
co, para que o trânsito pe
sado seja desviado da rua

Reinoldo Rau em funeão da
Sua precária estrutu;a (as
falto), ficando obrigatório
es caminhões percorrerem a

Rio Branco para: então en
trar na Procópio Gomes' e
seguir o seu trajeto origi
naI. No p,róximo mês, ,os

,

técnicos do Geipot retornam
� Jaraguá do Sul para ana
lise geral na publkidade nos

t;IJds e a po�sível' fixaçäo de
, horários especiais para caro

gas e déscargas, ,que possi.
velmente somente serão
p�rmi,tidas' à noite.

,

Comissão de Reconstrução; IPTU:
paqamento
em 10 parcelas

Encontra-se .na Câmara
de Vereadores, o projeto.
de-lei que fixa os valores
para efeito de célculo do
valor venal dos imóveis, pa-.
ra -fins de lançamento do,
Imposto Predial e Territo
rial Urbano - IPTU. Outro
projeto, concede desconto
de 20% para o pagamento
do IPTU sobre OI valer total
do imposto e respectivas
taxas, para o.§ contribuin
tes que efetuarern o reco

·Ihimento de todas as par
celas até .o vencimento da
primeira.

O índice de aumento mé
dio do IPTU para 1984 ê de
120% sobre o valor pago
pelos' contribuintes -

este ii;
no. Como novidade, os car

nês serão· confeccionados
contendo dez parcelas, pa
ra pagâmento de março a

dezembro.
À municipalidade deve

começar em novembro, COn
soante "e) prefeito Vasel, �o
-recadestrarnento das pro
priedades urbanas, para con

fecção do novo cadastro
"

imobillârio.. Ele acredita
que existem em Jaraguá do
Sul,' no mínimo, quárenta
por ,cento de construções
clandestinas, que serão in
cluídes no .novo cadastro,
possibilitando desta forma
o aumento da .arrecadação.
O trabalho será moroso e

demorará vários meses, a-

JS
.'

cria
tegrada por trinta e três
membros: 'prefeito,' vice

prefeito, os quinze vereado
res e os presidentes dos di
retórios do PMDB e do PDS,
como.,membros natos, além,
,do diretor do Samae, secre-
tário de Administração, ,se-'
cretário de Obras, secreté
rio de Cultura.: chefe de
Gabinete, Associação Co

merciai e Industrial, Colé
gio São Luís, Mcbral, Aca-'

, resc, Besc, Corpo de Bom

�iros ,Voluntários, Juízes
de Direito da la. e 2a. Vara
e Promotor de Justiça da
,2a. Vara.

Tendo por finalidade defi
nir diretrizes e orioridades
pera a aplicação' de recur

sos provenientes dos Go
vernos Federal e Estadual,
para a, reconstrução de o

bras atingidas pelas chuvas
e ehelas. que assolaram o

município no corrente ano,
foi crlada esta semana em

'Jaraguá do Sul, o Conselho
. Municipal de Rec;onstrução.
Esra é, uma. das exigências
da Secretaria" .Extraordlné
ria para Reconstrução de
Santa Catarina, cujo titular
é o ex�governador' Antônio
Carlos Konder Reis e é in-

Schroeder conclui
calçamento

A municipalidade schroe
dense concluiu a primeira'
etapa do projeto de 'calça
mento a paralelepfpedos, na

principal via pública da ci-;
dãde. São' 14.700rn2, ou'

1.470 metros lirteares, in

cluindo 'uma rótula de alta
velocidade,' segundo' infor
mou o prefeito Aldo Romeo
Pasold, que revelou a apli
cação, na obra, de Cr$ 48

milhões, dos quais -o Gover
no do Estado teve participa
ção dee-s 12 milhões, e o

Ministério do Interior, atra
vés do PAM, e-s 2 'milhões.
Aldo demonstrou tam

bém a sua preocupação
quanto ao anúncio do pre
feito Durval Vasel- de pere
lizar as obras de asfalta-
mento a seu .munlcípio.
Neste particular 'lembrou,
que pelo menos 60% das 0-

perações comerciais de Sch
roeder são realizadas em

.Jaraguá, daí a sua preocupa
-ção, que será levada, ao go
yernador Esperidião Amin,
em audlência que terá j un
temente com Vasel, possi
velmente na próximo sema

na, para a solução do im

passe.

Caberá..a esta Comissão,
o pronunciamento a respei
-ro do relatório de avaliação
de aplicação dos recursos
recebidos. Ã primeira par
cela, de Cr$ q milhões veío
em setembro 'e mais Cr$ 6
milhões' ,e 700, mil, virão
em três parcelas, nos meses'

, de outubro, novembro e de
zembro.

Está em. formeção, tam
bém, a Comissão Mu'nicipal
de Defesa Civil - 'Ccmdec,
que será acionada em casos

emergenciais que �xiiam a

sua participação.
"

CDL PROPÕE
HORARIO NATALr�O','

crescentou.

500 ANOS DE LUTERO

O "Correio do Povo"
va'i, trázer na próxima
edição, um farto do
'éuri1bntário sobre o 5.·
centenário de nasci·

, mente)' do grande refor
'mildor al4!!mão, Marti·
nho Lutero, figura de
,extraord.inário destaque
na historia ,mundial.
Uma série de, atós sole·
nes para m",rcar o a·/

.

contetiinento foram
programado!i.

'I

O alcaide schroedense
-

informou também que re

cebeu .da Secretaria, dos
Transportes e .Obras um 'a

parelho para topografia e

que esstneu convênio com.

a Cidasc, possibilitando 9
assistência de um médico-'
veterinário aos agricultores,
8' município recebeu tam

bém, em dcação; uma via
tura (FuscaL.ano 1981, da

.Secretarie- de Segur-anç� PlI
blica.

G\1aramiritn ' vai
.receher,Cr$4·4',5 .milhões

,

Ó município d� Guar,ã'mi- nicipalidade, na- rua 28 de

rim geverá receber na pró-' c. Agosto, Para a entrega dá

xima segunda-feira,dia 31, 'verba,.virá a Guaramirim o

úm chequ� de Cr$ 44,5 mi- Desembargador' ,Francisco

Ihões do Tribu'nal de Justi- May Filho. presidente do

, ça 'de Santa' Catarina, para Tribunal de Justiça.
'éJ construção do pré�ío pró- _

A Prefeitura 'e o TJ assi-

prio_do FórUm da Com�rça naram o ,convênio na s:ma-
de GUQramirip'J .(q(J� te� na passada e c<?m, a_vinda
i!Jrisdi.ção. ainda sobre, Mas� dos Cr$ 44,S mdhoes' a

saranduba- e. 5çhroeder); obrá será iniciada imediata--

em terreno c'êclidó pela, mu- mente.
.

.

,;', ....
.

/

O' Clube de Diretores Lo
jistas de JaragiJá

'

do Sul,'
que participou, ontem à
noite, em Rio' do Sul, da'

. posse
'

de Lother Maas na

presidência c da' Federeção
'

dos Diretores Lojlstas de :

Santa Catarina, propôs : o

horérlo nataltno ' a ser se-,

.guido em dezembro' e· que.
se encontra em estudos' pa
ra homologação entre - 'o

.

Sindicato dos Empregados;
no Comércio e Sindlcàto
do Comércio Varejista. Ü
horário é o sequintec de 5 i

'a 9/12, até as 19 horas; dla .

lO, normal; .de 12 a 16, até ,

as 20 horas; dia 17; até as :

18h; -de 19 a 23, "até'a's,21
h; dia 24, até as 13h; dlas .

·25 e.26, semi expedlenren de ,

27 a ,30, horérlo normal e

dia 31 de dezembro, até- às'
,

12h. De 17 a '23, o comér- ,

.

cio não fecha para almoço,
segundo a proposta,
O CDL está tratando tam

bém, junto com a Preféitu- I

ra, da decoração natalinà,'
qlJe apresentará, como' no- ,

vidade, a, colocação de mi-
,

Ihares de lâmpadas' multi
coloridas, obedecendo 'o
formato das residêncisa e

prédios áo longo das p'rin
cipais ruas da 'ddade. Ou
tra iniciativa, é ,a institui
ção de um concurso de vi
trines, que dará úrri prêri-)io
a loja melhor' ornamentada'
tom motivos nat-a'linõs.-'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Presenteie bem a quem você -ama.
.

Na Joalheria A PÉROLA, você encontra artigos
pera presentes e decoração, peças de joalheria, relo

joaria, objetos em prata, cristal e porcelana que real-
'

çam o seu requinte e bom gosto. Em anexo, à Ótica
Móderna com os últimos lançamentos da macia.

Faça-nos uma visita.

• Joalheria'APÉROLA
ÓTICA MODERNA

R. Reinaldo Rau 289 - Fone 72-1823 - Jaraguá do Sul

Saudades de Jaragua do Sul
Dias atrás uma inexplicével depressão invadiu minha

alma e a saudade muitas vezes nesses loucos' momentos
de extrema lucidez toma luqar, extrapolando o tempo e a

distância. E nesse clima de sensação veio de lonae a rne

mona de Jaraquá do Sul, cidade testemunha de minha
infância e dos meus loucos ternpos de adolescência. Hoje
com 30 anos de idade, já calelado pelo sufoco do tempo,

..
"sinto-rne feliz em relemb,rar um passado não tão distau

\9 te, mas tão cheio de lembranças. Cidade que me faz lem
brar as minhas noites ambiciosas onde tantas vezes tentei
contar as estrelas, sentado na calçada da Rua Epitácio
Pessoa. Cidade que me recorda as serestas que- sempre
tinha como testemunha a lua e o recreio da -rapaziada da
rua. Cidade que me lembra o banco escolar do Grupo
Abdon Batista e de todo o professorado que tanto aturou
minhas diabólicas peraltices infantis, tais como a Dona
Carla Schreiner, inesquecível paixão solitária do meu 4.0-
ano' primário, Dona" Arlete Müller, Dona Amélia, Dona
Norma, Dona Anita, Dona Zenaide, esta diretora, profes
sora, amiqa e fraterna mãe. Cidade do Coléqio São' Luiz,

tte,mpo 'censervador da b-atina, do castiqo e da reza e tarn
iem do qrande mestre, professor Paulo Moretti. Cidade
do Salão Cristo Rei; da antiqa sede do Clubé Atlético
Baependi, arquiteturas já destruídas pelo desenvolvimen
to bestialóqico que também invade Jaraquá. Cidade do rio
Itapocu, do merqulho, da pesca e também da morte in-
'certa. Cidade-do Doutor Mario, padrinho e amiqo e que
de estímulo sua profissão me serviu para -nela também me

profissi?,nalizar. Cidade dos parques de diversões e' dos
Circos Ia .quase extintos. Cidade que me lembra com tris-

Lteza. ° f'!10numental enterro da saudosa professora Estéria
�nzl. Cidade que me lembra 'anttqos bares, arruqos e VI

zl.nho2. Cidade do Cjne Jaraquá, refúqio das minhas as
plraçoes artlsticas e que anos mais tarde representando

,. nos teatros de São Paulo e Rio, me fez lembrar as mi
� nhas infinitas juras. Cidade circundada por picos e

morros, Cidade do "Correio do Povo", dos jardins cul
tivados por Flores, do trem movido a carvão, do trole
e dl;a. minha primeira namorada. Cidade das fábricas, da
po [tjca, dos comícios e das briqas. Cidade que me

,I�mbra a morte tráqica da Marina na plenitude de sua

vida., Cidade que ainda acolhe alquns da minha família
e q,ue resquardá parte de minha tradição, tal como a

Smlrna Eliza, afilhada do coração. Cidade que me con

teve até quando pode minha ambição, mas mesmo de

IlonQbe aqora percebo, que nela estou presente, através da
em rança e de uma doce e feliz saudade.

. Clécio A. Espezim· Fpolis. 17·10·83

L E I N.o 934/83
Dá nova denominação à via pública.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso de suas atribuicões

FAZ SA8ER a toda's os habitantes deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou e ele sanciona a

seguinte Lei:
'

Art. l.0 - Fica denominada de '''RUA '12 - MAX
. WILHE.LM", o trecho da Rua 12, compreendido entre a

,

ponte Abdon Batista até a confluência com a Rua 13 -

Adélia Fischer, permanencendo Inalterada a denomina
ção' da Rua 12 - Jolnvllle, a partir da Rua 13 até o

seu final.
Art. 2.° - Esta lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1983.

DURVAL VASEL Prefeito Municipál
IVO KONELL
Secretário de Administração e Finanças

TOMADA DE PREÇOS
EDlTAL N:o 07/83

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, por seu Prefeito Municipal, Sr.
DURVAL VASEL, faz saber que se acha aberto o Edital de Tomada de Preços para
aquisição de 01 (um) COMPACTADOR VI BRATÖRIO AUTO PROPELIDO (usado).
As propostas deverão ser entregues no Edifício-Sede desta Prefeitura, à .Praça Ânge
lo Piazera, 247, até às 11 horas do dia 07 de novembro de. 1983.
O Edital e demals informações serão fornecidas aos interessados, na Secretaria da

Prefeitura, no endereço acima.
Jaraguá do Sul, 21 de outubro de 1983.

