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Prêmios para a melhor
ornamentação natalina

Com vistas a proporcionar um novo visual na cidade,
com a aproximação das festividades de final-de-ano, o Clu
be de Diretores Lojistas e a Secretaria de Educação, Cultu
ra, Esportes e Turismo da Prefeitura Municipal de Jaraguá
do $ul, instituiram dois concursos que vão premiar as me

lhores ornamentações natalinas em casas comerciais e in
dustriais. A escolha dar-se-á atravé-s de um júri, formado
por casais da nossa sociedede, que observarão os critérios
constantes no regulainento, que será publicado .ne impren-
sa citadina, no pröxlmo final-de-semana.

'

Já ficou definido para o período de 21/nov�mbro a

05/dez para as inscrições das lojas e residências interessa

des em participar dos concursos, cabendo ao júri escolher
as melhor-es entre 10 a 2·0jdez, para, no dia 2f haver a

proclamação dos resultados e entrega dos troféus aos ven

cedores no dia 22.
e grande a expectativa em torno da reélização desses

ço�cursos, pelo que de positivo vai trazer para o comér
cio. e para o embelezamento da cidade, que busca a sua

auto-afirmação no contexto turístico do Estado..

. EXPOSIÇAO DE ORQUíDEAS

Oe 18 a 21 de novembro, no Pavilhão Artur Müller,
do Parque Agropecuário "Ministro João Cleophas", a f Ex
posição de Orquídeas e Plantas Ornamentais de Jaraguá

.

do Sul yai colocar à .mcstra, mais de quatrocentas' espéci
mens, que igualmente poderão ser adquiridas. A Exposição
leva o patrocínio da secretaria municipal de ; Educação,
Cultura, Espor-te e Turismo, com apoio de uma comissão
que está viabilizando a formação da Associação Jaraguaen
se de i!\madores de Orquídeas e Plantas Ornamentais.

O patrono da Exposição será o prefeito Durval Vasel.
A abertura está marcada para sexta-feira, dia 18, -às 20 h, ,

e çl�rante o período ficará aberta a visitação pública das
8 às 22h. No local vai functonar serviço de resteurante.

.

CULTURA E LAZER

Integrar as 'comunidades da, periferia e do interior do
município, principalmente as de baixa renda, através de

promo�õ�s culturais e esportivas, bem c;:omo possibilitar
o convlvlO àtravés da música, dança, poesia, pintura, es

porte: e outras formas de entretenimento, são as finalida-

�es do P�ojeto Cultura. e Lazer nos Bairros, definidas pe

.0, s_ecretario Balduíno Raulino e que será implantado no

.

IOICIO de 1984. .

.

.

.

À princípio, as comunidades que se�ão atendidas pelo
�roJeto �ão: Vila Lenzi, Ilha da Figueira/Vila Nova, Vila

. I
aependl, Barra do Rio Cerro, Rio da Luz e Garibaldi, Vi

,

a Rau/Água Verde, Nereu Ramos, Santa Luzia e Jaraqúé
.Esquerdo. O projeto está ainda em, fase de elaboração,
mas .a 'Sua "execuçêó é certa para o próximo ano.

'

FEIRA DE ARTE

d .

A Feira de Arte e Artesanato, 'já obrigatória no calen

l;r.o cultural [araçuaense, desta feita ;'acontecerá no die
, na r�a Artur Müller. A SECET prepara as' atrações e

pensa �nlcamente numa maior participação do público,
Çjlle deiXOU a desejar no mês passado.

.

A J?ntinuidade da Feira dependera m�ito da presen
. = do �ublico, diz o, secretário Balduíno �aulino, 'um tan

-

. pr�upado com o esvaziamento ocorrido na última
promQião.

'.

Crescimento econômico do Vale
do Itapocu chega a 105%

Concluída a segunda eta- Municípios do Vale do Ita-

pa do levantamento econô- pocu, do montante do mo-

mico yerificado nos muni- vimento econômico - ano

cípios catarlnenses no exer- base 1982, Jaraqué do Sul
cício de ·1982, que consiste. município-pólo, desponta
na análise das declarações com um valer adicionado
do movimento econômico a,- de Cr$ 40,7 bilhões, segui-
presentadas pelos estabele- do por Guaramirim com Cr$
cimentos de comércio e in- 4,1 bilhões, Massaranduba
dúsfria, bem como pelo se- com Cr$ 3,7 bilhões, Coru-
tor primá'rio, foram dlvul- pá com'Cr$ 3;0 bilhões, B.

gados os índices provisórios Velha e Schroeder com Cr$
de participação. no retorno 1,1 bilhão.
do, ICM para 1984 e que re- O munkípio de Corupá,
gistrau para o Vale do I ta- em termos percentuais de

pocu um crescimento no ín- crescimento, destacou-se na

dice na ordem de 75%, pas- agropecuana, com 147%,
sando de 4,005188 para ao passo que no setor i n-

4,299034, considerado sa- "dõstrla e comércio, coube a

tisfatório.
.

Massaranduba o maior cres-
Consoante o secretário-e- i cimento na mlcrorreqlão,

xecutivo da Associação dos f .112%. O c:rescimento
.

má-

Eggoné destaque
empresarial

de SC
No, dia 4 último, o T.atro Renascença

de Pórto Alegre foi palco da solenidade
de entrega do prêmio "Destaque' Empre
sarial'" a quatro personalidades indicadas

pelol» empres.ários da Região Sul, atr.vés
.de pesquisa realizada pelo anuário. srAno

. Econ6mico", do jornal Zero Horã.
EggO"n João da Silva, diretor.presiden

tá do Grupo Weg de Jaraguá do Sul, foi
o apontado pelas empresas catarinen5es

a, pelo Paraná, o industrial Sérgio Marcos
Prosd6cimo, presidente da Refriegração
Paran". As ind�str.ias do Rio Grande do
Sul indicaram o presidente da Fiergs, Luis
Octávio Vi�ira, enquanto que Luiz Eulálio
de Bueno Vidjgal, presidente da Fiesp, foi
Destaque Nacional.

Durante as solenidades,· em que esti
veram presentes representantes dos go
vernos dos três Estados, empresários, au

toridades e convidados especiais, além do

diretor-presidente da RBS, Mau_rício Si-.

rotSky Sobrinho, foram entregues também
os prêmios "Destaque Ano Econ&mico" as

dez empresas de cada Estado da Região
Sul que apresentaram melhor desempenho
econ6mico no apo passado.

, OS EMpRESÁRIOS QUEREM SER OUVI
DOS. PREFEITURA PODERÁ TER EXPEDI

.

ENTE ÚNICO. Leia na pág. 12. Além disso,
muito mals parà você.

Festival de
Corais na

quinta-feira
A 19a. Unidade de Coordenação Re

gional de Educação, com sede em Jara

guá do Sul, reallra no pr6ximo dia 11,
quinta-feira, o seu 1.° Fes,i�al de Corais,
que reunirá no Clube.Atlético Baependi,
a partir das 19h30ínln, corais de estabe
lecimentos diS redes estadual e particular,
com a participação espJcial de dois co-·

rais comunitários. O Festival' tem por ob

jetivos estimular o canto coral nls esco

las, oporturiizar ao aluno o desenvolvi
mento de. suas potencialidades .artísticas
e vivenciar a arte na escola e comunidade.

A abertura' dar-s..á com a participa
ção es�ial do Çoral da Sociedade Cul
tura Artística, regido pelo maestro Luiz.
Fernando Melara, seguido dos corais "Car
m;irinhos da Berra", da EB "Prof. José
Duarte Magalhães", "Escola Particular Ja

raguá", "Pingos de Sonhos" do CIP "Má
rio Krutzsch", "Coral Infantil' da Comuni·
dade Evangélica", "Sol-La-SiJ' do CE "Lau

ro Zimmermann" (Guaramirim � "Ale

grias de Campinas" da EB -"Pe. -Bruno Li,,-
den" (Massaranduba), "Estrada do Som"
da ES "Euclides da Cunha" (Nereu Ra

mos) e no encerramento, a apreSentaç�o
do Coral da Comunidade Evangélica, que
tem como regente Ricardo Feldens.

AS IFORMAÇOES SOCIAIS E O ESPORTE
eSTAO NAS PÁGINAS 2 e 1,.

dio da AMVALI foi de 104,9
por cento, ultrapassando a

média do Estado, que fiCOU
oscilando em 90%.

Os índices provisórios es

tabelecidos para os rnuni
cíplos do Vale do Itapocu e

que poderão sofrer ainda
pequenas alterações. - pa
ra maior ou menor - são

. os seguintes: Barra Velha
0,088116, Corupá 0,241226,
Guaramirim 0,334034, Jara
guá do Sul 3,234884, Mas�
saranduba 0,296975 e Sch
roeder 0,095799. Experi-.
mentaram crescimento nos

índices os municípios de
Jaraguá do Sul, Gueraml
rim, Corupá !:t Massarandu- .

ba e. um peqlJeno decrésci
mo, Schroeder e B. Velha.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,Vestibular inscreveu' 398
em Jaraquá do Sul- r-Ó.

Fo.i de trezentos e ,no.venta e o.ito. o. número de candl-
dato.s inscrito.s llo. Vestibular Unificadão./84 da Acafe, em'.
J�raguá do. Sul, junto.

-

a Fundação. Educacio.nal- Regio.nal
.

laraguaense, inferio.r ao. �no. passado.. Os cursos mais

pr()curados fo.ram es de Processamento. de Dados em 8Iu·,

menau, Ciências Co.ntábeis, Eco.no.mia, Admhlistração. e
,

Educação. -Físicà.
Á Aé!lfe o.ferece junto. as' 18 instituições qJe integram

'o sistema fundacio.nal, 5.292 vagas. Os ínserltes deverão.;
. no período. de 13 a 15 de dezembro, retirar junto. a F�RJ
a etiqueta co.nfirmação. de inscrição..

.

.

O vestibular eQ1 Jiiraguá do. Sul (18 a 20 de janeiro.),
como em anos anterio.res, deverá eeerrer junto 'ao. Co.légió
São Luís, de acerde eem a eeordenadera Marisa Pradi FIo.·
riâni.

SUPLETIVOS
As inscrições para es �xames supletivos de 1.° e 2.°

graus, pro.gramado.s pela Secretaria da Educação. e executa

dos pela Divisão. de Administração. de Ensino. da 19a. UCRE,
foram encerradas dia 21 de eutubre. Tais exames serão.
realizado.s nes dias 1.", 02, 03 e 04 de dezembro, das 7h30
às 19h30, ne Centro. lntereseelar de 1.oGr. "Mário. Krutzsch"
(CIP). Os candidato.s _inscrito.s deverão. apresentar-se ne lo.·

f cal. das pro.vas, m�ia hera antes do. início. do.s exames, per
. tando. a carteira de identidade, cartã9 de Inscrição, caneta
esferográfica azulou preta.