QURVAL VASEL Prefeito Mu_nicipal

ES�CORT - a sensação.dar'cidade

EQUIPAMENTOS E SOBRAS DE MAT�RIAIS À VENDA

MATERIAIS:
- Tubulacões de 3" e 5" (150 libras)
� lsolamente hldrc-silicate para tubulações de 3" Q 5" com alumínlo corruga·

'

do e cintas.
_ Conexões galvanizadas e PVC, válvulas, registros, j.untas de expansão, fll-

tros de ar.

_ Materiais elétricos de alta e .balxa tensão, fusíveis, tomadas, interruptores,
chaves seccionadoras, quadro-s de comando, fios e cabos elétricos, eletrodu·
tos galvanizados e plásticos, calhas para fluorecentes.'

_ Motores elétricos de várias potências (monofásicos e trifásicos).
_ Exaustores, Ventiladores, Radiadores.

'

_ Tubulações para sécagem estamparia.
_ Oleo lubrificante (usado) Klüber.
_ Sucata de inóx, 'Sucata de ferro.

.

EQUIPAMENTOS:
_' Teares circulares (modelos antigos)
_ Máquinas de costura.
_ Prensa de passar à vapor (Hoffman ) .:

Remalhadeira.
_ Compressores -de ar de 1 cabeçote.
_ Conicaleira 20 fusos.

·ATENDIMENTO: ,

_ às sextas-feiras, das 14 às 17 horas
_ aos sábados, das 7 às '1 horas. "

Ru� Walter Marquardt, 1.120 (Fábrica Marquardt).

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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F�CAJA - Está' marcàda
para �6 de novembro, a

realização do VI Festival da '

Canção Jaraçuaense - Fe
caja, que será à tarde, no

"

Ginásio de- Esportes Artur ;,

Müller, com encerramento
no Juventus, onde _0 Grupo
Musical Arco Iris, enimeré
um baile. As inscrições es

tão apertas' nó Colégio São
'Luís,' Secretaria de 'Educa
ção, Cultura, Esporte e Tu
rismo e Escola de Música
Carneirlnho. O Fecaja des
tine-se a intérpretes e 'como,

positores. Para o primeiro
'colocado, em ambas as ca-.

tegorias, Cr$ 45 mil; pàra
o, segundo Cr$ 20 mil e pa
ra o terceiro Cr$ 10 mil,
mais troféus e diplomas. No
total serão Cr$ 150 1J1i1 em

prêmios.
O "CHEFE" ANIVERSARIA,

-:-' No próximo dia. 2 de no

vembro; trocá' idade o nos

so diretor, Sr, Eugênio Vic
tor Schmöckel, que 'no dia
8 de junho de ,1983, embo
ra, '

a
.
data tenha pessado

despercebida; completou 25
anos na ' direção do mais
antigo semanário, de Santa
Catarina, Um fato realmen
te notável, em se tratando
de. um jornal do interior.
Associando as duas datas,

,

externamos ao chefe, que
antes de tudo é um amigo,
os nesses calorosos cumpri
mentos, extensivos de seus
familiares e amigos. Fe li c i:.
dades!
WEG HOMENAGEIA -

Na terça-feira à noite, na

Arweg, a empresa homena
Igeou com um [antar o seu

atleta maior, o ciclista Síl
vio Rollerto Ewaldr pelo seu'

brilhante feito no Campeo
nato Panamericano Júnior,
na Venezuela. Dentre iii!. pre
senças, os pais do atleta, C)

casaJ Sílvio
.

(Marrene,) E

wal,", o' diretor pre,sidente
do'Grupo Weg Eggon João'
da Silva, vereador Errol
Kretzer, Wäldyr Ribeiro e

esposa, diretoria da Ar:weg,
imprensa e demais ciclistas
da equipe. Silvinho recebeu
da 'empresa -uma, placa' e
yma lembrança, destacando,
o seu feito.

-
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RECEITAS DA APAE --1\
diretoria da APAE de Jars

guá do Sl!J está lançando
'orna coletânea' de 250 re

ceitas caseiras, reunidas em

um livro; de ,doces',lJSälgados
e bebidas, que estão sendo
vendidas, para levantamen
to de fundos à instituição.
É úma fórmula bastante o

riginal, sem dúvidas.
CASAL MAYER - O que

rido e simpático casal da
nessa sociedade; Hans Ger
hard (Carla Haake) Mayer,
completou, dia 19 passado,
vinte anos de feliz vida een-.

jugal. Carla, sempre ligada
a filantropia é há vários a-

nos a presidente -do Jardim
de Infância Pestalozzi e

Nutzi, conhecido homem de
negócios e ex-prefeito de
Jaraguá do Sul. Parabéns
pela dàta.

'
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21" no Restaurante Gruta
Verde, o governador do Dis
trito l-lO, Osvaldo Cidral,
em jantar fes.tivo que- reu
niu os leões e Domadoras
associados.

AS$OCIAÇAO DOS ODON
TÓLOGOS -- Sexta-feira
passada, a Associação dos
Odontólogos de Santa Cata
rina/Subseção de Jaraguá
do Sul, reuniu os seus mem

bros, para eleição do qua
dro diretivo da entidade,
sequido de jantar festivo a

lusivo ao acontecimento. A
,segunda parte do progra
ma, o jantar, _foi prestigia
do pelo prefeito Vasel e a

imprensa escrita e falada
da cidade, muito informal
e altamente confraternizan
te. Usaram da palavra o

presidente dr. Alfredo Guen-'
ther, que deixou o cargo, o

prefeito de Jaraguá do Sul '

� o dr. Orlando Bernardino
da Silva, novo presidente
que, entre Outras conside
rações' lembrou da coinci-
dência da sua eleição com

os seus 25 anos de forma
do, a ser comemorado no

próximo dia 17 de dezem
bro. Cumprimentos à Asso
ciação, seu ,presidente e de
mais companheiros de di
reção.
FLUTUANTES - Célio Ei

senhut, presidente da Ar
weg, anunciando para 19 de
novembro, no Juventus, o

jantar de encerramento,
com a Banda lyra da Au
rora.

** Dia 27 último, eem-.
pletou 21 anos de casamen

to, o casal
'

Mário Eugênio
(Carim Haake) Boehm, em

Joinville. *,* E hoje, 29, co
memoram seis anos de casa

dos Irineu (Rosane Beatriz
Schmöckel) Buerger, que
/ residem em Curitiba. *,* Pa
ra breve o "sim" de Paulo
Cesário Pereira e Marilise
.viest, ela filha de Jairo
(Mariza) Wiest. ** Com 5

, vitórias, o garotão Fernando
Rodrigo Rozza é, por ante

cipação, campeão jaragua�
ense de bicicross, categoria
ro anos. Parabéns! ** Fo'i
domingo, em Joinville, a

confirmação de 'Jeanine, fi
.Iha de Armínio (Edir) Mar
quardt, que recebeu pais, a

vós e padrinhos para um al
moço no Bierke"er e à tar
de seus convidados na AABB.

ROSANre MOAC1R - Ho

íe às 19 horas, na Igreja E
vangélica Luterªna, o enla
ce matrimonial dos jovens
Rosani e MQadr, filhos de
Manoel (Argentina) Gonza
ga dos Santos ê de Walter

",-

(Gerta) Lawln. São padri
nhos os casais Rogério Ers

ching/Marli Grützmacher
Erschinq,'. Elacir Jose de
Paula/Tanja Helena de Pau
la, Luís Carlos Coelho/Li
seide Lawln e 'Osmair Luiz
Gadol,ti/Maria Emília Mo
retti. A recepção acontece
rá no restaurante do Par
que Malwee. Os

-

nos50S

cumprimentos!
EM DESTAQUE - A co

luna registra devidamente os

aniversários de: Ida Zettel
Schmöckel, mãe do nosso

diretor, em Curitiba e do
Comendador Alvim Seidel,
em Corupá, hoje; dia 31, a

sra. Vera M. Haake; dia
1.°/11', o professor Emílio
da. Silva; dia 02, sr. Eug�
nio Victor Schmöckel e o

vereador luís Zonta e no

di� 04, a Sra. Julta Marcat
to.

i MASSARANDUBA - Do
ami_go 'Romeo Schrnidt, che
gou-nos convite para o bai
le do 61.0 aniversário da
Sodedade Desportiva e Re-'
creativa Tiro ao Alvo Mas
saranduba Central, dia 5
de novembro, com o Con

junto de Ritmos' Society.
Reservas de mesas com o

Romeo, fone 47�1273.
TORNEIO GIJO - ,Na

próxima sexta-feira, às 19h,
a abertura solene, no Bae

pendi, do 3.° Torneio Gijo
- o Companheirão," que
(reunirá 21 Rotary Clubes
do Distrito '465, O encerra

mento dar-se-á dia 5, sába
do, com jantar e baile, tam
bém na sede social do clu
be azurra.

- CURSO/ENFERMAGEM -
A América Propaganda e

Promoções reallzaré em Ja- '

�aguá do Sul, o Curso de
Atendente de Enfermagem e

Primeiros -Socerros. junto
ao CIP. Será de 21/11 a

14/12, das 20 às 22 horas .

O curso de primeiros socor

ros vai de 25/11 a 02/12 e

inscrições poderão ser fei
tas no Hospital Jaraqué e

no CIP.
'-

.

.

/

DESINDEXADAS - Encer-
,

ra-se hoje, no Baependi, a

IV Convenção Nacional da
Kohlbach, iniciada dia 27.
* * O casal Mário e Diva Ta
vares da Cunha Mello, agra
decendo ao "Correio do Po

vo", pelas referências es

tampadas nas suas colunas
por ocasião de suas Bodas
de Ouro. ** Receberam 4a.
feira suas amigas de lanche,
as Sras, Áurea Müller Grub�
ba, Carla Mayer e Marlene
Panstein. ** Neste domingo,

dia 30, Dia da Igreja. -o a.

contecimento será comemo.

rado em Blumenau, na Pro.
. eb, com início às 9 horas. **

A coluna participou, ont.m
à noite, da comissão julgado
ra que elegeu de'ntre as 31
empresas participantes da
Oliseja, aquela com melhor

,0rgänizaçã'Ó e criatividade.
** Dia 19 passado, a Sra.
Ondina Marquardt Wolf foi
a anfitriã do Café das Pri·
'mas. * * O Baependi proc.,.
ra secretária. Intere�sadas.
deverão se apresentar; no,

horário eemereial.

.

UMAS $. OUTRAS - Os
Srs. Vicente Donini e Ingo
Seil, da Weg, estão nes Es
tados Unidos , Canadá, pa
ra onde viajaram a negó

, cios da empresa . ......,,*- ·Re
almente uma belez,a a Joa-
lheria

.

"A Pérola" e Ótica
Moder.na, na ltein'olldo Rau,

. 'eem atendimento nota dez
da Ingrid, Hilda, Inês. e Te
'reza: Conheça você tam
bém! -*- O Colégio São
luís 'realiza 'neste sábado, a

sua Gincana 'Recreativa e

Cultural de '1.0 Grau, para
_alunos de Sei. à 8a. $éries,
que será éoncluíd'a 'às 18h, ,

com a premiação. -*.....:. Pi
lotando um -flamante Escort
Ghia, o'casal Dr. Alfredo
(Zilda) Guenther, adquirido
na Moretti, Jordan. -*..__

Os amigos César ,Silva e

Paulico, anunciando novida
de para o boteco. Agora to

das. às sextas e sábados,
mUito chopp, sorvete e a

quele som maneiro, com,
mesas ao ar livre. 'Para 84,
a interição é construir uma

boate.

r- "A GRUTA" - Com otí
tulo acima apareceu neste

mês o primeiro número, ele
"A Gruta" - O lhformati
vo da Comunidade Rlomo-,
lhense, � em papel forma
to almaço, 6 páginas, que
pretende ser o arauto de
um cantinho de nosso mu

nicípio que está explodindo
populacionalmente e está a;

merecer mais atenção dos

poderes "constltufdos pelo.
que irá representar dentro
de poucos anos no contexto
do quadro urbano. É a co

munidade se organizando
para assumir o seu papel.
lnformatlvo. mlmeoqrejado:
e com publicidade variada a

lhe sustentar os primeiros
trezentos exemplares, o Jan

go ataca de "Opinião", en

quanto a Beth entra com

"humor" e "sociais", entre
vistando o nosso querido
Albano Bachmann que ti'1I1-
to tem feito pelo Incremen
to turístico da Molha com

a sua Gruta Nossa Senhora
de Lourdes, onde se desta
caram o Padre Ivo e o sr.

Loreno' Antônio Marcatto .e

o Jaime aborda, "esporte" e

dá os "Recados" i não fal
tando mesmo alguns bons

pensamentos "Entre Aspas",
'

Querem ver? "Tudo que
'matei a fome é boa comida.
�'O futuro é o passado
voltando por outra porta.
- Fel iz da pessoa que sabe
rir de si mesma. Nunca dei
xará de se divertir. - Uma
das ocasiões em que o silên'
cio chateia é quando o mo-,

, tor-do carro' se recusa a pe
,gar". "A Gruta" é de res

ponsabilidade de Jaime l-uiz
Pedrotti, a chefia de reda
cão está com Maria Elisa'
beth Kubnick (Beth), os

redatores são a MarJa Eli·
sabeth (Beth) Kubnick, A"
demar João Bachmann (Jan-
90) e Jaime Luiz Pedrotti, e

• Cl reportagem está à carga
da_ Béth. A correspondência
poderá ser enviada a rua 2�
de Julho, n.O 1905, nesta Cl'

dade. Pa/abéns à equipe res'

ponsável pela "Gruta". Es;
peramos' receber MOVOS e;

.

xempl'�res.

CASÓRIOS NA AGENDA
- Sobem o altar da: Igreja
Matriz, às lOh de hoje, Ci
lírio Griebler/Julita Maria
Herbert, às 17h - Nélson
Dário Zoboli/Terezinha Pro
bst e às 1.8h, Mário Leitern
pergherjClarice Tecillá. Na

,
Capela N. Sra. das Graças,
na Barra, às 17h - Ademir
Antunes/I sabei Vergínea
Corrêa e às 18h - Almir
Alves da SilvaiAzenite Te- >
re2;inna Franzner.
LlONS CORUPÁ - O lions

'Clube C;orupá, que está co

memorando os seus 16 anos

dê existência, recebeu dia
.'
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(== ) LUCRO OPERACIONAL LfQ. ..

( + ) Rec. não Operacionais .

( - ) Desp. não Operacionais .

(-) CORREÇÃO DE BALANÇO .. _ .. (

( == ) LUCRO ANTES DO I. RENDA .

( - ) Provo p/Imposto Renda .

( :;:: ) LUCRO UQUIDO FINAL .

CINE lAR'A'GU'A� S A CCGMF N.O 84.432.962/0001-00"

,,' .
,

• • R. E�ílio Carlos Jordan, 103 - Jaraguá do Sul-SC
--��--------------�------�----------�------------

,

Em cumprimento à legislação vig ente e às determinações estatutárias, submetemos para apreciação de VS.' Sas., o Balanço Patri-
monial e respectivas demonstrações Financeiras encerradas em 30 de Setembro de 1983.

BALANÇO PATRIMONIAL

•

A T I V O

ATIVO CIRCULANTE

Exercício/82

6.437.807,86

, Exercício/83

12.584.462,64

Caixa e Bancos ..•............. :.
C/Correntes .

Estoques .

Depósito I nc. Fiscais .

Despesas Antecipadas .

ATIVO PERMANENTE

6.295.639,15
126,71
-0-

102.291,00
39.751,00

7.933.324,00

12.292.251 ,38
191.045,26
15;548,00

.

8.673,00
76.945,00

18.555.617,00

Part. e/Inc. Fiscais .

Part. c/Rec. Proprios .

-Irnob. Corrig. Monetariamente .

(-) Depr. Äcumulado .,.' .

TOTAL DO ATIVO .

97.819,00
19.351,00

14.578.279,00
( 6.762.125,00)�

14.371.131,86

235.024,00
46.494,00

35.026.265,00
( 16.752.166,00)

31.140.079,64

VENDA OPERACIONAL BRUTA .

(-) Impostos .

(_==) VENDA UQUIDA ..

( ..: ) Custo dos Prod. Vendidos .

( = ) LUCRO BRUTO .

( + l Receitas Operacionais .

(-) Desp, Oper. Vendas (
, Administr. .. '. . . . . . . . . .. (
Tributárias (

17.149.100,00
( 826.221,00)
( 16.322.879,00
( 10 .265.751,09)

6.057.127,91
6.698.732, T 6
708.975,00)

4.817.285,33)
190.553,50 )

7.039.046,24
1.789.710,09
-0-

2.223.718,79)

6.605.037,54
2.157.768,00

4.447.269,54

PASSIVO

PASSIVO CIRCULANTE

Exercicio/82 Exercíciov'83

3�728.404,65 ' 5.654.961,10

224.972,00 104.750,00
142.061,65 240.203,16
1.179,00 1.179,00

772.992,00 1.559.470,30
2.587.200,00 3.749.358,64
1.503.988,00 2.157.768,00

1.503.988,00 2.157.768ßO
9.138.739,21

'

23.327.350,54

4.620.000,00 9.240.000,00
4.212.355,00 12.960.336,00
149.257,00. 101.991,00
136.617,00 ' 446.839,00
20.510,21 578.184,54

14.371.131,86 31.140.079,64

o

Impostos e Taxas .-; .

Encargos Soco Trabalhistas .

Dep. Inc. Fiscais
, .

C/Correntes .

Dividendos .

PASSIVO· EX. L/PRAZO .. � .

. Provo p/Imposto de Renda ' .

PATRIMONIO UQUIDO : .

Capital Social Realizado .

Correção do Capital .

Reservas de Capital .

Reservas de Lucros .

Lucros Acumulados .

TOTAL Da PASSIVa ; .

Líquido
13.729.568,00
1.712.474,00

7.322,00
-'-0-'

2.824.735,00

18.274.099,00

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCfCIO

DEMONSTRAÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO

Construções .

Maquinário .

Instalações .

Móv. e Utens .

Terrenos .

Custo Corrig.
16.743.367,00
] 0.813.685,00

183.009,00
4.461.469,00
2.824·735,00

Depr. Acum.,

3.013.799,00
9. 1 O 1.211,00
175.687,00

4.461.469,00
-O-

TOT A L 35.026.265,00 16.752.166,00

DEMONSTRACÃO DAS ORIGENS E. APL ICACÖES DE RECURSOS.:. .

..
.

Contas
Ativo Circulante .

Ativo Permanente . .' .

Passivo Circulante .

Passivo Exig. L/Prazo' .

PATRIMONIO UQUIDO .

Origens
-O-
-O-

1.926.556,45
653.780,00

14.188.611,33

Aplicações
6.146.654,78
10.622.293,00
-0-

.

-0-
'--0-

TOT A L . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 16.768.947,78

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇOES DO PATRIMÔNIO UQUIDO

16.768.947,78

Cr$ p/Ação
1,93

2,52

DIRETOR Jareçué do Sul, 10 de Outubro de 1983

DORVAL'MARCATIO - CPF ri.o 009.679.479-87
RENATO WEBER - CPF 121.080.579-00
Téc. em Contabilidade, CRC-SC n,? 3.861.

Contas Total Capital, R�s. Capital . Res. Lucros Lucros Acum .

( + ) Saldo do Ex. Anterior ....
'

9,138.739,21 8.832.355,00 149.257,00 136.6617,00 20.510,21
( + ) Ajustes 257.650,00 407.645,00 149.257,00 136.617,00 -0-

0 •••••••••••• •• •

( == ) Saldo Ex. Ant. Ajustado .. 9.396.389,21 9.240.000,00 42.450,00 93.429,00 20.510,21
( + ) Correção Monetária ...•. 13.179.691,79 12.960.336,00 59.541,00 131.047,00 28.767,79
( + ) Lucro do Exercício ...... 4.447.269,54 -O� -0- 222.363,00 528.906,54
( + ) Dividendos a Distribulr .. ( 3 .696 .000,00) -0- -0- -0- -0-

TOTAL o o.••••• o o_o •••••.••• 23.327.350,54 22.200.336,00 101.991,00 446.839,00 5'78.184,54

.

OUTUBRO COM PREÇOS ESPECIAIS É NA SUELI

A CONFECÇÕES SUELI fe�teja outubro com promoções incríveis e preços especiais para marcar o mês,
das {;rianças.' , '.

'

Descontos sensacionais. Facilldedes nunca vistas. .

Venha conferir e adquira saias, blusas, slaks, shorts. camisas, biquinis, vestidinhos, jardineiras, cal

ças para meninos, enxoval pera bebês, vestidos para qes tantes, vestidos p/a mamãe entre outros artigos da moda .

.

Confecções Sueli Ltda.
Na Marechal Deodoro 1.085 e na Reinoldo Rau 530, os endereços da' boe compra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 29
Sra. Ida Zettel Schmõckel

em Ctba.; Sr. Lauro Braga,
Sr. Comendador Alvim Sei
del, em Corupá; Maria Apa
recida Teixeira, em- Jlle.j

"

Sra. Minda Wolski, Izaria
Margarida Benz, Sr. Loreno
Hagedorn, Sra. Erotides 1.
Krause, Rodrigo, filho de E-
-Iimar e Solange Mahnke,
em Santos-Sf',

Aniversariam domingo
Sra. Frida Mahnke, Sra.

ErnaColin Mahfud, Sr. Pau
lo Leoni, Lúcia Beatriz Pe
dri, Lenice, filha. de Ernaldo
e 11ena Bartei; Sra. Edit
Ehlert, Dr. Agustinho Bia
chi.

'

Dia 31 de outubro '

Sra. Vera M., Haake, Sr.
Jurací Ribeiro, em .Jlle.: Sr.
Nélson Garcia, Sr. lido da

,

Costa, em S. Fco. do Sul;
Sr. Eliezer Santos, Sra. Mar-
'li, 'esp�a de Waldemar
Reeck; Rolando Luerders,
Ana Paula, filha de Márcio
(Vera) Marcatto.

,

Dia 1.0 de novembro
Sr. Emílio da Silva (his

toriador); Sra. Maria Ceza
rina dos Santos, Sra. Ana
Panstein Scheuer, Sra. Iris
Mohr Schommatz.

Dia 02 de novembro
Sr.-Eugênio Vietor Schmö
ckel, diretor do "Correio do
Povo"; Sra. Ruth, esposa

_

de Alvim Lemke; Sr. Ingo
José Krause, Lorie Glatz,
Sr. Luíz Zonta.
Dia 03 de nevembre
Sra. Ivone Luz Gottàrdi,

em Fpolis; Sr. Sérgio Thorn
sen, 'em Blumenau: Wally
Meier, no Alto Peranã: Mau
rício Hélio de Almeida, na

Lapa�PR.; Vitório Bortolini,
na Lapa-PR.; Sra. Wall i M.
Strebe, Jeam C. Vieira, E-
gon Behling.

.

Dia 04 de novembro
Sra. Jutta, esposa de Dor- .

val Marcatto; Aluizio Toma
selli, Sr. Leopoldo Schwartz,
em Garibaldi; Sra. Marlene
Meister Joesting, Sr. Domln
oos Muraro Filho, no Para
�á; Sra. Maria de Fátima
Marschall.

"Aos aniversariantes, as

felicitações desta fó1ha".

Vende-se
Uma casa mista com

146m2, construída em

terreno de 866m2, si
tuada na rua. João Píc
coli e fundos com a rua

Leopoldo Gerent, 216.

Informações no local.

Dia 17 outubro i

Artur Kienen, 64 anos.

Dia 18 outubro
Marcos Neumann. 3 anos.

Dia 20 outubro
Miguel Fodi, 73 anos; Gui
lherme Gustavo Marquardt,
e3 anos.

'.,

Dia 21 eutubre
Arno Adolfo Germano Mül
ler, 65 anos.

NASCIMENTOS

Dia 13 de setembro
RAFAEL DIOGO, filho de

'Valdir (Solange) Vicente.
Dia 18 setembro
PATRfCIA, filha de José

(Leoní) Richert.
Dia 07 outubro

JONATEL, filho de Ama
rildo (Isabel) Manieski.
Dia 10 outubro

EDILSON JOEL,ofilho de
João, (Isabel) da Silva.
Dia 14 outubro

GISELE CAROLlNE� filha
de Carlos (Suelene) de Ca
margo.
Dia 16 outubro

JEFERSON CARLOS, 'fi
lho de Raimundo (Salete)

\

Miranda;
MARILSON, filho de Mar

celino (Milda) Pfleger.
Dia 17 outubro
ALCIR ROQUE, filho de

Alcir (Ma'rilene) Ribeiro.
HEUANO RAFAEL, filho

de Gilberto (Zulma) da
Maia Kreis.'
KÁTIA PATRfCIA, filha de

Walter (Nair) Ruoff.
Dia 1'8' outubro ,

MAIKON LUfS, filho de
Waldemár (Maria) da Sil
va.

Dia 19 outubro
JULIANA MERY, filha de

Edson (Dirce) Sasse.
ANA PAULA, filha de Or

lando (Maria) Stinghen.
ALESSANDRO, filho de

, Valdir (Marlene) Fossile.
NILSON, filho de Inácio

(Onda) Hornburg.
ANDRÉ, filho de Benvin

do (Maria) Fiamcncini.
, CLÁUDIO, filho de Irineu
(Elmira) Schneider.