Velido Casa
,

130m2 - 3 minutos de a pé dai Weq II. 3 quartos,
sendo 1 suíte. Terreno 15:x45m. Recém-construída. Oti
mo acabamento Tratar com Marconi na rua Epitácio
Pessoa, 532 ou telefone 72-1433.

II Extravio de Dheque
I

Comunicamos o extravio de urna folhe de cheque
do Banco Nacional S.A. de N.o 7859687, o qUÇlI está de-
Vida-mente cancelado junto à agência.

'

Jaraqué do Sul, 08 de novembro de 1983.
Co.op. Agr_._ Mista Itajara Ltda.

ClC n." 8102',

,r

'.

�Carroçarias
'�ARGI Ltda.

CONVIDA

ACONHECER SEU ÚLTIMO LANÇAMENTO
A CARROÇARIA ABERTA DE ALUMINIO·

Expo.sição. n!l rua -Enrico. FermI, n.O 113, em

� \..
Jataguá Esquerdo..

tnstaladora Elétrica
C ON T I Ltda._

. Hua Guilherme reege, lU - Fene: 12-0091

,�

Tenha um Natal tranquilo e barato',
A MORETTI, JORDAN ESTÁ OFERECENDO DESCONTOS ATÉ 16%· 'EM CADA REVI
SÃO OU CONSERTO QUE VOC� FIZER NO SEU VEJCULO FORO;
PROMOÇÃ.O VÄLiDA PARA' NOVEMBROI 8EZEMBRO 83.

ij�lI r

_ Aqui você ganha em·precisao e ganha em q�alidade.
Porque,você tem aqui o serviço êo. equipamentos

aprovados pela própria Fórd: M,,"_nêo paga um preço
diferente por isso .

-

Aumente a precisa0 do seu carro: use somente peças
e serviços genuloo.. Ford.

Juízo. de Direito. d� Co.m arca de Jaraguá do Sul '

EDITA� D� CITAÇAO
O POUTOR SÉRGIO LUIZ ROSA OE BI;:M, ·Est�ada que lioa -Nereu Ramos à Estrada

'_ JUIZ DA 2a. VARA DA C.OMARCÄ DE JA- Itapocú-Hansa neste munlclpio, fazendo
RAGUÁ DO SUL, ESTADO DE S'ANiA CA- frente com 6,OOms. na marqern esquerda
TARINA. NA FORMA DA LEI, ETC... do Rio ltapocú, travessão dos fundos

FAZ SABER a todos quantos o· pre- 'com 40,50ms. com terras do requerente
sente edital de citação, com o prazo de Alcir Genésio- Moretti, estremando cio le-.
(30) dias virem ou dele conhecimento ti- 'do direito com 220,OOms. com a Estrada
verem e interessar possa, que por parte que liqa Nereu Ramos à Estrada Itapocú-
de ALCIR GENÉSIO MORETTI e ODETE. Hansa e pelo lado esquerdo com 214,OOm.
,FLORIANI MORETTI, brasileiros, casados, com terras do requerente Alcir Genésio
residentes e domiciliados na Estrada lta- Moretti. DESPACHO DE FLS. 12 e verso:

pocú Hansa, nesta cidade e Comarca', a- I-R. Hoje. l l-Desiqno - o dia 16 dez. 1983,
través de seu bastante procurador, advo-, às. 16 horas, para a realização da Audiên-
qado dr. Reinoldo Murara, foi requerida cia preliminar de Justificação de posse,
a ação de USUCAPIÃO N.o 906, para aqui- '.III-E:ite-se com as advertências leqais, pa-
sição das sequintes áreas: 1) Um terreno ra

-

comparecerem a referida audiência e

rural sem benfeitorias, com a área 'de se o quizerern, contestar a ação, no prazo
8.751,00' m2, distante 11 km do centro leoal, que' fluirá da decisão que' declarar
da cidade de Jaraquá do Sul, situado no a justificada a posse, os confrontantes e

ledofrnpar jda Estrada que lloa a Vila. de suas esposas e por edital, com o prazo de
Nereu" Ramos à Estrada I tapocú-Hansa trinta (30) dias, que deverá ser publica-
neste município, fazendo frente com 95,OÖ do na Imprensa Oficial e local e afixado
ms. com a Estrada antiqa que liqava Ne- t10 local de -costume, aos interessados au-

reu Ramos à Estrada ltapocu-Hansa,
'

tre-. sentes, incertos e desconhecidos. IV-Cien-
vessão dos fundos com 170,00ms. na mar- -t ifique-se por carta"AR" para os fins do
qem esquerda do Rio Itapocu, estremendc § 2.1', inciso II, do Artiqo 942 do Código
no lado direito com 33,00ms� com a es- de P.rocesso Civil, os representantes da
trada que liqa Nereu Ramos à Estrada Ita- Fazenda Públi.ca .da União do Estado e do
pocú Hansa e do lado esquerdo cl 180,00 Município. V-Intime-se as testemunhas ar-

ms. com
. terras de Arno Zimrnermann. ,roladas na iniciai,' bem como, ao Dr. Pre>-

.

2) Um terreno rural 'sem benfeitorias,' motor de Justiça. VI-I"se.JS. 8/9/83. (as)
com a área de 9:121,00 ms2, distante J 1, � Sérqio Luiz Rasá de Bem � Juiz de Di-
Kms do centro da cidade de Jaraquá tio" reito da 2a. Vara. E, para que chegue ao

Sül situado no lado ímper ": da Estrada ,-conheci(11ento de todos o? interessedes au-

qU� ltqa=Nereu Ramos. à Estrada Itàpöcú" sentes, incertos e desconhecidos, fOI expe- .'
Hansa rieste monlctolo, fazendo ' frente dido o presente éditäl, que será publicado
com 97,00' ms. com â estrada antlqa que na forma da lej'e afixado no 'local de cos-

.Iiqàva Nereu Ramos à Estrada ltapocú- turne, no átrio do Forum, correndo o pra-
Hansa, travessão dos fundso com 42,00ms .zo ae 15 dias, pára contestarem, queren- t»

com terras do requerente Alcir Genésio do, a contar da sentença' que justificar a

Morétti, estremando no lado direito com oosse. sob pena de serem tidos como ver-

126,00ms. c'om a Estrada antiga e pelo dadeiros os fatos aleqados pelos autores.
lado esquerdo com 187,OOms. com a E!;:- Dado e. passado .nesta cidade de Jaraguá
{rada que liqa Nereu 'Ramos � Estrada' 'do Sul, aos nove dias do mês de setembro
Itapocú-Hansa. 3) Um terreno rural sem do ano de mil novecentos e oitenta e três.
benfeitorias,' com a área de 4.826,00ms2, Eu" Adolpho Mahfud,. Escrivão, o

. subs-
di�aarite 11 kms. do centro da cidade de êrevi. - Sérqio. Luiz Ro.sa de Bem, Juiz de'

')aràquá d() Su.!. sitúado no lado par da Direito da 2a. Vara"
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JORNAIS DO INTERIOR
Começa neste sábado em

Balneário Camboriú e pros
segue até o dia 14, o IV

Congresso 'Brasileiro dos
Jornais do Interior e I Con
gresso dos Jornais do Inte
rior de Santa Catarina. Cen
tenas de jornais de todo o

País vão marcar presença
nesse importante congresso
da classe, onde o "Correio
do Povo", Oi, mais antigo
jornal do interior de Santa
Catarina, vai participar ati
vamente dos trabalhos. Aos
confrades de sofridas lutas
na imprensa interiorana

brasileira, o nosso afetuoso

abraço. E boas vindas a

Santa Catarina.

Ro�cmei Aparecida Gretter
.

CLARA PEDRONI ...:_ Fale
ceu no dia 26/10, em Curi.
tiba, ii veneranda senhora
Clara Roeder Pedroni, viú'
Va de Pedro Pedroni e, co
mo naturar desta cidade, re
sidiu em Jaraguá do Sul' du.
rante muitos anos. o seu "

passamento deu·se às 5 he
'ras ·da m'anhã, no Hospital
Nossa Senhora do Pilar e foi

, dado a �epultura no Cemi.
tério Evangélico de Curiti"

, ba. A ilustre extinta deixa o

filho Francisco, a nora Ire
ne Gruetzmacher .e o' neto
Jair. Leitora db "Correio do
Povo" de muitos e muitos a.

nos, este semanário Sente o

seu passamento e apresenta
aos seus familiarés as ex

pressões do mais sentido
,

pesar.
JARAGUÁ TURISMO - Es
tá realmente uma beleza as

instalações da Jaraguá Tu
rismo, agência de viagens
em instalação na Proc6pio
Gomes, defronte a nossa! re

dação. A coluna parabeniza
os diretores Luís, Eduardo
Nunes da Costa e, Dalva Nu",
nes Pereira Oliveira e a ge
rente, de operações Marivo
ne Batista pelo bom gosto.

, E que tenham muito suces

so!
DR. MASSAD DEUD -

Quem vem a Jaraguá do sur
dias,24 e 25, é o Superinten.
dente da Receita Federal pa·
ra o Paraná e Santa Catari·
na, Dr. Massad Deud Filho,

[Gente s Informações1
\..-------------,-- ./
acompanhado do Dr. Luís
Fernando Navarro Lins e

das respectivas esposas, à
, convite. das entidades -filan.
trópicas da cidade. Eles ee

nhecerão nossa cida�e e se

reunirão cem dirigentes das
entidades anfitriães, eenfer
me este jornai já antecipou.
Em primeira mão.

DO BEIRA RIO - Bastan
te comentado o enorme su

'cesso do baile/shaw de a-

bertura da temporada verão
83/84 do Beira Rio Clube
de Campo, dia 28 último. A
diretoria social, encebeçada
pelo amigo Carlos Azevedo,
está programando para bre
ve, a Noite da Seresta, COll1
o Grupo Arco Iris, total
mente franqueada aos asso

ciados, pelo respaldo qee
têm dado às promoções.
Para o final! 'de janeiro, du
rante a Noite' no Hawaii, a

dlreterta já está contactan
do a vinda do Trio Los An
geles, de enorme sucesso
nas paradas muslcals. E. pa
re o carnaval, afora as pro-
moções quentes, uma novl
dade: a garotada terá .. final
mente, o seu baile lhfantil.
UMAS & OUTRAS - Será

no dia 22, às 17 horas, no
, Baependi, a posse da nova

di'retoria do Núcleo de Vo
luntárias de 'Jaraguá do Sul,
tendo na presídênela a Sra.
h'one Barros 'e como eeer

denadora a Sra. Maria Lul
za Vasel. -x- Os vereado.
res' José Gilberto Meriel, ÁI.
varo Rosá e Errol Kretzer,
confirmaram participação
no XX Encontro 'Nacional
de Vereadores, de 21 a 26

I

de nov., em Fortal'eza, Cea.
rá. -x- APAE agradecen.