RUBENS ROBERTO, filho
de Ayrton (Silma) Kemp-

,

ner.
Dia 20 de outubro
ANDERSON LUfS, filho

de Marcós (Elisete) Bockor.
CARLA, filha de Guinther

(Cristina) Grützmacher.
DANIELA, filha de 00-

naldo (Doris) Neumann.
CRISTIANE, filha de José

(Felomena) Kohns.
IVO, filho de Ivo (Eu

clair) Hass.
SARA, filha de Valdair

(Marlí) Zardo.
Dia 23 outubro

RICARDO, filho de Zenlr
(Mari) Mendo.

FALECIMENTOS

'Procl'amas da Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial d� Registro Civil oo

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

habilitarem para casar, os seguintes:
Edital 13.40.8 de 19.10.1983 "

INÁCIO PELLIS e

ROSANE NOE�NBERG
Ele, brasileiro, solteiro, o

perário, natural de Luís Al
ves, neste Estado, domicilia
do e residente em Guarami
rim. neste Estado, filho de
Anibal Pellis e de Ana Pieci
nini Pellis. Ela, brasilelra,
solteira, balconlsta, natural
de Blumenau, neste Estado,
domiciliada e residente na
rua Rio de Janeiro, nesta ci
dade, filha de Edison No
ernberq e de Izolde Voigt
Noernberq,
,Edital 13.409 de 19.10..1983
EDSON EWALD e
EDILENE MALHEIRO

Ele, brasileiro, solteiro,
industrlal, natural de Jara
quá do Sul, domiciliado e
residente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, nesta cida
de, filho de Alibert Ewald e
de Edeltraut Feldmann E
wald. Ela, brasileira, soltei
ra, auxiliar de escritório,
natural de Jaraquá do Sul,
domiciliada e residente na
rua Padre Alberto Jacobs,
nesta cidade, filha de Nereu
Malheiro e de Helena Dias
Malheiro.
Edital 13.410. de 21.10.1983
JOÃO RENI ALVES TEIXEI
RA e SANDRA REGINA KONS

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de São Jo
só do Ouro, Rio Grande do
Sul, domiçJliado e residente
na Rua Francisco Hruschka, -

.

nesta cidade, filho de Wal
domiro Alves Teixeira e de

,

Anair de Mello Teixeira. Ela
brasileira, solteira, auxiliar
de escritório, natural de

, Jaraquá do Sul, domiciliada
e residente na rua Campo
Aleqre, nesta cidade; filha
de Isidoro Kons e de Luzia
Schmidt Kons.
Edital 13.411 de 21.10.1983
ADHMAR GARCIA DA SILVA
e CARMEN ELISABETA
KLEIN

Ele, brasileiro, ,solteiro;
metalúrqico, natural de Ser
tanópolis, neste Estado, do
miciliado e residente na rua

Lourenço Kanzler, nesta ci�
dade, filho de João Garcia
da Silva e de Venina Garcia
da Silva. Ela, brasileira, so(
teira, balconista, natural de
Jaraquá do Sul, domiciliada
e residente na Rua João
Planinscheck, nesta cidade,
filha de Greaorio e de Silé
sia Freiberqer Klein.
Edital 13.412 de,24.1o..1983
MANOEL CAETANO e

'

OSMARINA FERREIRA -DA
SILVA

Ele, brasileiro, solteiro,
pasteleiro, natural de As
curra, neste Estado, domici
liado e residente na Rua Jo
sé Teodoro Ribeiro, nesta
cidade, filho de Alfredo Cae
tano e' de Maria Caetano.
Ela, brasileira, solteira, do
lar. natural de Ibirama, nes

te Estado, domiciliada are.

sidente na Rua José Teodo
ro Ribeiro, nesta cidade. fi
lha de Laudelino Pedro Fer
reira da Silv:a e de Mada
Ferreira da Silva.

Edital 13.413 de 24.10..1983
PAULO CESARIO PEREIRA e

MARILISE WIEST

Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Blume
menau, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Anita Garibaldi, nesta cida
de, filho de José Casario
Netto e de Clara Maria Em
mendörfer Pereira. Ela, bra
sileira, solteira, do lar; na

tural de Jaraquá do Sul, do-

mieiliada e residente na rua
Anita Garibaldi, nesta clda
de, filha de Jairo Wiest e
de Mariza Helena Garcia
Wiest.

Edital 13.414 de 25.10.1983
ORLANDO MARTI,NS •

'

JANE BEATRIZ REISER

Ele, brasileiro, solteiro,
tintur_eiro, natural de Jera
cué do Sul, domiciliado e
residente na Vila Lenzl, nes
te distrito, filho de João
Martins e de Maria Teresa
Ribeiro Martins. Ela, brasi
leira, solteira, professora,
natural de Jaraquá do Sul,
domiciliada e residente na
rua Antonio Carlos Ferrei
ra, nesta cidade, filha de
Jcão Reiser Junior e de Ur
sula Eickenberq Reiser.

Coluna quinzenal do PX Clube d. Jaraguá do Sull
N.c 24 " ANO 02

1. Como não poderia deixar de ser, o hOSSO colega dos
11 metros, o Lourival PX5 B-4627 pagou um jan

tar para os colegas Aírton PX5 'B-o.613 e Laércio PX5
B-3o.8o." no dia 26/9, comemorando assim o seu aniver
.sérlo. Fica aqui a' nossa saudação para' você Lourival,

,

esperamos que esta data se repetita muitas, e muitas

2. Estamos recebendo exemplares êlo jornal
IIA Voz

de Betin", de onde o nosso colega PX 4 A-8036
Lourival mantém a sua coluna, o "PX-PAÇO". Espera
mos que você aí de Betin continuem com esta bola toda.
3. Falando em bela, realizou-se no dia 3.0/..9, o primei-

ro jogo de futebol de salão do PX Clube contra a

Drogaria e Farmácia Catarinense, onde "vencemos" por
6 a 5. O PX' esteve formado com Lourival, Alcimar,
Iv\ário, Osni, Carlos, Antônio, Edson e t:aércio. Resta ,

ressalvar aqui a nossa valorosa torcida que se mostrou

presente [ncentivando o time. Soubemos também numa

conversa "fundo de poço" que a Cetarinense está pla
nejando uma revanche.

-

4. Fica também o registro da escalada motorizada que
. fizeram o PX5 B-486o. Blásio, PX5 B-0613 Aírton,

e o PX5 B-3o.80 Laércio, no dia 1.0/10 para o morro.

da Pedra, Branca com todas .as mordomias imagináveis.
imaginem que até a TV os macanuclos assistiram lá em

cima. lnfelizrnente um pequeno acidente com um dos
componentes do grupo acabou com a, alegria do' Laércio.
5. O Geraldo lá da Barra do Rio Cerro está fazendo

aqueles. DX's internaciónais e fazendo aqueles
QSO'S â contento. Parabéns Geraldo pela sua poderosa,
estação.
6. Mais uma PXfofoca é que a secretária do clube, a

Margot PX· 5 B-1556, resolveu tirar umas férias,
que já chegam a 60 dias. Será que é só férias mesmo???
7. Estão abertas as inscrições das chapas para a dire
toria do PX Clube até o dia, 9/12/83 com Aírton, Mar
gof e Laércio. Diretoria esta que assumirá a gestão de
1984.

'

Aquele 73/51 do PX5 B-�080 Laércio

cn PX cn PX

vezes.

ORAÇÃO DO ESPfRITO SANTO

Espírito Santo, você que me esclarece tudo, que
ilumina todos os caminhos para que eu atinja o meu
ideal, você que me dá o dom divino de perdoar e es

quecer o mal que me fazem, e que todos os instantes
de minha vida está comigo, eu quero neste curto dlélo
co. aqradecer-Ihe por tudo e confirmar mals uma vez
que eu- nunca quero me separar de você por maior que
seja a ilusão material não será o mínimo da vontade
que sinto de um dia estar 'com você e todos os meus ir
mãos na qlória perpétua.

Obriqado mais uma vez, (a pessoa deverá fazer es
ta oração 3 dias sequidos sern fazer o pedido dentro
de 3 dias será alcançada a qraça por mais difícil que
seie ): Publicar assim que receber a graça. CM OM

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARTAZ DO CINEMA
A partir' deste sábado, às 20h 15, em cartaz no Ci

ne Jaraguá, o .fllme pornográfico "O Castelo das Taras"
Na 4.a. e Sa. feira, Bruce Lee em "A Fúria do D�agão" ..
Domingo, em malinê, "Vamos Cantar Disco Baby".'
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Massaranduba
reivindica ao

governador

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias do
Vestuário de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CONVOCAÇAO

, Assembléia Geral Extraordinária
Pelo presente Edital, ficam convocados todos os

integrantes da Categoria do Vestuário" associados ou

não do SINDICATO, para se reunirem em Assembléia
Geral Extraordinária, no próximo sábado, dia 29 de

outubro, às .. 15 horas em primeira convocação. Não ha
vendo número legal, a Assembléia será realizada às '16
horas com qualquer número de presentes, na Sede da

Entidade, à,Rua Presidente Epitácio Pessoa, 345 para
atenderem a seguinte ORDEM DO DIA:
1. �utorização à Diretoria do Sindicato pare negociar

com o SINDICATO PATRONAL, a renovação da Con

venção Coletiva de Salários;
2. Instauração do competente dlssíduo coletivo, caso

malogrem as negociações;
3. Fixação do valor a ser descontado em folha de pa

gamento a título de reversão salarial.
Jaraguá do Sul, 25 de outubro de 1983.'

Renilda Farias - Presidente'

Para solicitar a eletrificaçãode algumas locali
dades do interior do municípIo, reconstrução de

pontes e irrigação dos arrozais da região manteve

aud!ência dia .19 com o governador Ésperidião
Amin, o prefeito Zeferino Kukl'l.n�, de Massa�n
duba,

_ acompanhado do deputad8.bctacílio �o
, Ramos, do ex-prefeito Dávio Leu e do vereador
Paulino Iwamoto. Os pedidos apresentados foram:
junto ao Gaplan, no valor de Cr$ 5'�ilhõe�ara
reforma de um trator; à Secretaria de Segurança
Pública, a cessão de um veículo para a Delegacia
de Polícia; à Erusc, para eletrificação de algumas
localidades do interior do município e Transpor
tes e Obras, para reconstrução de cinco pontes.

Foi solicitada ainda interferência do Gover

nad?r junto ao DNOS, para
'

que seja elaborado
_____�---------==-------=-:....-. projeto que possibilite a irrigação dos arrozais da

Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias região, situados na margem do Rio Massarandu-

Metalúrgicas, Mecânicas e do'Material Elétrico ba e que beneficiam aproximadamente 80 famí-

de Jaraguá do Sul' lies. Finalmen.te, foi solicitada junto a Secretaria

EDITAL DE CONVOCAÇAÖ da Educação, a a_mpliação do esp�o físico do Co-

O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Me- légio Estadual General Rondon, lo-tUe poderi�r
talúrgicas, Mecânicas e do'Material Elétrico de Jaraguá viabilizada, lnclusive., através de convênio com a

do Sl!JI, por seu Presidente convoca os trabalhadores prefeitura,
nas indústrias metalúrgicas, mecânicas -e do material Com a Secretaria de Cultura. Esporte e Turis-

elétrico de Jaraguá do Sul, sindicalizados ou não reore- mo, foi assinado convênio no valor de Cr$ 6 mi-

sentados pela Entidade, para comparecerem a Assern- . thões, a se�em repassados em três parcelas, para

bléia Geral Extreordlnér la a realizar-se em ,primeira' a restauraçao do Centro Esportivo Munl�ipa:1.
convocação às 9 horas do dia 30 de outubro de 1983

.

De Massaranduba, ainda, a iATõrnilaç�' de

na sede do Sindicato à Rua João Planinscheck n.O 157: que o prefeito Zeferino encaminhou a Câmara de

em Jaraguá do Sul e não havendo quorum legal, nos Vereadores, o orçamento-programa pera o ex(�r-

termos do artigo 612 da CLT, a Assembléia será ins ta- cício de 84, .que fixa a despesa e estima a receita

lade uma hora após ou seja, às 10 ho�as no mesmo dia do município em Cr$ 560 milhões. O orçamento
e local em segunda convocação, valendo esta nos ter- deste ano é de Cr$ 182 milhões.

mos do a_rtigo 8�9, da CLT, como autorização para a M·rnsteuraçao de dlssíduo coletivo decidindo-se então com
- a IS

qualquer número -de presentes, a fim' de ser discutldo
a seguinte: ORDEM DO DIA
1._ Discussão e votação por escrutínio secreto, das rei-

vindicações a serem apresentadas aos senhores em

pregadores ou a sua Entidade de Classe na revi
sêo- da.convenção coletiva de trabalho, cuja vigên
cia expira a 31 de dezembro de 1983 e outorga de

poderes à Diretoria do Sindicato pera encaminha
mento das reivindicações, celebração de convenção
coletiva, ou se necessário instauração de dissíduo
coletivo.

2. Fixação da importância a ser descontada de cada
trabalhador pertencente a categoria representada
pelo Sindicato, de acordo com a letra "E" -do arti

go 513 da CLT.

Jaraqué do Sul, 24 de outubro de 1983.
Celso S. Medeiros - Presidente

recursos aos

municípios da' Amvali _

Será de Cr$ 74,1 milhões o valer des recur

sos a serem repassados aos, municípios, da micror

região do Vale do Itapocu, através do, Governo
cio Estado e DNER, para aplicaçãG\..,na recu�a
ção do sistema viário municip�Mtingido """as
chuvas e inundações. A informação é do ex-pre
feito de Massaranduba e secretário-executivo da
Amval i f Dévio Leu, acrescida de que desse teta I
as prefeituras já receberam Cr$ 24 milhões, de�
vendo ser transferidos nos próximos meses e-s
18,9 milhões em outubro, Cr$ 14,5-_ milhões -em

novembro e� Cr$ 16,7 milhões em deiembr�A li

beração das parcelas será automática, ficando

condlelonada
.

a apresentação das prestações de:
- contas das parcelas recebidas.

Na semana passada, todos os prefeitos e con

tadores des município da microrregião estiveram
reunidos na seGle da Amvali, para a elilboracão'
do plano de _aplicação dos recursos, de cujo �n
centro participaram, além do SecJ:Rtário. Exec,W,jvo
da' Amvall, os engenheiros Antôrl Carlos _a,
do DNER e Alberto Jacques Trindade, do DER/SC.

TEMOR ÀS MUDANÇAS
De um modo geral tudo o que seja mudança, assus-

.

ta o homem. Ele teme, por exemplo; a bomba atômica,
as revoltas raciais e as incertezas econômicas. Todevlá,
estes acontecimentos poderão existir sern causar qual
quer mudança na vida- do indivíduo. Se o homem per
mitir que sua imaginação crie condições favoráveis
para que sua existência sofra as influências desses a

c?ntecimentos, então, irá viver em constante inquieta
çao e temor. E este temor é destrutivo, pois a razão
e o bom senso terão cada vez menos efeito.

.

O homem não deve temer as mudanças. Deve pro-
curar adaptar-se a elas e quando recear a:lgo" deve pro

. cura: alquel'!l �m quem confie, e pedir o seu apoio. A
confiança elimina 0- medo.

. Pelo esforço consciente e discernimento o homem
pode a_dquirir a certeza de ql,Je, apesar das mudanças e

evoluçoes, .ele .faz par,te do l,!niverso. A compreensão de

que, sua, consclê.ncla e una com a consciência universal
leva-I?-.a a cc;>nflar.em sua capiilcidade de participar nos

proposita Universais..
-

.

Extraído da Revista "O Rosacruz", publicação da Ordem
Rosa.cruz -'- Amorc, Cx. Postal, 307 - 80000-Curitiba.

DOS JORNA!S DO ESTADO

.

- O que não for vendido aqui, levo para o

RIO, onde o povo parece ser mais senslvel ao pas-
- sado de sua nação e a seus personaqens políticos
E, �e lá não vender' nada, subo na ponte Rio-Nite�'
rOI e sepulto meus 30 anos de trabij'";no .no�aÍ'''
desabafou o fotç,qrafo José Goes ao éonslde�r u�
"fra�as:.o total", ,o leilão realiz�do para cerca de
1 milha<;> de fotos de seu acervo, olide compare
ceram apenas 30 pessoas e só ouve um lance:' Cr$
8 milhões 50 mil pelo lote de 6 mil fotoS do presi
dente Juscelino Kubitschek de 1917 a 1981. O a

cervo de José Goes, 'conhe�ido como "o fotógrafo
d? Presiden!e JK'> por sua amizade com o ex-pre
sidente, esta avaliado por ele em mais d.e Cr$ 100
milhões e é considerado o mais completo de Mi
nas e um dos mais important�s do Bras!I,�, .....�._..,..---"."._ ... '--"'--'�-,'-

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

LEI N.O ,935/83
Concede. Subvenção à Fundação Educacional
Regional' Jaraguaense - FERJ.

Ö PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
no uso das atribuições que lhe são conferidas

'

.

FAZ SA�ER a todos os habitantes deste' Municí
p.IO que a C�mara de Vereadores aprovou e ele san

ciona a seguinte lei:

�rt. 1.° - Ficá o Chefe do Executivo Municipal'
autorizado a conceder subvenção à Fundação Educa
cional Regional Jaraguaense - FERJ, no valor de e-s
7.500.000,00 (Sete milhões e quinhentos mil cruzei

r�s L e a despesa correrá por confa da sequlnte dota
çao do Orçamento vigente, a saber:

Anexo I - Quadro À
0401 - DIVISÃO DE EDUCACÃO
0401.08442052.018 - Subvenção para manutenção da

FERJ � Cr$ 7.500.000,00
Anexo II - Quadro A .

0401 - DIVISÃ.O DE EDUCACÃO "

0401.08442052.018 - 3.2.3.1 :Subvenções So-
. ciais

'

-

, Cr$ 7.500.000,00
,

.

Art. 2.� - A despesa decorrente do artigo ante

rror, correra por conta da anulação parcial do progra
'ma e verba abaixo discriminadas, constantes do Orça-
mento vigente, a saber: .

Anexo I - Quadro A
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM'
0602.16880332.040 - Arnortizações e encargos da dívi-

da pública _ e-s 7.500.000,00
Anexo II - Quadro A

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16880332.040 - 4.3.5.1 - Amortização de divi-

da ccntratada Cr$ 7.500.000,00
Art. 3.° - Esta Lei entrará em vigor na data de

sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 25 deoutubrods 1983.
DURVAL VASEL-

.

Prefeito Municipal
IVO 'K<NNELL
Secret," de Administração e Finanças

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No

tas e Ofidal de Protestos de Títulos da Comarca de JÇi
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina na forma da

.

lei, etc.. .

.' .

'

Faz saber a todos quantos este edital, virem que
se acham neste Cartório para protestos de títulos centra:

CARLOS A. BOGO, Rua Dona Matilde, 1550, nesta. COM
MAT ESP RATINHO LTDA., Av. Mal. Deodoro Gal Dom
Praneisco, nesta. COM E REP.RÉS PIAZZA LTDÁ, Ru'a Rei
noldo Rau, 86, nesta. DORENES LEITE Rua Luiz Gon
zaga Airoso, 532, nesta. GILSON JOSÉ DE OLIVEIRA
Rua OUo Schneider, 170, nesta. HONORIO PAULI Ru�
Sergipe, 164, nesta. IMOBILIÁRIA E ESTALAGEM BM
LTDA., Rua João Picolli, 104, nesta. JOAO DALMO RO
CHA, Av. Mal. Deodoro, 920, nesta. JOÃO BUDAL su
VA, nesta. JOÄO FREITAS DA COSTA, Estrada Garibaldi,
s/n, nesta. LlNO JOSE STOINSKI, Galeria Dom Fran
cisco sala 03, nesta. NORBERTO GUILOW, Estrada Rio
da Luz, s/n, nesta. NN MATERIAIS DE CONSTRUÇÖES
LTDA., Rua Joinville, 1949, nesta. PAULO O'ALFIORE

D,l�LLAGNOLO, Rua Carlos Eggert, 294, nesta. SEBAS
TIAO JOSE. BACKES, Rua Friedriçh W. Sonnenhol, 623,
nesta. SEMFF E PALOMA LTDA, Av. Mal. Deodoro, 491,
nesta, SALVADOR SCHUTEL, nesta. VALDIR LUIZ KLEIN,
Rua Roberto Ziemann, 977, 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 C"In

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller 78 no

prazo da lei a firn de liquidar o seu débito �u e;,tão
razão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da _lei, etc.

ns/ Jaraquá do Sul, 27 de outubro de 1983.
AUREA MÜLLER GRUBBA

c

Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protéstos
de Títulos da Comarca de Jaráguá do Sul.

I

I

Tu�o em Lingerie e Moda Jovem, inaugurou sua

nova loja na Marechal Deodoro, n.O 183 .� defronte
a Caixa Econômica.

Tudo a preço d. fábrica. Fones 72-1844 (fábrica

\o.
e �osto de vendas) e 72�1820 (Ioji da Marechal).

Eletro 'Die�_el Jaraguá ltda.

Sairam novos índices salariais

O ministro Murilo. Macedo,
do Trabalho, anunciou que os

novos valores dos dois salá
rios-mínimos vigentes no país,
,a partir de 1.° de novemb-ro,
serão de Cr$ 57.120,00 e Cr$
50.526,00, reajustados em 100
por cento do INPC, calculado
sobre o INPC semestral de
64,2 por cento aplicável pára
novembro. O maior salário
mínimo, válido para São Pau
lo, Rio, Brasília, Minas Gerais

.

Espírito Santo, Paraná, Santa
Catarina e Rio Grande do Sul
passará de Cr$ 34.776,Oq pa�
ra Cr$ 57.120,00. .

Esta semana, foi estabeleci
do um novo decreto-lei (o 5.°
deste ano) .alterando a políti
ca salarial. A nova tabela é es

ta: de um a três salários míni
mos, 100 por cento do INPC-

.

'de quatro a sete, 80 por cen'to;
de oito a quinze, 60 por cen

to; e de 16 em diante, 50 por
cento do INPC.

,MIRTES
Gonfeccões

"
- - -

POSTO DE SERViÇO BOSCH

AgQ.ra em Jaraguá_ do Sul serviços em

bombas injetoras e bicos injetores.

Rua Joinville, n.O 2.799 .:_ defronte a Weg II
Jaraqué do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Uda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

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

. Vejculos a álcool

Vovaqe Plus - cinza 1983
Perat! ; cinza 1983
Monza SL/E - marron 1982
Volks/1300 L - branco 1981

Veículos a gasolina

Corcel II L - prata 1982
Corcel II ST - beqe 1981
Corcel II L" - branco -. . . . . .. 1979
Corcel II L - branco 1979
Corcel II LDO - branco T979
Corcel II 1979
Corcel II - branco 1978
Belina II ST - verde 1978
Passat LS - amarelo·. . . . . . . . . .. 1979
Brasilia - amarelo 1979
Vovaqe LS - verde 1982
Volks/1300 - branco 1982
VOlks/1300 - marron 1976
Volks/1500 - vermelho ;972
Opala 4 portas - beqe

'

1976
Chevette SL - marron 1979
Chevette - azul -1974
Kombi - branco 1979
Toyota - azul 1967
F-100 - álcool - marron 1981
F-4000 �"beqe 1980

. Veículo( s) em promoção:
Dodoe Polara - beqe 1977

Veít:ulos em consiqnação:
Beli na fi LDO - beqe 1978
Corcel II L - verde "1978
Corcel fi L - brancó' : : : : : : : : :: 1978

A "Cenarlnho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com

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

VIAçAo CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTEJWRBANO, EXCURSOES

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão d. Itapocu

. .. HÁ 38 ANOS

- No dia 7 de outubro dê 1945, os
casais Rudolf Hass e Antonio Wolf, parti
cipavam' à sociedade local o noivado de
seus filhos -Edle e Bruno e, no dia 20 de
outubro os hoje muito conhecidos Bruno
Wo'lf e Edle Hass apresentavam-se noivos.
Por sua vez Agnes Lessmann e Lauro Harbs
também apresentam-se noivos e Regina

.

Beng e Eugênio Gascho participavam o seu

noivado.

- A Sociedade Esportiva Guaraní
convidava para um baile social, em home
nagem aos "heróicos expedicionários que
se encontram entre nossos . associados,
principalmente dedicamos este festival ao
Sart. Haroldo -Schneider, que nos honrou
com a sua visita, 'em nossa' séde social, e
que em breve voltará para o serviço ativo

_

do exército.

- Baile "Noite Tropical" era realiza
do no Salão Buhl' a 10 de -Novembro de
1945, com animação do "Jazz Yanquee",
sob a batuta do maestro "Perú". Assinava
a Comissão: Angelo Piazera, Antonio Zim
mermann, Augusto Schmidt, Oelorges B.
da Costa, José Frutuoso e OUo Mey. Era
em retribuição às atenções dispensadas na

realização do "Baile das Valsas". Chique,
heim?

- Renunciava o sr. Getúlio Vargas e

os ministros da Aeronáutica e do Exército,
. inclusive Eurico Dutra, o Brigadeiro Edu
ardo Gomes e o Ministro da Justiça, Aga
menon Magalhães e o Ministro José Linha
res, Presidente do Supremo Tribunal assu
mia o Governo Legal, pondla fim a um go
verno começado em 30 de outubro de
1930 e findado em 29 do mesmo. mês
"neste ano da liberd'ade mundial e tam- ,

bém do Brasil, de 1945".

catástrofe, causand� preJulzos bem mais
vultuosos que a princípio se calculava,
meio século de trabalho, destrufdo em

.

poucas horas. Comunicado o fato ao go
vernador, pelo prefeito municipal, este

determinou a vinda aqui do' sr. dr. Luiz
de Souza, Secretário da Segurança Pública
e do sr. engenheiro Ernani de Santa Rita,
afim de verificarem os danos causados,
inspecionando os trabalhos de reconstru

ção e inteirando-se dos danos causados.