'

do ao Sr. Edmundo Barbi e
EABarbi Seguros pela doa.
ç_ão total do prêmio da apó.
lice do seguro do prédio da
entidade. -x-' Quarta.fei�
ra, receberam as amigas,
para um lanche, as Sras. OI.
ga Breithaupt Geffert e Ivo-
ne Driessen. Na mesma d�.
ta, o casal Dr; Alfredo (ZiI·
da) Guenther ofereceu um

jantar para um grupo de a·

migos. --:,x- A loiríssima
Henriette, Mayer, a Neca,
recebeu dia 10, amigas. para
um lanche, na residência
dos pais, comemorando s,ua

idade nova.'
DR. EVERTON DA LUZ -

Repercutiu de maneira sim�

pática o ato que designou o

dr. Everton Jorge da Luz,
para as altas funções de
Coordenador Gerai" dos
Grupcos Re�ionais de Estu-'
dos do Ministério, Público.

A sua posse ocorreu no ga
binete do Procurador Ge
rai da Justiça, dr. João Caro
los Kurtz. O dr. Everton é
sócio representativo dó Ro
tarv Club Florianópolis e

foi muito cumprimentado
pelos seus companheiros

, pelo evento. Parabéns!

QUEM CASA - Ontem, na
"São Sebastião", AJiVaro
Sbardelatti/Marli da Graça
Fernàndes. Hoje, dia 12, às
16h, Ismael Zabel/Edir
Schulz; às 17h, Agenor Mor·
bisjClàrice Torlzani, Arnal.
do Fagundes./Màristela Ven.
turi, Lourival Jesuino/Vera.
nica Chiquel.eiro, EClemar
T�mazelli/Marrene ÔdeUi e

Inácio Pelli�/Rosane N�rn.
berg; às 18h, Osmar Men.
donça/Terezinha Reiser. Na
Barra, às 17h, Sérgio Ro
berto Lopes/Solange Picci.
nini; às 17h30, Ecfvino Pau.
lin!Jussara de Fátima Lecz.

,

ko e às 18h, Gilmar Cam.
pestrinijCreusa de Fátima
Nunes., Às ,18h, no Jaraguá
Esquerdo, José 'Jair Franz.
ner/Erondina Junckes. It a.

manhã, as 15h30, na Grota
Funda, Mário Floriano/Zil.
Ma Terezinha' Vieira.

Capela do Rio Molha. (O)
Anote aí: dia 11/12, inau
guração festiva das novas

instalações da Escola Parti
cular Jaraguá e Jardim de
Infância Pestalozzl; em fase
de acabamento.

'

qüência na piSCina do Ba.
pendi" que ,dia 14, "segund..
feira, programou noitada
dançante com o Grupo Ar.
co 'Iris. II O c_lube a:rurra
está também solicitando
aos sócios-a, atualização do
endereço e regularização do
registro dos dependentes,
junto a, secretaria.

PE. MAURrCIO - O Pa
dre Mauricio, que é um ver·

dadeiro Leão no trato com

a juventude, já, pensando
nas festas natalinas, progra.
mau para o dia 10 de de
zembro uma preparação,
no Noviciado e, para o dia
17, uma confraternização
entre os [ovens, no Cristo
Rei. Este ano, como 'nos en

terlores, haverá também o

presépio vivo, formado POf
um grupo de jovens.

I

Wanderléia Schiochet

ZIGUE.ZAGUE - Em co

memoração ao terceiro ani
nho da Aná Paula, os pais
Márcio e Vera Marcatto 0-

fereceram recepção aos seus

amiguinhos, quinta-feira, no
Beira Rio. (O) Trocou lda-.
de dia 7 a ,Srà. Laurita K.
Weege, esposa ,de Wander.
Hoje, recebe cumprimentos,
o advogado e professor Mu
riflo Barreto de Azevedo. (O)
O casal Milton e' Neusa
Kohlbach ofereceu ontem
um jantar íntimo em sua

,

residência. (O) Diretoria do
Rio Molha EC, convidando
para a festividade comemo·

rativa da conquista do vice

campeonator/hoje, às 18 ho
ras,

,
nas' depénd�rlcias da

CASA DA AMIZADE.....; D.
Karim Hufenüssler,' presl
dente da Casa da Amizade,
convidando a _todos para o

3.0 Bazar Natalino, dias 18 e

19 próximos, na rua Reinol
do Rau, imediações do Suo
permercado Breithaupt, em

benefício do Natal da Crian·
ça Pobre. À vel1da estarão
bolachas caseiras, massas e

de S. Bento do Sul enfeites
natalinos, panos de prato,
toalhas r.ndadas, entre ou·

tros artigos. Não deixe- de '

prestigiar.
.

S.S.C. ESTRELLA - As
bonitas jovens que entei"
tam a coluna concorrem ao

título máximo do 2." áaile
de Rainha, do Estrefla de
Nereu Ramos. O baile será
hoje com música

,

do Con·'
junto de Ritmos Society, de
Blumenau.

LlONS CLU�E - O Lions
Clube Cidade Industrial,
'presidido pelo casal AIi�rt
(Traudi) Ewald, receberá
no dia 5 de dezembr�, a

visita oficiai do Governado.r
do Distrito L·l0, José Cidral,
que vira acompanhado .da
esposa. O clube de serviço,
também, vai vestir quinze
crianças carentes que farão
a primeira ,'comunhão', da
Comunidade S. Judas Ta·
deu.

TORNEIO GIJO - Foi su
cesso total o 3.° Torneio
Gijo - O Companheirão,
desenvolvido dias '4 e 5 em

Jaraguá do Sul" pelo Rotary
Club, que reuniu 21 clubes,
rotários, envolvendo 418
participantes. Os comentá
rios foram os mais elogio-,
sos possíveis, no que con

cerne a organização e a pra
moção, em si. O Rotary de
Indaial foi o campeão, Rio
do Sul foi o vice, Jara�uá
do Sul' em terceiro e Tim
bó .em quarto lugar.

ROTARY CLUB -' Parti·
'ciparam do jan'tar festivo
do Rotary Club de Jaragu6
do Sul, terça à noite, o g0-
vernador Jamil Salim Amin
(que veio peJa terceira vez
em oito dias)" o ex-gover·
.,ador Pier Lorenzo Marche
zlnl e o ex-gerente do Ban·
co do Brasil de Jaragúá, Cí·
cero Ferreira, ambos acom·

panhados das esposas. Na ,

ocasião discorreu-se sobre
'o sucesso al'cançado no Tor·
neio Gijo, que futuramente

-

poderá atingir todo o Dis
trito 465. Os rotarianos as

sistiram também a exibição
de um filme sobre, ,o, Tor·
neio em apreço.

eors TOQUES ....:..' Com·

pletou 16 anos de casamen·
,

to, dia 4, o casal Sebastião
e ROsa Sp{tngler. O 'casal a·

niversariante possui dois fi·

lhos, a' Roselene e o Sandro.
Parabéns! ,/1 Quem esteve

em Belém do Pará, para' vi·
sita a filha Gilse e genro
Hugo, foi o casal Lindolfö,
e Doraci \ Braum. /J Est',
sendo mutto ,grande a fre-

Venir Blanck

COM. EVANG�LICA ,_

Neste sábado, a Comunida·
de de 'Santa Luzia, a partir
das 16h, promove churras�
cada em benefício da con

clusão do Centro Comuni
nitário. - Hoje também,
15h, reunião de líderes da
Escola Dominical, no salão
da Igreja do centro. - Oe

14 a 18/11, em BalneáriO'
Camboriú, retiro para s�

nhoras. - E no dia 17, às

14h40, no salão da com�.
nidáde d,o ,centro, um lioV�
E�'contró de ,I��$Q$.
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PLANTEMAIS..

·

I"

OPROINVESTRIWICIA 'i'

� S UIPAMENTd ",' A��:e:�:��'"
na sua luta para aumentar a
produtividade da sua tetra.
Agora você tem o Proinvest, 'um

,

programa especial de
financiamento para a compra de
equipamentos;
Com os recursos do Proinvest,
você pode aumentar a velocidade
do Seu trabalho e fazer o que todo
mundo está jazendo.
Plantar cada vez mais.
Além doProinvest, tJOCê conta,
para esta safra, com crédito,
.seguro - agora cobrindo também
o seu dinheiro - e como garantia
dos preços mín�mos corrigidos.
E ainda 'tem assistência técnica
e orientação.

"

Use os recursos do Proinuest
e 'aumente a sua produção.
Plante mais.
Em seísmeses, a terrajá vai
estar respondendo com bons lucros.

�\;'...

'-. ;'.

Procure a-
sua cooperatiuo,
um bcnco ou
um técnico da
extensão rural.
Vocêsótem

"�IfaIMii:f;id"'lMiidill a ganhar.

.

\� -;:-

, ';-";,' :��,: 'To'··�

Presenteie bem a quem você ama.

.Ne Joalheria A PÉROLA, você encontra artigos
para presentes e decoração, peças de joalheria, relo
íoarte, objetos em prata, cristal e porcelana que real
çam o seu requinte e bom gosto. Em anexo, a Ótica
MOderna com os últimos lançamentos da moda.

Faça-nos uma visita.,
•

,

Joalheria APÉROLA
,

.
óTICA MODERNA

R. Reinoldo Rau 289 _ Fone 72�1823 - Jaraguá do Sul

-

A ARTE DA GRATJDA.O
A maioria das pessoas procura agradar, prestar bons serviços, porém, nem

sempre é apreciada. !: doloroso passar pela vida sem ser notado, Temos de fazer en
trar em ação a nossa CORAGEMI Temos de ter coraqem para observar, pera comentar
e para felicitar quem o merece. Experimente fazer isto e verá como todo o mundo ao

seu redor parecerá diferentel
Em muitos casos basta apenas uma palavra!
Quando alquém ou alquma coisa lhe acredar. revista-se de coraqem e ex

presse o que está sentindo. Deverá, porém, ser sincero e isento de objetivos dissimu
lados. Não espere retrlbulção. A recompensa será seu próprio reconhecimento do es

forço dispendido em doar um pouco de si mesmo.

Seja ousado! É necessário ter coraoem para expressar um eloqlo sincero.
ENSINA AO TEU SEMELHANTE A GRATIDÃO. ELE RECEBERÁ BENEFfCIOS! ENSINA
AO TEU SEMELHANTE A CARIDADE. EU;· RECEBERÁ AMOR!