- Ah, aquí está uma ata da Câmara
do dia 11.08.53, reunindo os vereadores
Kurt H. HiI'brecht, Mário Nicolini,. Alfredo
Langer,' Frederico Curt A. Vaseli Otaviano
Tissi, Herbert Schneider e Alvim Seidel.
Ata de 28 linhas e sessão presidida por
Kurt H. Hilbrecht, presidente em exercí
cio. Nesta d�ta todo mundo - devia ter

vontade de nada fazer, pois, foi lida e a

provada a ata anterior, 1 ofício expedido
e parecer da Comissão de Finanças ao ba
lancete de maio. "Ninguém fez uso da
palavra e não houve Ordem do Dia". O

que temos a dizer do Comendador de Co

rupá? Nada!

... HÁ 20 ANOS

- Os sonegadores do Imposto de
Renda estavam sujeitos à pena de reclu
são de até 3 anos, segundo estipulava a

lei sobre crime de sonegação desse . tribu
to, enviado ao' Congresso pelo Presi�ente
da República, sr. João GÓulart. A prisão
por dívida, no caso, para com a Fazenda
Pública, era fato novo na fegislação penal
brasileira. Se o projeto foi aprovado nin

guém sabe e se foi sancionada, ninguém
viu. E não existe notícia de gente ter fre

quentado cadeia por esse crime. Ah, Bra
sil de mau propósito, de bom propósito_
de propósito nenhum,..

... HÁ 30 ANOS

- J. de Castilho Pinto escrevia arti

go, com o título "Crise de Caráter", que
iniciava da seguinte forma: j'Fatos há que
pela fôrça de repetição vão se tornando
comuns, e com o tempo não mais -desper.
tam a reação da opinião, pública. Entre es

tas os escândalos que de uma época à esta

parte v_êm repontando aquí e aH, na esfe
ra da administração pública federal'. Te
mos como assunto cotidiano do neelelä
rio da imprensa e râdio o caso do jornal
Última Hora que segundo dizem, foi aqui.'
nhoado pelo Banco do Brasil com um em

préstimo de nada menos 250 milhões de
cruzei ros".

- Comentava-se ainda a tromba d'á-·
gua caída sobre o município na noite de
22 para 23 de outubro, uma verdadeira

... HÁ 10 ANOS

- A imprensa joinvillense noticiava
em suas páginas um la-mentável acidente,
ocorrido na Av. Getúliõ Vargas, no cru�a·

mento com a linha
.

férrea. Pedro Carlos
de Jesus dirigia um Volks e atropelou e

feriu José Messias, com 52 anos, residente
à rua Graciosa, no Itaúm. Era a primeira
vez que Jesus atropelava Messias e a 'víti
ma acabava sendo internada no São José,
onde ficou para observações médicas. En
tenderam?

- E.V.S. escrevia artigo de primei
ra págirla, desenvolvendo alentada matéria
eccncomlea, perguntando "porque cai o
coeficiente do ICM?", concl'uindo ... "E fa

ç-am subir os coeficientes para tranquill
dade do Prefeito e o sono solto dos Em· .

presârles",

SERViÇOS CONTÁ�EIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AÉREOS VARIG?

Se o seu problema é este a solução é esta:

Orga.nização Contábii "A Comercial" Ltda.
Rua CeI. Procópio Gomes, 290 - Telefone 72�91.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Pastor Ferdinand Schluenzen, n.O 295 - FoneJ2-0755
Jaraguá do Sul - SC.

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nesses serviços e o nosSo atendimento.

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMQ

10 ANOS DE EXPERU�NCIA NO RAMO

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

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

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro Civil -

PROJETOS � CONSTRUÇOES EM GI;RAL

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

89250-Jaraguá do Sul
, Santa Catarina

�----------------------------�

AGORA EM JARAGUA

Clínica Dr. Jorge Luís
Camargo Inchauste

CIRURGIA GERAL
PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI·
NO GROSSO)
- GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal.. Deo
doro da. Fonseca ri.o 1 .086, ao lado da loja La Ca-
sita - Fone 72-1907. .I

(. VARIG ]�EE[ CRUZEIRO]
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro oara a região da Grande Jaraguá do
Sul, é Com a Organização Contábil "A Comercial" SiC
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
·72-0091 =r», anexa a redação deste jornal.

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

ocasiões é com ·0

lANZNASTER
O SEU RELOJ9�IRO

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

Dos Jornais do Estado ro de Ciclismo Adulto. O cl.
dista da equipe Besc obteve 5
medalhas e é disparado o me
l'hor catarinense e um dos me
lhores brasileiros, com passa
porte carimbado. para Los Alio
qeles. No entanto, apermani.,..
ela de Fischer no País é duvl.
dosa. Ele examina durante a $6ó
mana com seus familiares em
Pomerode uma excelente pro
posta formulada por uma ..
quipe da Bélgica. Reservada
mente, Fischer já manifestou
a algumas pessoas sua intenção
de aceitar este convite dos bel.
qas.

Outubro/83 .

- O Rio de Janeiro é, provavelmente, o primeiro Esta
do brasileiro a liberar o uso de maconha, a exemplo de
alquns Estados norte-americanos. Senão oficialmente, em

luqares privativos, ela é livremente usada 'em todas as

praias cariocas, principalmente na do Pepino, em São Con-
. rado, onde o Presidente Fiqueiredo acabou de comprar um

.

Iuxuoso apartamento. Aliás, fumar maconha nas _praias do
Rio é um ato tão normal como beber cerveja no bar do
Chico aqui na Joaquina. Não há polícia e de cada cem

praieiros aproximadamente oitenta fumam o cigarro aber
tamente, naturalmente. É o socialismo moreno do Gover
nador Leonel Brizola em busca das eleições de amanhã.

- Via DOO, o Governador Esperidião Amin manteve
contatos com seus colegas de Pernambuco, Roberto Maga·
Ihães, e do Rio Grande do Sul, Jair Soares. Ambas as een
versas serviram para uma troca de idéias em torno da
realidade política e econômica do País e sobre as perspec
tivas de cada um dos três Estados diante' da atual crise.
Foi· um papo de governadores flagelados.

- O Tribunal Reqional Eleitoral publicou trabalho em

que constam os resultados das eleições de 15 de novembro
do ano passado pare os cercos de prefeito, vice-prefeito e

vereador de todos os municípios catarinenses. Pelo levanta
mento, verifica-se que o sr. Raulino Rosskamp (PMOB),
de Joinville, que obteve 5.081 sufráqios, enquanto que o
eleito com o menor número de votos foi o sr. Valentim
Feldhaus (PDS), de Santa Rosa de Lima, que conquistou
exatamente 56 votos. Menos, portanto, que os "quebrados"
do mais votado. .

- Sob o fogo de artilharia oposicionista, o Deputado
Amílcar Gazaniga fazia na sessão da Assembléia, a defesa
do projeto de aumento do funcionalismo público estadiual.
No meio do discurso, sob o argumento de que o parlamen
tar defendia o indefensável, o sr. Lauro André da Silva o

aparteou pari dizer que o representante de Itaiaí subira à
tribuna de bengala, com pernas postiças . e acabara chu
tando com pé de ferro. Gazaniga levou na esportiva e een-
tinuou sua pregação.

'

- Ninquém em Santa Catarina desconhece o pendor
que o sr. Esperidião Amin tem para com o batente, ini
ciando reqularmente suas atividades às primeiras horas
da manhã para só interrompê-Ias lá pelas tantas da noi
te. Aleuns ocupantes de cercos públicos comissionados,
no entanto, finqem desconhecer essa particularidade. Tan
to assim é que sua presença em Palácio por diversas ve

zes tem sido solicitada e as secretárias, constranqidas, se

vêem obriqadas a dizer que o "chefe" ainda não chegou.
Isto com os ponteiros marcando oito, nove horas da ma

nhã, Comenta-se que o Cruz e Souza possui uma relação
dos dorminhocos, cujo tamanho é para ninquém botar de
feito.

- Foi graças principalmente a Hans Fischer que Santa
Catarina ficou novamente na segunda posição do Brasilei·

- Jean-Claude Balaceanu,
do Instituto Francês do Petr6-
leo, assim imagina o seu país,
caso ele venha a ficar privado
desta fonte energética: "Nada
mais será visto a rolar pelas
estradas. Aliás, iá não haverá
estradas, à falta de breu e de
asfalto. Não haverá distribui·
ção. Os comerciantes, da mero

cearia da esquina ao supermer·
cado, as feiras e matadouros
são obrigados a fechar. "Não
haverá tra.tores nos campos.
nem aviões no céu. Todos os
barcos estão condenados· a fi·
car no cais, salvo alguns anti·
qos navios de cabotagem, all
mentados a carvão, e' os velei·
ras de recreio. "E também o

fim do aquecimento, de modo
que 50% das residências, es

critórios, escolas e hospitais
estão condenados ao frio. A ..

qricultura recua 100 anOS.

"Quase todas as matéri.as pri.
mas plásticas, as fibras sintéti·
cas desaparecem. Não há mais
nvlon, canetas esferográficas,
camisas, capas impermeáveis,
malhas de rã antitraças, discos
de vitrola... Num escritório
moderno, do tapete do chão à
mesa tel�fônica, do revestimen
to das paredes aos móveis.de
metal pintado, dia cesta de pa·
péis ao ventilador - tudo é
feito de petróleo". I! fazer a

cuca a funcionar ...

·Eßtre noMonza4portas poraqui.
Eilli e I d 8e rle r Comércio
,�e Vereulas Lt�a.

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SÃO LUIZ POR APENAS
..

, -, Cr$ 31.200,00 POR MfiS. .

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

.

EMPREENDIMENTOS IMOBIlIARIOS

MARCATTO LtOA.
CRECI.093 � 11.' REGIAO

Mal. peodoro,.1.179 - Fone 72-1136

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

Jardim São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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MOTOCICLISMO � Foi realizada dornlnqo, em Join

vrlle, a quinta 'etapa do Campeonato Estadual de Motoci
clismo - Velocidade. Na prova de ciclo-motor, extra-cam
peonato, MêI,rcelo Beduscki, de Jarequé do Sul, foi, o 2.°
colocado, ao passo que na 125 cilindradas, Volney Paulo
Zonta foi o campeão, ficando em 5,° na ceteçoríe 180 ci
lindradãs. Volkmar Berchtold, o Schroedlnha, conseguiu
a 2a. colocação na Força Livre.

.
'

AUTOMOBILISMO -.- No Autódromo de Rio Represo,
em S. ,Bento do �ul, a Equipe Kohl'bach, de Jaraguá.do Sul,
participou com os pilotos João Carlos Boaventura 'e Or
lando de Souza. Na categoria 1.600 cilindradas, João Car

los, que lidera o Estadual, com 30 pontos, foi o vencedor,
enquanto Orlando, acusado de provocar aeldente e ter fu
gido, foi desclassificado. Na categoria, ele está na 3a. po
sição, com 14 pontos.

PELADÃO/83 - foi desenvolvida sábado e domingo,
a 3a. rodada do I Campeonato Aberto de Futebol de Salão
- Peladão/83, da Divisão Municipal de Esportes, cujos re�·
sultados são.os.sequlntes: Vitória 2x6 Vasco, Satélite lxO

Água Verde, Unibanco 2xl tíJovo Horizonte, Vidraçaria .Hil
Ie 1x5 Moitas, Cristo Rei ,2xl Zonta B. Marisol 3xO Armal
wee.sluventude 2x2 Odia lmóveis; Auto Peças J�rag.uá 2x4
Flumlnenseç.Corlnthlans .Zx l Ind. Reunidas; Vidro Pieper
1x3 Jaraguá Fabril, S.' Judas lx5 Malvice e Oba-Oba 2x5
Fsntrnénn. O certame .prossegue a partir das 14 horas de
hoje, no Agropecuário: Gumz Irmãos � Rádio/Gazeta, Fi
ninvest x Vila Nove, Comi. Jaraguá x Colorado, Met. Zanö
ni x Barnabés, MetraJ.has x Arsepum, Wiest x Grá( Aveni
da, Coneza x Senai e Cruzeiro x Conf. Neuza; domingo, 8h,
Ajax x Cyrus, Generais Le� x Inter, Aldrovandi x Zonta A e

América x Rio MolHa:

AGV É CAMPEÃ� A Associação Guaramirense de Vo
Iibol ___.;; AGV, éoriquistou os títulos masculino e feminino
do Torneio Extrâ·Oficial de Volibol, da Secretaria de Ed,u
cação, Cultura, Esporte e Turismo de Jaragu� do Sur: As
decisões aconteceram sexta-feira e sábado, na Armalwee.
Na sexta- à noite, pela semifinal feminina, Beira" Rio 1x3
Colibri e Arma'lwee 1x3. AGVi pelo masculino, AGV 3�1
Engevale e Beira Rio Ox3 Arweg. No sábado, pela disputa
do 3.° lugar, Beira Rio 3x1 Armalwee e AGV

.