Extraído da Revista "0 Rosacrliz", publicação da Ordem Rosacruz -:- Amorc - Caixa

Postal 307 - 80000 - Curitiba�PR.
.

,
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: dia. 12,
.

-Dr, Murillo Barreto' de
Azevedo, Srta. Edla Hardt,
Dr. Fernando Artur Spring
mann, em Fpolis.; Sr. Ge;.

-

raldo Meier, em Jaraguá 84;
Sra. Hildegard, esposa de'
Rudolfo Kressin; Sr. Wal
demar Karsten, Sr; Nilo Za-

'pella, em Itapocuzinho; 1-
solde Maria Stinghen, em

Cambé-PR.; Srta. Marisà
Eliana Strebe, Magali Töwe,
James Denílson Soares, Sr.
Lauro Radtke, Sra. Márcia
Karina Paul da Silva.
Aniversariam domingo
Sra. Cedlia R_. dos San

tos, Sr. Arão Paulo Pereira,
Sra. Carmem Beyer de Pau
la, Nardzo Augusto Ferraz-

,za, Sra. Camila lsbernen
Schweinie. '

Dia 14 de novembro
Sr. Irineu Kesteller. Ni

valdo Hoffmann, Sra. Iduna,
esposa de Arno Blanck: Sr.
José Miguel Scheuer, Sr. Jú
lio Leitempergher, Sr. Os
waldo Steilein, no Paraguai.
Dia 15 de novembro-,

Sr. Pedro Ribeiro Neto,
Sra. Alzira Maria Börfolinl,

, na Lap�-PR; Flávi'a Frenei
ne Marcarini, Srta. Solange

.

Beatriz Silva (Sola), Lauri
t
Deodoro Demathe.
Dia 16 de, novembro
Sr. Antônio A. Schmitt,

Sr. Edson Doering, Sr. José
I rineu Panstein,

'.

em Jara
guá 84; Sr. Sérgio Neitzel,
Sr. Alwin Hoffmann, em

Jaraguá 8� Sra.,' Dolores
Seidel Drefahl, em Rio Ne
grinho; Gilmar Luís Siefert,
Sr. Fredolim Sasse,. Srà. Ro-:
milda Winter, Sra. Maria
de Lourdes- Voltoline Eg
gert.
'Dia 17 de novembro

Sra. Amantina Müller EI-
. Iinqer, em BI umenau; Sr.a.
Elzira Lemke; Ana Dorllda
Beyer, Sr. Guerlno Ponticel
li, Sandra Suely Siefert.
Dia 18 de novembro
Sn. Guilhermina Satler,

Sra. Vanny, esposa de Wal
ter Weller; Sra. Lídia de A
raújo Moreira, em ltapo
cuzil1ho; Srà. Rosângela Car
doso, ,Sr. Gilmar Antônio
Moretti.
"Aos aniversariantes, vo

tos de felicidades desta fo-,
Ihel'.

Vende-se
Uma casa mista com

146m2, construída em

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

Leópoldo Gerent, 216.
Informações, no local.

Proclamas de Casamento
Áurea 'Müller Grubba, Oficial do Registro� CivIl dO

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

habilitarem para casar, os seguintes: '

Edital 13.423 de 01.11.1983
SIGMAR FRECH e VALDINA
HANEMANN.,

Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro mecânico, natural
de Ibirama; neste Estado,
domiciliado e residente em
Barra do Rio Cêrro, neste
distrito, filho / de Edoar
Frech e de Edeltraud Frech
Ela, brasileira, solteira, cos-

'

tureira, natural de .Jaraoué
do Sul, domiciliada e resi
dente em Barra do Rio Cêr
ro. neste distrito, filha de
Walter Hanemann e de Al
zira 'Konell Hanemann.

Edital 13.424 de 01.11.1983
Cópia recebida do cartório
de Rio dos Cedros, neste
Estado. '

ODILES' LENZI e 'CARMEN
STEINDL.'

-

Ele, brasileiro, solteiro,
maior, artesão, natural de
Rio dos Cedros, neste Esta
do, domiciliado e residente
em Rio dos Cedros, neste
Estado, filho de Elpidio Len
zi e de Inês Lenzi ..Ela, na
tural de Jerenuä do Sul. bra
sileira, solteira, do lar, do- \miciliada e residente em Ga
ribeldl. neste distrito, filha
de José Steindl Junior e de
Anoelina Leitold Steihdl.

Edital 13.425'de 03�11.1983
.

ADELINO PERSCH e
VILMA MULLER.

Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, nature!

'

de Jara
ouá do Sul. domiciliado e re
sidente em Ilha, da Flqueira,
neste distrito, filho de Har
ry Persch e de Mercedes
Röpke Persch. Ela, brasilei
ra, solteira, do lar, natural
de Barra Velha, neste Esta
do, domiciliada e residente
em Ilha da Fiquelra, neste
distrito, filha de, Antonio
Müller e de Lucia Müller.

Edital 13.426 de 03.11,1983
DARCICIO GELSLEICHTER, e
,DORLI APARECIDA DA'
SILVA.

Ele, brasileiro, solteiro,
torneiro, natural de Mare
chal Cândido Rendon. Para
ná, domiciliado e residente,
na Rua Victor Rosenbero,
nesta cidade,' Fliho de Iri
neu Gelsleichten e de Maria
Gelsleichter. Ela, brasileira,
.solteira. operária, natural
de Guaramirim, neste Esta
do, domiciliada e residente
na Rua Victor Rosenbera,
nesta cidade, filha de Emi-
liana José da Silva. i

thias Lescowicz e de
Ayroso Lescowicz.
Edital 13.428 de 04.11.1983

-

ANTONIO CISINIO DE
BORBA E CLÉRIA KLEIN

Ele,- brasileiro, solteiro,
operário, natural de Barra
Velha, neste Estado, 'domi
ciliado e residente na Rua
Ernesto Lessmann, nesta
cidade, filho de Cisinio Lu
cia de Borba e de Francis
ca Soares de Borba. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Jereouä do
Sul. domiciliada e residente
na Rua José Teodoro Ribei
ro, nesta cidade, filha de
João Carlos Klein e de Te
vanilde. Petri Klein.

Nayr

nesta cidade, filha de
. Stlnqhen e de Elzira Chi
ni Stinqhen.

.

'NASCIMENTOS

Pia 24 de o"tubro
Marlene, filha de Otávio.

(Lúcia) Grisler.
Rodrigo Alaim, filho de

Adir (Leonida) Slewerdt.
Dia 26 outubro
Eunice, filha de Silvério

(Erondlna ) Aben •.
Daniely Rosa, filha de Jai

me (Terezinha) Qias.
Dia 27 outubro
Jocébio, filho de Inácio

(Marina) Kerckhoff.
Gilson Ricardo, filho de

Waldemar (Gertrudes)
Mueller.
Jamy Josimar, filho de

Agostinho (Nair) Ramos.
-

Andrís Josiel, filho dei A
gos_tinho (Nair) 'Ramos.
Dia 28 outubro
Adelfno, filho de Alfredo

(Amanda) Gumz.
Dia 29 outubro
Priscila Mara, fiJha de

GermanO (Rosalete) da SiIr
va.

Viviane, filha de Osmarl
no (Jandira) Teske.
Dia 31 outubro .

" Alexandre, filho de Luiz
(Elita-) Torres.
Wagner, filho de Irineu

(Nair) Milbratz.
Rodrigo, filho' de Jair

(Sandra) Rowe.
-

Dia '01 novembro
Carlos, filho de Carlos

(Ellzebete] Kitamura.
Dia 02 novembtp
Charles, filho de Aleixo

,( lracl) Michalax.
Daiane, filhe de Lídio (EI-

_virE!) Utech, _;

Ana Elrsa, filha de Ade
mir (Mariete) Pött.
Jonathas, filho de Ni-lton

(Vilma) Gandolfi.
'

Letícia' Veloso, filha de
Mário (Usete) Rosa.

Karlos Alberto, filho de
Karlos (Ingrid) Kreutzfeld.
Simony Francis, fllhe de

Valdir (Maria) Odelll. .

-Dia 03 novembro
Ana Paula, filha de José

(Maria) da Costa.
Alfredo, filho de Sérgio

(Margareth) da Silva.
, Sidnei, filho- de Tomérlo
(Carmela) Koslowskl,
'Elisabete, filha de Rudi

(Umilda) Müller.
Dia 04 novembro

-

Fabiano, filho de Jovensl
(Imeide) Agotini.
Dia OS novembro
Eduardo Affonso, filho de

Waldem8'r (Eliane) Bartel.
Edital 13.427 de'04.11.1983
WALMOR ALBERTO STREBE
e EUNICE MARIA
LESCOWICZ ..

Ele, brasileiro, solteiro,
bancário. nascido em Jara
ouá do Sul; domiciliado e

residente na Ru" João Pic
calí. nesta cidade, filho de
Walter Strebe e de WaJli
Meier Strebe. Ela, brasilei
ra. solteira. orofessora, nél

tlJral de Jaràquá do Sul,
domiciliada e residente na

roa' 'Bernardo Dornbusch,
nesta cidade, filha- de Ma-

Edital l3.429 de,04 11,1983
VALCI CARDOZO e INEZ
OLEGARIO CORR�A

,

' Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, natu
ral de Boa- Vista, Joinville,
neste Estado, domiciliado e

residente em Ilha da Fiquei
ra, neste distri,to, filho de
Alcides Francisco Cardozo
e de Adelia Cardozo, Ela,
brasileira, solteira, operá
da, natural de Guaram_irim,.
neste Estado, dornici I iada e

resldenteern Hha da Fiquei
ra. neste distrito, filha de
Oleqário Corrêa e de Ver
qlnia Florinda Gonçalves.

Edital 13.430 de 07.11.1983
MOISES KASMIRSKI e

CLÉRIA SUEU STINGHEN

Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Massa
randuba, neste Estado, do
miciliado e residente em

Joinville, neste Estado, .
fi

lho de lcnaclo Kasmirski e

de Maria A1mida Borqonhe
Kasmirski: Ela, brasileira,
solteira, professora, natural
,de Joinville, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua João Januário Ayroso,

Edit-al 13.431 de 07.11.1
VICENTE DA CUNHA.
ROSEU WEBER

Eie, brasileiro, so
'

operário, natural de
randuba, neste Estado,
miciliado e residente"*.