(campeã fe�
minina) 3xl Colibri: er> 3.° lugar no masculino ficou com fi
Engevale que venceu o Beira Rio por WO, enquanto a AGV
marcou 3xO sobre a Ar)Veg1�arrebatàndo 9 título. Fechando

O a vitoriosa p.romoção,' o secretário Balduíno Raulinç e o

chefe da Divisão de Esport�s Raul Rodrigues enalteceram o

sucesso, entregal1do a premiação, dirigida pelo desportista
Sérgio -Luiz da Sirva,' um çlos que mais contribuiram para
a organização do Torneio.

TORNEIO DA ARWEG - No 'final-de-semana passado,
realizôu-sé a última rodada da fase semifinal do Torneio
Ihterno de Futebol de Salão da .Arweg. Os resultados foram

e�tes: Bobinagem C 4xl Weg Máquinas, Acionamentos 3x5.Diretor Arweg, Fábrica 2 lx5 Mecânico e Usinagem lxCl
Admin·istrativo. Amanhã, dia 30, jogat:n as 15h, Diretoria
Arweg x Bobinagem 'e as 16h, lUsinagem x Mec_ânico. A +i
nal do Torneio está marcada para o dia·2 de novembro.

ATLETISMO - Em, Joinville, na pista da A.A. Tupy,
realiz9u-se domingo o 7;Ó Campeonato Estadual' de Atletis-

• mo de Menores (até 16 anos). Clarice Kuhn, ,de Jaraguá
do Sul, foi. destaque, batendo o recorde no s,alto em, altu

r�, �tingiRdo 1,61m. Ela foi campeã também no salto em

dIstancia. As atletas de Jaraguá foram segunda colocadas
nos revezamento 4x100 e \4x400m. N.a .classificação final,
Jaraguá fico·u em 4.° no feminino e 5.°' RO m,ascuHno.

.
FUTEBOL EM CORUPÁ - A Liga Corupaense de Des

Portos deu início dia 23, simultaneamente, ao Campeonato
da la. Divisão e ao Torneio Municipal, este para os clubes
Cujas situações'não estejam regularizadas perante o �R�.Pela Pr-imeirona, Q_ Botafogo do Itap<Dcu derrotou o Gremlo
Baeumle, 4 a 3, enquân'ro o D. P�dro "faturou o XV.de
Novembro, 3 a 2. Amanhã,' domt}1QO, jogarão D_ Pédro'x
Baeumle é Botafogo x XV de Novembro. t 'pelà Torneio'

Municipal, que 'apresentou na roqada inaugural os resülta
dos Palmeiras 4xl Ouro Verde e Agua Verde 'OxO XV de
NOvembro, a segun'da rodada, dia' 30, marca as partidas'
x.V dê Novembro x Ouro Verde e P.alrneiras x Agua' Verde.

Torneio
Gijo'
começa
sexta-feira

Nos próximos 'âias 4 e 5
de novembro, será realiza
'do ém Jaraguá do Sul, o III
Torneio Gijo - o Compa
nheirão, que reunirá -vinte'
e um Rotary Clubes dó' Dis
trito 465 em torno das dis
putas de futebol de salão,
volibol M/F, canastra M/F,
dominó M/F, bolão M/F,
bocha, xadrez, truco, tênis
de mesa M/F, tênis de cam

po M/F e caneco M/F. Par

ticiparão do. evento espor
tivo os Rotary Clubes de

) Jaraguá do Sul, Joinville
Norte, Jóinville Sul, Jolnvil
Ie Cidade dos Príncipes, Jo
iiwi lIe, S. Francisco do Sul,
Blumenau, Blumeneu Nor-'
te, Blumenau Dr. Hermann,
Rio do Sul, Rio dos Cedros,
Timbó, Rodeio-Ascurra, In-'
daial, Itäjaf, Balneário 'Cam
boriú, Pouso Redondo, Pe-

.

nha, Brusque, São Bento do
'Sul e Gvaramirim.

.

Os jogos de mesa e: bo
Ião acontecerão na sexte
feira a noite, no Baependi e
os de salão na AABB, Ar�
weg e Beira Rio, O primeiro
Torneio Gijo foi em.lndaial
e no ano passado em Blu
menau.

o balanço
do

.

Varzeano
o Chefe da Óivisão Mu

nicipal de Ésportes, Raul
Rodrigues, conduiu esta se

mana o levantamento téc
nico e financeiro do. I Cam-

. peonato Municipal Varzea
no de Futebol, realizado de
maio a outubro. Foram 112
iogàs realizados, marcados
249 gols, tendo o Santa' Lu
zia o_ataque mais positivo,
31 gols e a defesa menos

vazada, 4 gols. Durante o

campeonato assinalou-se 6

pênaltis, dos quàis 4 conver

tidos, T defendido' e. 1 chu
tado fora. O artilheiro foi
.Amarildo com 16 gols e o

óolei'ro menos" vazado foi
Euzébio, ambos do S. Luzia,
com 4' goles. Houveram tam

bém 16 expulsões, e 4 mur
tas aplicádas� .

No aspecto financeiro,. as

despesas töfàis somaram

Cr$ 799 mil, que desconta
dos Cr$ 150 mil da taxa de

inserição,. ficaram Cr,$ 649
mi'l, ql!Je foram pagos pela
mUr1icipalidade jaraguaense.

Oliseiarcomeçam hoje
. '. -

'as' comneacces
Teve início entern a noite, com o cerimonial de aber

tura, no CA Baependi, a II Olimpíada Sesiana Jara.9uaen-
se, que conta com a participação de 31 empresas que dis

putam 21 modelidedes. Bebidas Max Wilhelm, Argi, Celesc,
Cer. Urbano, H. Ristow, Conf. Dalila, Conf. Nicolodelli,
Construtora Seria, Corpo de Bombeiros, Dalmar, Weg,. Man
nes; Frigumz, F.ril, Gráfica Avenida, Hornburg, Ewald, Mal
wee, Mfk.. Leitzke, Ind. Reunidas, Jarita, Jaraguá Fabril,
Marcatto, Marisol, Mec. Jaraqué. Menegotti, João Wíest,
'Lombardi, .Telesc, Cyrus e Viação Canarlnho são as em

presas pertlcipantes da 2a. OUSEJA, nas modalidades de
atletismo M/F, basquete, bocha, bolão 16 e 23 cm, canas

tra, dominó, futebol de .salão, futebol suíço veteranos e li
vre, general, handebol M/F, tiro ao alvo, tênis de mesa

M/F, tênis de campo, vollbol M/F e xadrez.
.

A programação da OLl5E;JA até a próxima sexta-feira
é esta: basquetebol masculino, na Menegotti, dia .31,João
Wiest x 'Gráfica· Avenida; bocha, no Acaraí, dia 3, João
Wiest x Malwee e Weg x Ind. Reunidas e, die' 4, Mannes .x

Celest e Jarita x Max Wllhelm; canastra, no Sesi, dia 3, Te�
lese x Marisol, H'. Ristow x' Max Wilhelm,

.

J: Fabril x João

Wiest, Argi x Hornburq, Menegotti x Canarinho, Mec. Jara

guá x Malwee, Weg x Dalmar, Urbano x Nicolodelli, Mar
catto x Celesc, Fril x Lombardi e Mannes x Dalila; dominó,
dia 4, no Sesi, lnd. Reunidas x Max Wilhelm, Dalmar x

Marisol, H. Ristow x Telesc, Frigumz )t Malwee, Canarinho
x Weg, João Wiest x'Marcatto, Jarita x J. Fabril, Hornb�rg
x Mec. Jaraguá, Mannes x Fril e Meneg,Ç>tti .x Cyrus; futebol
de salão, dia 1,.0, na Arrnalwee� Max Wilhelm x Fril e

Marisol x Argi, e, dies 3 e 4, na Arweg, Canarinho x João
Wiest, Gráf. Avenida -

. x Urbano, Menegotti x H. Ristow e

Lombardi x-Jarita: futebol suíço livre, dia 29 (hoje), no

Sesi ,� Weg x ·Jarilá e Argi x Menegotti e, dia 3Ó,-Max Wi
'lhelm x Frigumz e H ... Ristow x Urbano; futebol suíço vete·

ranos, dia 29,' no Sesi., Jarita x Dalmar e, dia 30, Cyrus x

Malwee; handebol feminino, dia 30, na Arweg, Weg x Jari
ta, Marisol x Dalmar e Jarita x Malwee; handebol maseull
no, dia 1.° CArmalwee), Jarita x Malwee e, dias 3 e 4 (Ar
weg), João Wiést x Meneg0tti e Weg x Menegotti; tênis d.
mesa masculino, ne Arweg, dia 1.0, Mannes x Menegotti,
Max Wilhelm x Malwee, Marisol x Dalmar e, dia 3, Weg x

Cyrus, Frigumz x lnd, Reunidas e Telesc x Nicolodelli; voll
bol feminino, dia 29, na Menegotti, Jarita x Marisol, Jara-:
guá Fabril x lrid. Reunidas e Weg x Malwee; volibol masc.,
dia 31, na Menegotti, Maofles x Marcatto e Marisol x J. Fa

bril; xadrez, dia 1 ..à; no Clube'Jaraguaense de Xadrez,·Ma1:.
wee x Marcatto, Argi x Nicolodelli e Jarita x Weg, e, no dia
3, Nicolodetli x Malwee, Marcatto.x Argi e Menegotti x Ja-
rita.

\

As demais modalidades terão iníciö' no decorrer de
novembro.

Vere'realizou .OS

Jogos Regionais
Com a. participação de 16 estabelecimentos de ensino,

foram abertos solenemente na manhã do dia 24, 2a. feira,
os IV JOÇjos Escolares Reqionais, categoria mirim e infar:l
til, da 19a. UCRE. O cerimonial, realizado no Ginásio de
Esportes Artur MUller, foi conduzido pelo Chefe da Difid,
Prof, MuriHo Barreto de Azevedo, com prestigiamento de
qutoridades.e alünado. A declaração de abertura coub� ao

secretário-adjunto de. Cultura, Esporte e Turismo do Esta-
do, Udo Wagner..

.

Na oportunidade, o atleta olímpico internaciC?nal, o

ci'clista Sílvio Roberto Ewald foi homenageado, com cfesta7
�que de suas conquistas. Ele recebeu. igualmente uma pla
ca ,dE;! prata dos alun.0s-atletas da 19a. UCRE. Foi en!_re
qye também um t�oféLi à E.B José D, !'Aagalhães, que .foi, nfl
opinião das autoridades, a que desfilou melhor UniformI
zado e com garbo. Participaram' dos IV JER�, nas modalí;
dades de vollbol, basquete e handebol infantil e mirim
masculino e .feminino, com joqos no "Artur Müller" e

AABB, as sequintes unidades escolares: Abdon 'Batista, Al
mirante Tamandaré, Euclides da' Cunha, ,General Rondon,
Giardini Luiz Lenzi, Heleodoro Borges, Holando M. 'Gon
çalves, D.uarte Maqalhães, Julius Karsten, Pref.�Laurq Zi'!l
l11ermann, Miquel Couto, Roland Dornbusch, Sao Jose, Sao
Luís, São Pearo e Tereza Ramos.

Dado Ó deser1'Volvimento dos Joqos quando do fecha
nlento desta páqina esportiva, publicarelí�os os resultados
na próxima edição.

.
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COMERCIAL FLORIANI

REVE�DA E ASSISTaNCIA TÉCNICA a�torizada de
cale. SHARP e DISMAC para Jaraguá do Sul e região.

Temos rodá linha de máquinas de escrever
.

OLIVETl}, manual e elétricas.
Grande quantidade de máquinas USADAS: OLIVETTI

e REMINGTOM com 06 meses-de Garantia.
Oficina de máquinas de escrjtérlo em geral, e

Relógios de Ponto Rod BeL
ACESSÖRIOS EM. GERAL.

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

.

G

RELOJOARIA. AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas

, sugestões da RELOJOARIA-AVENIDA.

Marechal e Getúlio VQr$Jas

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

I TERRAPLENAGEM VARGAS
-

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS ·SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.014$ - Telefone: 72-1101

("

A moda certa em roupas e calçados é com il

CINDERELA, onde estão as melhores opçõer
para cada estação.

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na
Gumercindo e na Get�lio Vargas.

DESPACHANTE VICTOR

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deoc(oro, SS7
(junto a firma Emmendoerfer)

Telefenes: 72.0060, 72-0327·e 72.0655

Você precisa entrar no
Monza 2 portas.

o novo Monza 2 portas é o próprio reflexo do bom gosto, do charme e do talento de uma
.