Friedrich Wilhelm
nhohl, nesta cidade, fl
de Alpldlo Braz da CUr:lht
de Veronica Kamm-er
Cunha. Ela, brasileira,
teira, operária. natural
Gaspar, neste Estado,
miciliada e residente na
Friedrich Wilhelm Sen
nhohl, nesta cidade, filha
Alvino José Weber e de
ria Adelina Schmitt W

Edital 13.432 de 08,11.'1
ALCIDES ROCHA e

IVONE MARKIEWICZ.
Ele, bresllelro. solt'

vendedor" natural de
ouá do Sul, domicilia
residente na Rua Carlos
qert, nesta cidade, filho
Antonio ROcha e de
Laurentino. Ela, brasi'
solteira, costureira, na
de: Jaràoué do Sul, doril
liada e residente em t
da Fiaueira, neste' dist'
filha de Wladislau Ma'
wicz e de Maria MaQi
Markiewicz.

Edital: 13.433 de 08.11.1
HÉLIO SEBASTIAo.-ZAP
e IVONE REINKE.

.

Ele, brasileiro, soltei
desenhista, natural de
rarnlrim neste Estado.
'miciliado e residente n�
Carlos Eoqert, nesta CI

de, filho de lzldio Zapella
de' Maria Fernandes la,
Ia. Ela. brasileira. soltei
operária. natural de Gu
mirim, neste Estado,
ciliada e residente em I!
da Fiaueira, neste distri
filha de Alex Reinke e

Onda Schuster.
.

E para que chegue ao

nhecimento de todos, m�
dei passar o presente
tal, que será publicacro..
Ia imprensa e em Cart

onde será afixado dura
15 dias.

cn PX CO PX
'

,

ANO 02

Colun� quinzenal do PX Clube de Jàraguá

IND. E CO� DE
QUADROS
STEINERT

1 A�radecemos as correspondências que PX 2 C

'2438/01 Jorge Roberto, de Carapicuíba-SP, está nos d�'vianda. Segue aquI o nosso 73/51 para este macanu
ço de ouro.

. . dá2. Quem esti_ver interessado em partiCipar pl(E,B.C. (�quipe Brasinha de Car�olinas), procure o
ue5 B 3080 Laércio, que é a lIni�ade 172 deste qrueo q
..

proporciona a troca de cartolinas, oferece .cartoes�l'drão distribui centenas de diplomas e adeSIVOS. anbau emente. Cada associado também recebe um canm

número de participação do' qrupo.
'3 Mais uma PX-fofoca. O PX5 B-1436 Rena�tem uma torre' para ser levantada: que já �stá fazen

�aniversário. Se você, Renato, precLsar'd� ajuda, confIE
que os colegas da freqüência ou está demora é por
ta de "louras suadas" (cerveja)? ..

'4. Solicitamos que os. macanudos que esta�
meçando aqo�a na �ai�a. dos !1 metros, que leg�ldl.,

as suas estaçoes, pOlS e Infraçao modular sem o 111 I

tivo e o seu devido reqistro. Solicitamos que entrem
contacto com Aírton, Margot Oll Laércio para darem,
damento a0s'd0cúm�ntos.
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CARTAZ DO CINEMA: No Cine Jaraguá, de sábado à terça-feira,
às 20h15, "A Primeira Nóite de Um Adolescente", filme nacional.'
Na quarta e qu"inta;feira, "O Monstro de Pequim". Aguardem: a par
tir de 19/11 "Caçadores da Serpente Dourada".

':". '1';' .1'

"i,t"-, '" .
"

"

�.

Senai .ínicía Comandos
Elétricos'

o Centro de Treinamen
to do Senai de Jaraguá do
Sul deu

-

lnlclo terça-feira,
dia 8, ao curso básico de
Comandos Elétricos, com

carga de 60 horas, que se

estenderá até o dia 30. O,
curso está sendo ministra
do pelo Prof. Antônio Car
los de Maman, em uma u

nidade móvel' autotranspor
tável em semi-reboque-fur
gão, contendo sala de aula
e oficina, para uma turma
de 12 trelnandos, que no

decorrer do curso cumpri
rão todas as etapas do con-

teúdo programático previs
tas.
A Unidade Móvel de Co

mandos Elétricos ache-se -

instalada junto ao próprio
Centro de Treinamento. Ao
término do curso básico,
outra turma, de 12 elemen
tos, também, participará do
curso Simulação de Defei
tos, (manutenção), que irá
de 1.<' a 21 de dezembro,
segundo o diretor dó CT
Senai, Prof. Luiz Durieux
Sobrinho, que percorreu
com a 'repcrtaqem

'

as ins
talações da Unidade.

Deutsche
2. - Vom 6. bis,

besuchte der Heranw
chule" in Mansfeld,

'

"Brüder vom gemei
deburg. Als Schüler in
Verwandte det Familie
seinen Unterhalt teil
verdient: per "Part
selbst bezeichnete,
vor deren Haustür
"Brot um Gottes Wil
fenning" o�endrein.

ernst genommen,
beim Knobeln Ia
Vergleichen Sie die

FRAGE 2
1517 schlug Luther

Ablass an die ,Tür der
kirche. Damit begann
passierte danach ei�
a) Der Ablass, mit

aus dem' Fegef
wur�e umgehend

b) Die Kirche erne
,

aufgetretene Mi
c) Der Papst wurde

ihn bekämpfte.
d) Eine Kirchenspal

sich viele deutsche
solida risierten.

Antworten
FRAGE 2
a) Der Ablass, gegen

40 Jahre später
abgeschafft, in der
tion.

b) Zu schön um war
, c) Luther wandte sich

Korruption der
Bischöfe; seihe
Papsttum entwlc
Láufe der Verha

d) 'Traurig, aber wahr.

• Die ganze Welt sol
andres Licht ha
erleuchtet werden
allein. Dieser Gla
Bekenntnis sind
dem die christIIe

MARTIN LUT

nachdem
t Luther

cesso, construção de pré
dio e implantação da infra
estrutura para montagem
das torres, ficando por con
ta das emissoras as torres

parabólicas de recepção
- dos sinais em UHF, antes de
retransmissão em VHF e o

respectivo equipamento ele
trônico.

Tendo em vista a ótima
localização do Morro da
Beta, a 95 metros acima do
nível do mar, 'próximo a

Itajuba, as programações
da TV Santa Catarina, de
Joinville e TV Cultura, de
Florianópolis, serão perfei
tamente captadas também
em Piçarras ,e Penha.

Emobrese: Jaraguá vai
com 5 modalidades

�IWir Sind. Bettler,
Um einen ,ErbstreIt

der 62jährige Luther
Eisleben. Noch am 14.
er. Am Abend des 11.
ieinen Druck auf der
Freund Justus Jonas
das letzte Stündlein so:

Gebet an seinen "lieben
hat Luther dreimal Ia

-

gesproche�: "In deille
meinen • Geist!

Dann wurde er ga.
tet: "Da wir ihn frag�e":
Ihr bekennet ja Chrl�U,unsern Heiland undh.�einmal. dass man's o

"Ja!" Darnach ward Ihlll
kalt" .

Auf einem .zettel
Wort:

II
". ,Die heiliae

aenuqsam verschrn
denn hundert Jahre
Elias, Elisa, Johand"und den Aposteln
sind �,ttler. Das ist

reiste
ter nach
predigte
er über

. Sein
Brief

l1geren
Erlöser"
Formel

Ie ich0'

No período de 25 a 27,
de novembro, em Ituporan
ga, no Alto Vale +do Itaja],
a Coordenação Estadual do
Mobral ira promover o IX
Encontro do Mobral Cultu
ral de Santa Catarina
Emobresc, do qual deverão
participar cerca de seis mil
pessoas de todo o Estado.
A Comissão, Municipal do
Mobral de Jaraguá do Sul,
com o apoio da Prefeitura,
confirmou a participação
no evento cultural em cin-
co modalidades e que são: Da Área de Jaragua do
música -sertaneja, com o Sul, afora o munlcfplo-sede,
trio formado por Atayde 'participarão do Emobresc
dos Santos, Pedro de Sou- também Pomerode, São Ben
za e Francisco de Souza; ,te do Sul e Rio Negrinho.

INSCRlcõES PARA
DELEGADO E COMISSARIO

A 19a. Delegacia Regional so de formação de Delega-
de Polícia de JS, co- do de Polícia, o candidato
munica que através dos E- deverá ser bacharel em di-
ditais n,Os 01 e 02/APC/83, reito por faculdade oficial
a Academia de Polícia Civil ou reconhecida pelo Gover-
abriu inscrições para os no Federal e,' para o curso

cursos de formação de De- de formação de Comissário
leqado de Polícia e Comis- de Polfcia, ter concluído o

sário de Polícia. Para o cur- 2.° grau de escolaridade.

, trova, Som Sílvio Ribeiro;
dublagem, eom Mário Cé
sar Poffo, Ademir José
Koehler, e Saulo Fernando
de Souza; canto individual,
com Amauri Rank e migi
ca, com Jacó, � Mágico.

O desfjle de abertura a

contecerá no dia 25 e Jara
guá do Sul desfilará com

traje típico do munrcrpro,
além de peças que eviden
ciam as suas principais ex

pressões éconômicas.

Abono de
natal ao
funciona
lismo

Barra Velha com TV
, na temporada� Os moradores e veranis
tas de Barra Velha poderão
ter duas opções de TV já na

próxima temporada se to
dos os obstáculos técnicos
e legais puderem ser supe
rados até lá. Técnicos da
RBS TV e da RCE estiveram
reunidos com o prefeito
Valter Régis e com o se

cretário de turismo, Rami
ro Gregório da Silva, opor
tunidade em que foram de
finidos todos os detalhes,
inclusive escolhido o local
- Morro da Beta - para
instalação de repetidoras
daquelas duas redes.
Segundo o acordo, a Pre

feitura arcará com a cober
tura e pavimentação do a-

Em reunião presidida pe
lo vice-presidente Álvaro
Rosá, dia 3 passado, deu
entrada na Câmara de Ve
readores, o projeto-de-le! do
Executivo Municipal, con

cedendo abono de natal aos

funcionários públicos mu

nicipais ativos e inativos,
equivalente a um mês de
vencimentos ou proventos,
excluídas gratificações" ho
res extras, adicionais' e de
mais vantagens atribuídas
ao funcionalismo. Outro
projeto do Executivo soli
cita autorização para per
mutar um imóvel de 392,00
m2, .da municipalidade, no

Jardim Centenário, com ou

tro, de 370,02m2, de pro
priedade do radialista Raml
re Gr�ório da Silva, na

"

'rua Jorge Czernlewlcz, O
Poder Público não desem
bolsará numerário para a:

desapropriação que se faz
necessária para abertura de
rua.

Na mesma sessão, o ve

reador Luiz Zonta teve a

provada indicação, sollcl
tando a instalação de ilu
minação pöbllca nas ruas

17, 18, T9 e 46, localizadas
na Barra do Rio .Cerro. A e

dilidade voltou a reunir-se
dia 10, 5a. 'feira.

Jornais interioranos '\

mostram a sua força

Com a sessão solene mar

cada para aS' 17h30, no Ci
ne Teatro Itália, em Balneé
rio Camboriú, será aberto
neste sábado, dia 12, o IV
Congresso Brasileiro dos
Jornais do Interior e I Con
gresso dos Jornais do Inte
rior de Santa Catarina, que
abordarão' temas relevantes
da classe, dentro da atual
conjuntura. Diretores e jor
nalistas que fazem o dia-a
dia da imprensa interiora
na brasileira, de todos os

Estados, tomarão parte nos

trabalhos, que serão encer
rados segunda-feira.

À testa da comissão or

ganizadora estão Nivaldo
Carrazone (Abra jori) e Jo
sé Paschoal Baggio (Adjori/
SC), além de Luiz Pauletti,
na coordenação ger�1. O
CORREIO DO POVO parti
cipará dos conclaves, como
o jornal mais antigo em

circulação no interior do,
Estado, COm três represen
tantes. "

"CAMPANI:-IA PRÓ.EXCEPCIONAl APAE"

Saia da filantropia para o companheirismo
da proteção para a promoção
da 'rejeição para a aceitação ativa
da improvisação pera o planejamento
da' segregação para a integração.

Dê apóio e incentivo à APAE, párticipendo ,do seu

quadro de associados com sua colaboração mensal.
I nformações pelos telefones '72-1622 ou 72-0859.

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No

tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estádo 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 contra:

ADOLFO HITZ, Rua Walter Marquardt, s/n. nesta. AL·
CEU LEIRIAS DE ALMEIDA, Rio da Luz II, s/n, nesta.
ALFREDO BOSSE, Rua Francisco Mes, s/n, Corupá. ED
S.ON VIERO, Est-rada Três Rios do' Norte, s/n, nesta.

FIDELIS ,AVELINO, Rua Exp. Antonio Carlos Ferreira,
115, nesta. IMOBILIÁRIA E ESTALAGEM'BM LTDA., Rua
João Picolli, 104, nesta. JORGE GILBERTO VERBINEN,
Estrada Três Rios do .Sul, s/n, nesta. MARIO SCHUMA·
CKER, Av. Ma!.' Deodoro, 158, nesta. MANOEL ANTEt'lOR
PHILLIPPS, Rua Domingos Rosa, 326, nesta. METALOR·
GICA NENI, Rua Carlos Eggert, 90, nesta. MARIO DUM·
KE, Estrada Rio Cerro II, nesta. NICANOR PAULO RI�
CARDO, Rua Cabo Harry Hadlich, 372, nesta. PAULO
PEREIRA UMA, Loteam. Itajara, sln, nesta. WADISLAU
WINTRICH, Rua Barão do R. Branco, s/n, nesta.

E, como os di tos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edltal para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim 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.

ns/ Jaraguá do Sul, 10 de novembro de 1983.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos
de Tltulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

É IMPORTA.NTE SABER

Até o dia 27 deste mês as patrulhas rodoviárias me

canizadas do 'Funde Estadual de Assistência Rodoviária
.- FEAR, estarão prestando auxílio a 22 prefeituras, exe
cutando melhoramentos ou abertura de novos trechos
de estradas municipais, consideradas importantes não
só ao tráfego normal como também para -o escoamento

da produção rural. Dentre os municípios beneficiados es

tão Guaramirim, Barra Velha e Massaranduba. l/A ga
solina sofreu o seu quarto aumento este ano, passando
custar, desde 5a. feira, Cr$ 445,00 o litro. O álcool foi

para Cr$ 262,00, o óleo diesel subiu para Cr$ 300,0�
e o gás de cozinha custa agora Cr$ 3.200,00 por botl

jão de 13 litros. II A Câmara de Vereadores de Guara
mirim aprovou projete-de-lei do Executivo, autorizando-o
a auxiliar financeiramente o Seminário Sagrado Coração
de Jesus, de Corupá, no valor de Cr$ 125 mil, para a·

quisição de pedras paralelepípedos, para o calçal1'len�o
do pátio do educandário. Aprovou também a concessao

de abono de natal ao funcionalismo municipal, de um

salário mfnimo. /! Faleceu 4a. feira, no Instituto do Co

ração, em S. Paulo, o. Senador Nilo Coelho, do PDS,
presidente do Congresso Nacional. // .Para aqueles que
vão ter reajuste salarial em dezembro, o INPC do semes

tre será de 72,2%. É um bom aumento. // O Governa
dor do Estado aprovou convênios, de cooperação finan
ceira, na área do 1.0 gra,u, da rede de ensino de vários

municípios, dentre eles Jaraguá do Sul. // A Associação
dos Municípios do 'Vale do Itapocu, à- título de auxílio,
deverá receber do Governo do Estado, via Secretaria da
Fazenda, a importância de Cr$ 500.000,00, como ressar

cimento das despesas com a apuração dos índices de

participação no produto da arrecadaç�o do, ICM. //. O �-
'

xame de sanidade física e mental tera carater ellrninetó
rio para motoristas e deverá ser revalizado a cada 4 a

nos e, para .as pessoas com idade superior a 60 anos, a

cada 2 anos. Essa é a nova lei alterando o Código Na
cional de Trânsito, sancionada esta semana. O Centren
terá 60 dias de prazo para regulamentar a lei.

O"JARAGUA"E�ClARECE
O Hospital e Maternidade Jaraguá, tomando conheci
mento de fatos que envolvem uma sua funcionária,
adotou de imediato as seguintes providências:
1 . I nstaurou sindicância Interna visando apuração

de fatos; 2) Suspendeu a funcionária, até a con

clusão da sindicância.
Ao mesme tempo colocou-se à disposição das autori
dades policiais, visando colaborar. na eluci��ção, que
depende ainda de parecer do Instlt�to MediCO Leg: I
de Florianópolis: Demais esclarecimentos poderao
ser concedidos após a conclusão de todas as inves

tigações. Werner Schuster - Preso Cons. Adminlstreção

COOPERATIVA AGRrCOLA MISTA ITAJARA LTDA.
, Assembléia Geral Extrao�dinária

EDITAL DE CONVOCAÇAO
, 'De acordo com o Art. 26 do Estatuto Social da Coo

perativa, convoco os Srs. associados, em pleno gozo de
séus direitos para Assembléia Geral Extraordinária,_ a
ser realizada no dia 19 de novembro de 1983, no Salao
São João, sito à Estrada .Itapocuzlnho, no município de

Jaraguá do Sul - SC, em primeira convocação com O

'mínimo de 2/3 (dois terços) de seus assoclados às 7�,
em segunda convocação com o,mínimo da metade rnars

um de seus associados às 8h, em terceira e última con

vocação com a presença de no mínimo 10 (dez) de seus

associados às 9h, na qual havendo número legal, será
discutida 'a seguinte

ORDEM DO cDIA
1 . Reajuste no preço do arroz em casca depositado

, pelos associados em 1983.
2. Capitalização de parte do reajuste. ,

3, Compra de máquinas e caminhão.
4. Contratação de financiamento para aqursrçao dos

bens acima e ou capital de giro, bem como a dar
em garantia os bens ao órgão financiador.

5. Assuntos Gerais.
Para efeito de "quorum" a Cooperativa é compos

ta de 200 associados.
Jaraguá do Sul, 07 de novembro de 1983.

ERMINIO MOREnl
Presidente

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

TOPÓGRAFO
I ngo João Benkendorf

MEDiÇÕES DE TERRENOS ÉM GERAL

Escritório: Rua Reinoldo Rau - 86 - Edifício

Mário Tavares, Sala 3 - 1.0 andar.

Contactos: .Fone 72�0593

•

Eletro Diesel Jaraquá ttda,
----�,-----------------------.

POSTO DE �ERVIÇO BOSCH

Agora em Jaraguá do Sul serviços em

bombas injetoras e bicos injetores.

Rua Joinville, n.O 2.799 - defronte a Weg II

Jaraguá do Sul - SC.

,-------------------�--�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Veículos a álcool:

Del-Rev G:_ vermelho........ 1982
Voyaqe.- cinza . "�"""""" 1983
Parati - cinza ..•............. 1983
Monza SL/E � marron 1982

Veículos a gasolina
�

Del-Rev GiL - branco 1982
Corcel II Van - branco 1982
Corcel II L - prata -. .. 1982

- Corcel II - branco ...•........ 1982
Corcel II - beqe 1981
Corcei II L - amarelo .;....... 1980
Corcel I L - branco '..... 1979
Corcel II LDO - branco 1979
Corcel II - verme]ho 1979
Corcel II L - beqe chameenhe .• 1978
Belina ti ".�""."."""" 1980
Voveqe - verde -

, �1982
Passat LS - amarelo 1979
Brasília - amarelo -'. 1979
Volks/1300 - preto 1969
Ooala-a portas .s- �e 1976
Chevette Hatch - beqe 1;980
Cheveffe - beqe 1974,
Kombi - branco 1979
Tovota - azul 1967
F-400 - Ocre �. . . . . .. 1981

,_ F-4000 - beoe 1980

Veíêulos em consignação:

Belina II LDO - beqe champanhe. 1978 -,

Corcel II L - verde met. ,'.... 1978
Corcel II GT - vermelho 1978-
Corcel II L - branco ,... 1'978
Del-Rey GL álcool .- cinza nobre . 1984

VIAÇÃO CANARINHO"

,TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES

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

pessoal especializado,
_ possibilitando uma viagem

tranquila, rápida e segura.

Programe bem1 Programe Canarinho,
. o transporte carinhoso.

.\

Página 9

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

-,

HÁ 38 ANOS Diretor do Departamento Municipal de
Estradas de Rodagem, sr. Antonió Pedri e·

do Prefeito Artur MÜller, percorriam toda'
a zona ,danificada pela enchente de 23/!O,
grande parte d�s trajetos a pé e parte em

carroça, que resultou na suspensão de to

dos so serviços, para que. todos os recur-'

sos pudessem ser, aplicàdos no interior do
d'istrito de Corupá.