. tecnologia avançada. '.
.

Por isso ele tem tudo para agradar: muito conforto, espaço inteligente, estllõ'
aerodinâmicoa serviço do desempenho e da economia, e ótimas surpresas'

.

quando você tiver o seu. Pois, é impossível deixar de admirar um Monza..•••
Venha conquistar o seu Monza 2 portas. Mareadevalor

Entre por este,Concessionário.·I
EMME�DÖRFER

Comércio de Veículos· Ltda'.,
.

AV. MAL. DEODORO.DA FÖNSECA, N.o 557 -'FC?nes: 72-06�5, 72-0060.72-0969
JARAGUÁ DO SUL _ STA. CATARINA

RONDA

Quem tem Honda, agora tem um Clube
o CLUBE HONDA é o novo lança mÊmto da HONDA. Nele você só tem vanta

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

participa de tcdas as promoções espeeiuis organizadas pelo CLUBE HONDA, como

convênios com hotéis e campings, concursos, etc.
E mais: ganha grátis a assinatura da "REVISTA DO CLUBE HONDA". TI.I·

, do o q!Je você tem a fazer é vestir' â cami seta do CLUBE HONDA. Fàça-nos uma vi·
. sita para maiores informações.

.

Revendedor Autorizado
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'As Anotacões de'Hávio José
I

- Já estão abertas as inscrições ao 'concurso ves

tlbular .de Acafe, que se encerram na próxima semana.
Em Jaraguá serão realizados os vestibulares de ciências
contábeis e economia, sendo desde o terceiro e último;
uma vez. que cessa o convênio com a FURJ. A diretora
da FERJ, .Cerla Schreiner, disse 'que em 85 somente ha
verá vestibular de ciênccias contábeis. se outro curso

(admlnistreção ) não vier a ser .aprovedo. Ela aF,rescen
tau também que iniciaram-se esta semana as conversa

ções para a cessão à Funorte. de Mafra, de 40 vagas do
curso de estudos sociais, que pertencem a FERJ.

_ Na qúalidade de presidente do Conselho de Ad

ministração da Santinvest, o empresário Eggon João da
Silva avistou-se com o governador Amin, ocasião em

que solicitou- a sua interferência para as reivindicações
.da comunidade, via classe empresarla]', quais sejam,
melhorias na agênci� dos Correio�, ampliação da cadeia,
pública e construção de uma noVa ponte, esta conside-

.

rada a mais importante, diante da necessidade premen-
.

te de tal obra.
,

- A municipalidade jaraguaense dará in/cio aos

estudos de viabilidade técnica, visando a construção
de uma novà ponte,- que é uma prioridade do atual .go
verno. O custe é superior a Cr$ 500 milhões e a pen
dência maior de opiniões é no sentido de que· a mes-

'ma seja construída�na rua Rodolfo Hufenuessler, pro
ximidades das lndústrlas Reunidas.

_ Vários leitores proc ....aram nossa redação; ne

decorrer da semana, manifestando estranheza e ao meso,

mo tempe ,seu- desagravo, pelo fato de terem sido ar

rancadas pelo menos meia Clúzia de árvores que 'se si
tuavam sob o al'pendre da obra. em constr�ção' da Es
cola Jaraguá; ,j�stamente quando se procura incentivar
o plantio. E.les afirmam que qualquer esclarecimento
vai explicacr, mas nunca justificar o ato. Com o qu.

I concordamos ...

- Os vereadores José Gilberto Menel e Adernar
\"Iinter, tiveram aprovada indicação conjunta, solleiten
do a Telesc aimpl'antação 'de um telefone público, o

chamado "orelhão", nas proximidades' da casa comer

dai de Leopoldo Ockner, na rua .João Carlos Stein, no
Jaraguá Esquerdo; 'bairro que sente a .carêncla 'desse

,

meio de ccmunlcaçêo. Winter apresentou igualmente
vai explicar, mas "ünca justificar o ato. Com o que
rua 352, lateral da �ua Ângelo Rubini, na B. do R. Cerro.

__: Está na Câmar-a, projeto que reajusta os venci
mentos do funcionalismo municipal estatutário ativo

.: e inativo, em 50% àqueles que recebem até três salá
rios mínimos e 40% aos que percebem acima de três

salárles, a partir de 1.0 de novembro. O líder do gover
no, Álvaro Rosá" reconheceu qúe o valor é irrisório e

afirmou que se hoje' existem funcion·cirios
'

percebendo
'salários baixos na prefeitura, é por culpa de_governos
anteriores. O aúmento dos c.eletistas, que são maioria,
deverá ,girar praticamente na mesma faixa, de acordo

. com o prefeito Bubi Vasef.
- De> deputádo Octacílio Peçlro Ramos, em apärte

ao pronuncianiento de dep Nagib Zattar quando reff!
ria-se aos supermercados que não obedecem preços
tabelados: "O .culpado por essa situação é o governo,
'que não controla nada_ e' não tem capacidade para, con
trolar os preços dos gêneros doe prir;neira necessidad�".
E. arrematou: :'Num país que não tem governo, cada um

rouba como quer'� .. ;

.:..:... Neste s.ábado; a partir das 14h,' a sexta etapa
.do C'ampeonato J,araguaen$e de Bicicross, no M9tódro-

• mo Getúlio Barreto· da Silva. O encerramento do cer

'me �stá previsto para 19 e 20 de novembro" c;om a par
ticipação de equipes de Santa CataTina, Paraná e Rio
Grande, do Sul.

'

----::- Guaramirim recebeu do Gaplan, via deputado
'Na§ib Zattar, Cr$· 1.950 mil, para a complementação do
pagamento das despesas tidas parét a elaboração. do
plano diretor físico-territorial, ' já concluído, e que se

encontra na Câmara de V�readores para aprovação.

Tonelf -é 'O coordenador do CAP
Foi oficialmente instala

do na manl1ã do dia 21, no
Centro Empresarial, o Co

legiado da Administração
Pública - CAP, em Jaraguá
'do Sul, com a presença do
secretério : da -Casa Civil
Francisco Assis Filho, do
subchefe da Casa Civil pa-
,ra Projetos Especiais Flá
vio Hamilton da Luz Busch,
do assessor especial da Ca-

,

sa Civil Ricardo Bastos Fer
reira, .dos assessores técnl
cos Ricardo Schroeder, Rui
'Baumgarten e Euclides Bi
anchini, além dos responsá
veis dos órgãos estaduais
sediados no município, Ve
readores E} Executiva Muni-

, cipal do PDS.

Na oportunidade foram
esclarecidos os motivos que
levaram o Governo do Esta
do a criar Os Colegiados da
Administração Pública em

SC e apresentado o plano
estr:atégico. Seguiu-se a e
leição da coordenação do
CAP em Jaraguá do Sul, que
ficou assim: coordenador
- Geraldo Antônio Tonel-
-li, secretário executivo-
Eugênio Strebe, - membros
- Alcides José' Molinari,
Leurindo Goedert, Udo
Staats, Dr. João M. B. Mar
ques, Dr. Adhemar Grubba,
Celso Roque dos Santos,
Iran Osório- Dutra, AchiIes
Santos Silva, Enno Jenssen.
Nair Enke, Iris. Barg Pi.azera
e Dr. Luiz Martins Gonçal
ves, que representam, res
pectivamente, o Besc, Co
disc, Acaresc Regional, Aca
resc Local, Celesc, Cidasc,
Delegacia Regional de POlí
cia, Delegacia de Polída da
Comarca, Exatoria Estadual :

Fiscalização da Fazenda,
Ipesc Regional, Telesc, 19a.
Ucre � Unidade Sanitária.-

Asfalto a SH, pára dia 31: .Vasel
O prefeito Durval Vasel

confirmou à Imprensa, esta

semana,' a paralização, na

próxima segunda-feira, dia
3 f, das obras de asfa I ta-

, mente da JGS.346, que dá
acesso ao município de Sch
roeder. Segundo Vasel, Ja
raguá vem executando a

obra quase que exclusiva
mente com recursos pró
prios e diante desse fato,
como. não há mais condi
ções de prosseguir com a

obra, irá tentar 9-juda ao

Governo do Estado, que se

r� solicitada em audiência,
possivelmente na próxima
semana, juntamente com o

prefeito de Schroeder, AI-
. dó Pasold, e com os deputa
dos Octacílio Ramos e Ro
land Dornbusch,

Até o presente nos 10.080
m2 de área, já pavimentada
(23,93% do total), foram
invesfido� Cr$ .

183.660.051,52. Para a ·pa
vimentação dos, 42.l19m2
I-estantes (6.017m) são ne-

cessärlos recursos da or

dem de Cr$ 350 mllhões,
conforme o relatório de a

companhemento financeiro
daquela rodovia. '

Ainda no setor de obras,
o prefeito informou que
parte do leito da rua José

. Emrnendoerfer foi rebaixa
do e que já foi feita [lclta
ção 'pera ajardinamento do
trevo no final da Getúlio
Vargas e na entrada para
Schroeder, com a coloca
ção de luminárias de gran-

, de potência.
O Chefe do Executivo de,

Jaraguá do Sul, confirmou
a sua participação, como

também dos secretários Ivo
. Konen e Balduino Raulino,
bem- como"do chefe de ga-.
-blnete Olavo Marquardt, no
3.° Encontro dos Prefeitos
do PMDB, dias 4 e 5 de no

vembro, em Tubarão., ocá
sião em que serão aborda
dos aspedos relacionados
as áreas de comúnicação;
agricultura, educaçªo, cul
tura e saúde.

DR· BARBOSA EM CURSO DO
MEIO AMBIENTE

. Os Promotores de Justiça
Drs. José·Alberto Barbosa
(Jaraguá do 'Sul) r Jo'ão Al
mir Silveira, Valdir· Vieir:a,
Paufo �rmando , Ribeiro
(Florianópolls),� represen
tarrdo a Promotoria de Jus
tiça de Sarítà Catarina, estão
participando desde ,o dia
24, até este sábado, do 3.°
Curs� Internaciohal de Di
reito Comparado do Meio

,

Ambiente, na Câmara Mu

nicipal de São. Pau·lo. A PiO
moção é da Assodação pàu
lista -do Ministério Pób!ico,

Sociedade Br'asileira de Di
reito do' Meio -Ambient.e,
Associação dos Advogados
de São Paulo e Instituto de
Biociênoias da Unesp e tem

a finalidade de realizar um

estudo geral da ecologia à
luz da justiça e da admi
nistração no_s vários países.

Participam do curso �a
lestrantes da Alemanha, Ar
gentina, Camarões, Espanha
França, Itália, Japão, Esta
dos Unidos e Suécia, além
do Brasil.

Correios:
Fiese reclama

O diretor executivo da
Federação das I ndústr.ias
do Estadó de Santa Catari.
na, Edgar Paulo Mürler, en

caminhou reclamação ao
Di reter 'Reqione I da EBer,
Guido Alfredo Heisler, acer,

ca -do serviço desempenha,
do' pela'empresa cjÚé' detéi\i
6 monopólio estatal. O ofí·
-clo foi encaminhado dia 25
de outubro e tem o seguin
te' teor: "Nestes últimos 6
meses' devemos ter elespa.
chado mais de .dez mil ofí·
cios, circulares, etc. pelo
Correio. lJma certa percen
tagem nos foi devolvida
com a observação de "mu
dou-se" ou endereço "des.

� conhecido",
"

com.o que,
sem outra alternativa, lí·

'nhamos que nos conformar.
,

- Não nos podemos con

formar, todavia, .senhor Di·
reter, com a devolução' de
um offcio por nós endere
çado há dias à Associação
Comercial. e Industrial de
Jaraguá dã Sul, corretamen
te endereçado à mesma As
sociação e tuja sede não
fica mais de trezentos me-

.

tros de distância do pró
prio 'Correio daquele .cida-
de".

-

'Como se observa,
'

'a ele
ficiênéla nos "Correios'
não vem sendo somente par
nós denunciada. A reda
mação � generalizada.. E as

providências? "

Re;forma da
... �._ •• �J-.ß

"

'Tamandaré
O prefeito Aguiar, �

Guaramirim, quando na (a

pitai do Estado, dia 25, _ini
clou entendimentos com o

secretário Moacir Thomazi,
da -Educação, para a cele
bração de um convênio en

tre a Prefeitura Municipal
e o Governo do Estado, a

través da Secretarià da Edu
cação, visando a r.ealização
de r�form;s hÔ prédfÓ,da
Escola ,Básica' Almirante T�
méilidàré, orçadas ,em Crf

7;5 milhões. O convênio de
verá ser assinado ainda eS'

te ano;' a·ssim como 'aS &

formas devem começar no

presente exercício;· info�
mau Aguiar, que elogiOU a

cortesia e atendimento �
Thomazi.

CORREIO DO flOVO

há 65 -anos na intimid
,

co'm a notícia e a bói

informação.
Faça a sua· a-ssinatur",

Anuncie
-

conosco,
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