- A explosão da fábrica de pólvora
,repercutia em todo país e o "Correio' do
Povo" dedicava a primeira página da edi

ção de 15 de novembro, a última explo-.
são de duas ou três anteriores, sempre
com danos a lamentar. A· fábrica se esta

berecera em 1912, em Rib. Grande d:a Luz,
. por Henrique Rapp-e, ocupada pelo 13.0

B.C., durante ala. guerra mundial por
pertencer a estrangeir.o, que certa noite

voou pelos ares, dado como ato de sabo

tagem. Augusto Mielke a reconstruiu na

"Tifa da Pólvora", que vendeu à Reinoldo
Rau e este à S.A. Pernambuco Powder

Factory. Entre muitos manifestavam-se:
Emílio Manke; Pref. de Guaramirim, o
Gov. Irineu Bornhausen, o Secr. Segurançal
Luiz de Sousa, Oswaldb Heusi e Heinz

Barg Amadeu dEt_ Mio, Waltet Stueber,
Voln�i Colaço, Preso da Assembléia, Her

cílio Deeke, pref. .de Blumenau, Jorge La-
.

cerda, Frederico C. Alende, Preso da ACI

de Blumenau, Ivo D'Aquino, Pe. Bernardo
EmmendoerJer, o Rotary Cl'ub de Blume

nau, Wolfgl,lng Weege, da ACIJ e o Sena
dor Carlos Gomes de Oliveira.

Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Dlrétor: Eugênio Victor Schmö,kel - Jorn. Prof. DRT-SC

/"n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalfstlca n.O 20. Mem-
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico.de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - DRT.SC n.O 126/
80. Redação, Administração e. Publicidade: Rua Coronel'
Procópio Gomes> de Oliveira n.O 290 -,Cx. Postal 19 '

Fone 72-0091 -,'89250-Jaraguá do Sul - SC. Compo$i-
\ ção e impréssão:� Composição Gráfica e Editora ZF .....:..

Blumenau - Telefone: 23-0062.
Assinatura para 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, Tébule.Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

paI Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é' associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

, ,

..- 1945 era...-um ;tno como o de hoje,
varrido por mãos estendidas e promessas
de abertura democrática. Getú'lio Ltava
sorridente em São Borja, cuidando de sua

fazenda� ditando ordens como o fez du
rante 15 anos com o povo brasileiro. Era
primeiro mandatário ,o Presidente do Su
premo Tribunal, natural do Ceará, o. Mi
nistro Jo,é Linhares e ó Ministro de Jus
tiça dele recomendava a todos os inter_,
ventores

-

para substituirem os prefeitos
que tiveram destacada atuação política
por um dos partidos, para maior garantia.

, da liberdade do voto. O dr. Luiz Gallotti,
ti'jucano d� quatro co�ados, era o' n«>vo
interventor e o "Correio do Povo" sauda
va a neva autoridade, "um jurista de re

nome no país, e dO,tado de reconhecidos
dotes merals", afirmando que"é o ,ilus.
tre catarinense, pelo seu saber, seu ,feitio
moral e idoneidade, uma segurança de
que Santa'Catarin., afastados 05 Prefeitos

.

truculentos e ditadores teremos eleições
livres como a desejam as forças armadas,
e o povo". É, era o !'véioí' Artur todo ca

breiro por móde de umas safadezas que ti
nham feito com ele, obrigando-o a. mudar
de partidor porque no 'seu não tinha mais
lugar. É a história que se repete?

- O semanário j�raguaense publjca
va uma exaltação de humildes: "Era Ser
,zedelo Correia, ministro de Floriano, quan
do, um dla, enveredando' pela casa em

que residia 'o presidente, o encontrou a·

mesa de jantar, tendo ao seu lado, na ca

beceira" 'um soldadO- pretinho, . carapinha
. branca. - "Meu velho amigo de campa
nha do Parag.uai", - apresentou Floriano.
E para o ministro: - "Foi. um bravo.
Saude-e l "E Serzedelo apertou-lhe a mão";

... HÁ 20 ANOS

... .HÁ 30 ANOS

- A Sociedade Desportiv� e Recreati
va Bôa Esperança, hoje transformada .,a

Associação Atlética Kohlbach, ex-salão
conhecido por "pau ne meio", na Pres.

Epitácio Pessoa, convidava para os feste
jos de inauguração de sua séde própria,
com -desfile dos sócios e saída defronte
do Bar RoCloviário. E o Jazz Freiheit) (li
berdade para. os que não conhecem o ale
mão ) de Itoupava, conduzia a animada,
marcha para a sede social e o baile.

- O senador Jucelino Kubitscheck,
enviava carta ao CP: "Caro 'patrício Eu

gênio Victor �chmöckel. Meus eumprl-
. mentos atenciosos, com vótos de, bem
estar extensivos aos seus. Agradeço ao

ilustre 'A'migo a gentileza do atendimento
do meu pedido, referente à remessa do
conceituado jornal "CORREIO DO POVO"

que, cem zêlo e. independência, vem di

rigindo" ...

HÁ 10 ANOS

_ Augu�to Sylvio Prodoehl, escrevia
o artigo in·titulado "Aprés Moi...." e aeres-.

centava um "PS" ao mesmo: - "Depois
'de um acadêmico' haver lido, antes de

publicado, este meu comentário, ele m_!!

olh�u: - E quem me en�ina • "isso:', na
Universidade? Não; meu filho: ISSO Ja te

deviam ter ensinado' nos bancos primários,
,

as leis dia Natureza em rel:ação à Vida, ao
homem". Auf Wiederse)1n!

'

SERViÇOS CONTÁBEIS? ,SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? ,SERViÇOS AÉREOS VARIG?

Se o seu pr�blema é este a solução é esta:

Organização Contábil liA Comercial�l' Ltda�
•

"
-

, I

Rua Cei. Procópio Gomes, 290 - Telefone 72-0091 .

.
' .

- Arcádio F. Fischer assumia a con

tadoria da Prefeitura de Jaraguá e o In
tendente �odolfo Fey, acompanhado cl'o

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Novembro/83

o Presidente Figueiredo
reafirmou mais lima vez o

seu "desencanto" com os,
políticos, .

afirmando que
está "indignado; desiludido

'. e desencantado" com eles e

que não entende como lhe
deram "um papel assina
do", autorizando-o a coor-

-denar a sucessão e agora
não respeitam isso. - Co:
mo é que esse pessoal que.
assinou .ess� documento ch�- Iga para rmm, agora, e dIZ

"Presidente eu estou com o

Sr., mas o meu candidato
é fulano. Como é que po
alem me dizer isso antes

que eu conclua o trabalho
de coordenação? Então es

se papel não era para valer,
não quer dizer coisa ne

nhuma? - perguntou o

Presidente ao Deputado
Franciscato que, "como po-
lítico" diz ter saído "peque
nininho e arrasado" da

Granja do Torto, a�sinalan
do que ponderou que "PQI í
ticos são assim mesmo, as

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

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro Civil -

_

.PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL

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

89250-Jaraguá do Sul,
Santa Catariha

AGORA.EM JARAGUA

Cllnica
.

DL Jorge tuís
Camargo 'Inchauste'

- CIRURGIA GERAL
PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI-
NO GROSSO)

'.

- GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIA

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

[ V�AIG )�(.!.J[ CRUZEIRO],
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

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

------- -----------__-------------------- .....

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

.

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU 'RELOJOEIRO

çrue tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Man!chal Deodoro, 3�

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

Verifique nossos serviços e o oo,so atendimento ..
..

Rua Pastor Ferdina�d Schluen, n.O 295 - Fone 72-0755
Jaraguá do Sul - SC.

Dos Jornais do 'Estado "Não há doente do PMOB,
,

do POT ou do PDS, nem doen-
te federal, estadual ou muni·
clpal". 0-- Ímportante é que '

jcoisas evoluem; são muito dinâmicas na política e em con- ele seja atendido na hora, sem
seqüência disso eles precisam mudar". exigências, disse Hélio Beltrão,

-x- ao asslnar convênio de atendi-!'
Estranho e complicado ritual está. sendo recomenda- mento integrado nos postos

do pela Executiva Regional do PDS com vistas ao preen- de saúde da região metropell-
chlrnerito de cerços . comissionados nos municípios onde tana de São Paulo com o Go-
o Partido elegeu o prefeito em 15 de novembro 'de 82. vernador. Franco Montoro.
De acordo com a receita, a indicação do candidato deve Num ato informal, Beltrão fez
partir do deputado estadual da região. O respectivo dite- . o que s,,:te deputados federais.tório municipal é convocado a manifestar-se, o mesmo' do PMDB presentes qualifica-_
fazendo o prefeito e, nos casos onde houve subleqenda, .

ram como um discurso crttlco
também o' candidato derrotado. E tem mais. Se nessa ca- e objetivo. "O que nós temos, tmlnhada toda surgir outro nome, o deputado tem direito até aqui, são unidades médi-
a. veto. Abstraindo-se a intenção de fortalecer o Partido, CãS Federais, Estadúais eMu.
a verdade é que tal esquema acaba deixando os prefeitos' nicipais, ignorando-se cordial-
sem o poder decisório que no caso eles; e a mais nln- mente e ,fimcionandó lnsatls-
guém, é inerente. Em alguns municípios as reações já se fatoriamente", disse; para ou.
fazem sentir. Lages é um deles. O Prefeito Paulo Duarte vir risos dê aprovação. E cri-
ameaça rebelar-se contra tão esdrúxula recomendação. tlcou: "no Brasil, é costume

-x- submeter a. área social à eco-
Juruna, na tribuna, lembrou o episódio da cassação; nômica; �éJui é diferente: o

negou que seja centra o povo e arrematou: "Juruna peh- social prevalece sobre o eco.
sava em vida maís fácil na Câmara, mas não têm nada nômlco".
de simples". Ressaltou ter sido eleito "pare incomodar, -X;--
multa gente, e não "pra puxar saco", mas admitiu que O professor e astrônomo: A••estará "do lado do Governo", se este quiser promover maro Selxas Neto disse que o
uma reforma agrária. Também fez questão de salientar chamado "efeito estufa",' di.

.

que "não quero aprender aritmética nem nada; já basta vulgado pelo. Serviço de Pro-
a fome". Na opinião do perlementer. pouco adianta a- í:�ção ao Meio Ambiente' dos
prender "a letra", ser advogado ou jvizr- "só pera roubar 'Estados Unldos é equivocado fi
maís dinhelro do povo,' da Nação?", perguntou. Afirmou que, embora deveré ocorrer a

que o Brasil precisa ter "juiz e autoridade mais séria" � elevação da temperatura no
'

ffinalizou: "infelizmente, pra mudar tá difícil". globo terrestre' e nos demais·
-x�' planetas do sistema solar, "não

. A -i:: letrosu I encerrou seu expediente às 18 horas de 28 irá provocar a elevação do ni·
de outubro, retornando às suas atividades normais na 5a. .

vel dos 'oceanos e outros efej·
feira, dia 3 de novembro. Seus dirigentes e empregados .

tos previstos pcjr' alguns clen- �

decidiram, em comum acordo, 'ligar o fim-de-semana áo '

tistas norte-amerlcànos. O
feriado de quarta-feira, pagando os dois dias - segunda chamado "efeito estufa" com
e terça - com uma prorrogação diária de jornada de tra-

, aumento de 5 graus se dará na
·balho. Mais dois dias de prorrogação, daria ao.privilegiado . "alta camada: entre 30 e 80
funcionário da empresa um período dê vacância superior Km de 'altura, onde a 'tem!*'
,a um quarto do mês. Aplausos para quem pode parar 3S�' ratura é de 36 graus negativos
sim. N.R.. - E o mês de ' novembro acordou com um au- e que passará a ser de 31 gr.
mentode energia de 35%. Pode?' negativos".

,

•Entre noMonza4pertas pOraqui.
Elleldoerfer Comércio
de Ye�culos lida.

,
r

"�,c·,Jardim São Luiz, '

t

. COMPRE O SEU LOTENO JARDIM SÃO LUIZ EOR APENAS
Cr$ 3f.200,OO POR MeS. .

JARDIM SÃo LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO '

JARAGUA ESQUERDO. .

.

.

.s.> 'EMPREENDIMENTOS IMOBIL.lARIOS

MARCATTO LTDÀ.. .

CRECI-093 - 11.' REGIÃO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-113�

.

�,�.----------------------------------------------�
.- --' � �

.. �- -,
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ESPORTES
PELADAO/83 - A quarta rodada das Chaves C, O e

F, do I Campeonafo Aberto de Futebol de Salão - Pela

dão/83, da Divisão Municipal de Esportes, foi desenvolvi
da sábado e domingo últimos, no Pavilhão Artur Müller,
do Agropecuário. Os res_ultados foram: Vidro Pieper Ox2

Corinthians, S. Judas 1x2 Ind. Reunidas, Oba Oba OxW

Jaraguá Fabril, Fantmann 5xO Malvice, Satélite �x1 Vitó.
ria, Unibanco 5x8 Vasco, Vidro Walter Hille 2x3 Água Ver

de, Moitas 2x1 Novo Horizonte, Madsol 4x1 Cristo Rei,
Papel Plast 4x2 Armalwee e Fluminense 4x2 Odia Imóveis.
A partida Juventude x Zonta B, foi transferida para ama

nhã, dia 13, às 11 horas.
, NOVAS RODADAS - O Peladão/83, tem jogos marca

dos para este final-de-semana e para o dia '15, feriado na

cional. Hoje jogam, no Agropecuário, a partir das 14 ho-.
ras, pela 5a. rodada, Cyrus x Generais Lee, $er.raria AI·
drovandi x Ajax, América x Internacional, Rio Molha x

Ionta "A", Arsepum x Wiest, Coneza x Metralhas, Cruzeiro
x Gr"ica Avenida e Confecções Neuza x Senai; amanhã,
dia 13, as partidas entre ,Rádi�/Gazeta x Fininvest, ComI.

Jaraguá x Gumz Irmãos, Met. Ianoni x Vifa Nova e Barna
Ws x Colorado. Na terça-feira, dia 15, na AABB, a progra
mação é esta: 8h - Vitória x Unibanco, Vidro Walter 'Hitle
x Satélite, Moitas x Vasco e Novo Horizonte x Água Verde;
14h - Cristo Rei x Juventude, Papel Plast x Marisol, flu
minense x Ionta B, Odia Imóveis x Armalwe.; 17h - Co

ri_nthlans x S. Judas, Oba Oba x Vidro Pieper, Fantmann x

Ind. Reunidas e Malvice x Jaraguá Fabril.
PROVA DA INTEGRAÇAO - A 6a. Prova da Integra

ção, de pedestrianismo, que deveria acontecer ontem a sua

realização, foi transferlda pare o dla 9 de dezembro, em
razão da Oliseja. Tal Prova, promoção conjunta dos jor
nais Correio do Povo/Gazeta de Jé!raguá, Rádio Jaráguá,
Divisão Municipal de Esportes e Clube Atlético' Baependl,
cumprirá um percurso de 8 quilômetros, de Guaramlrim
à Jaragliá do Sul, com cpegada defronte a' Estação Ferro-

· viárial Acredita-se que o número de corredores inscritos
chegue a tr.ezentos e os ainda nêo inscritos, poderão fa-.
zê-lo junto aos prcmotores.

ENTREGA DOS· PRtMIOS _. A Divisão Municipal de
Esportes, promotora do I Campeonato Municipal Varzeano

'

de Futebol, entrega esta tarde, às 17h30, 05 tro.féus e di
pl!,mas de vice-campeão e de terceiro colocado� ao Rio
Molha e Figueirense. O local será a' aprazível gruta. No
p!ól(imo final-de-semana, a entrega será para o Santa Lu
Zia e o i!angu, em Santa Luzia.

,

CANARJNHO vs. GUARANIS - Dia 1.0. passado, acon

teceu nas canchas da Sociedade Vieirense, o encontro bolo

�rstico entre o Clube de Bolão Canarinho, daquela socie-

·

oade e o Clube Os Guaranis, do Clube Caça e Tiro ltou
pava Norte, de Blumeneu. A pontuação dos dez melhores
bolonistas foi de 1.790 para o Canarinho e 1.769 para Os

Guara�is, com diferença de 21· palitos. Como ?etalhe, o

Canarinho obteve a pontuação máxima até hoje registr,ada
nas canchas daquela tradicional sociedade. '

_

DISPUTA DE REI"';":' No último sábado, dia 5,- no Viei
rense, .aconteceu a tradicional disputa. de rei do bolão, o
portUnidade em que o colaborador deste· jornal, Jaime

·

:I�n�, sagrou-se "rei", ficando Jorge Jaroczinski como 1..

tnclpe (ambos do Clube Canarinho) e Curt 'Adam, do
lube Os Fantásticos, .eeme 2.0' Prf"cipe. Na tarde/noite

deste sábado, nova disputa de "rei", desta feita somente
para os integrantes do Clube de Bolão Canarinho.

SEGUNDONA - A segunda rodada do returno 'do Cam
peonato da 2a. Divisão da Liga Jaraguaense de Futebol, a

�re$e�tou domingo, estes 'resultados: Chave A - Rio Cerro '

xl Sao Paulo e Vila Lenzt 2><.1 XV de Novembro; Chave B

-: Ponte Preta 3x3 Fluminense e Jaraqué Fabril 2xO Grê
miO Ga'ribaldi. Com estes. resultados, - a elasslflcação do

�egundo turno tem o Rio Cerro, com 4 -pontos.vcorne lí

t da Chave "A", seguido pelo S. Pauto e Vila Lenzl cl _

a
� xv de Novembro com O, enquanto que na Chave "B",

m:lderan.ça e�tá com a Jaraguá Fabril, com 4 pontos, Grê

x.
o Ganbaldl tem 2, Fluminense e Ponte Preta 1. A pró-

RI.ma rodada sairá somente no die 20, entre Vila Lenzi x

ö��{erro, XV x São Paulo, Fluminense x Grêmio Gari-
, e Ponte Preta x Jaraguá Fabril. _

m'
,FUTEBOL EM CORUPÁ - D. Pedro 1 Botafogo 5, Grê

.10 B..u!,,�� 1 XV de Nove�br� 6, foram 0$ re$ultados
3., _ ultima. rodada do primeiro turno do Campeonato .

da la. Divisão da Liga Coru
paense de Desportos.

.

O
campeão do turno foi OJ XV,
no entanto, o D. Pedro en

trou com r.ecurso, reclaman
do contra o Betafogo, que
teria colocado em campo
atletas irregulares na parti
da disputada entre ambos,
no domingo. Enquanto isso,
pelo Torneio Municipal/83,
o Água Verde, ao derrotar
o Ouro Verde por 3 a 1,
foi o campeãp d'o primeiro
turno. Na outra partida, o
XV de Novembro goleou o

Palmeiras, 8 a O. Neste fi
nal-de-semana não haverei
rodada devido' a realização
de um festival pelo XV de
Novembro, em seu estádio,
da rua Franci$co Mees.

BOLÃO ENTRE FIRMAS ;.,_

A S.E.R. Vie.irense, progra
mou para os dias 16, 17 e

18 próximos, p Torneio de
Bolão Bola 23, entre em

presas, cujas inscrições es

tão abertas, ao preço de
Cr$ 3 mit A entrega dos
troféus dar-se-á no dia 18,
logo após o encerramento

·

das disputas. No sábado,
dia 19, vai acontecer' a festa
de encerramento do clube
de casais Os Aventureiros.

CICLISMO - Foi concluí
da domingo, a quinta e últi
ma. etapa dó . Campeonato
Norte Catarinehse de Ciclis
mo, em Jomville. Na cate

goria novatos, Márcio Mann I

·
e Cláudio Kelbert, da Ar·
weg, foram o 3.0 e 4.0 colo
cados, ao passo que na cate

goria principal, Sílvio Ro
berto Ewald foi o vencedor
dessa etapa, f.icando com a

terceira colocação na Clas
sificação geral; isto devido,
a sua não participação em

todas as etapas.
A.R. WIEST INAUGURA -

Foi no sábado, a inaugura
ção das canchas de bocha e

sauna da Associação Recrea
-tíva Wiest, dos funcionários
da Metalúrgicá João Wiest.

· Uma vasta programação s,o
cial e esportiva foi cumpri
da na oportunldede, com

jogos e muita confraterni
zação, inclusive com fami
llares. 'Outras obras do
complexo esportivo da A.R.
Wiest estêo previstas para
o futuro.

I

TORNEIO PRIMAVERA -
São Luís campeão, Cruz de
Malta vice, Divina Providên
cia em .3.0 e Duarte Maga·
Ihães em :4.°. 'Esta a classi
ficação final· do Torneio
Primavera, concluído dias a

trás. Por outro . lado, o in
fanto�juvenil' do C.A. Bae·

pendi, formado' exclusiva
mehte por filhos de asso

ciados, v�m treinando e de
verá enfrentar ainda este a

no, a equipe da mesma ca

tegoria do JEC.

Cruz de Malta e Rio
do Sul domingo à tarde
.

o público jaraquaense terá oportunidade de assisnr

neste domingo' à tarde um jogão de bola no Estádio Eu
rico Duwe, em Rio da Luz, entre o Grêmio Esportivo Cruz
,de Malta, do grande desportista Adernar Frederico Duwe,
e o Rio do Sul Esporte Clube, da divisão especial do fute
bol cetarlreense. O quadro riosulense, que se apresentará
aqui por uma cota de Cr$ 400 mil mais um jantar, vem
para colocar as faixas de campeão do Torneio"Mário vt,
'tório Rassweiler" no Cruz de Malta, que venceu com mé
ritos o certame.

Além dessa partida, marcada para às 15h30, às 13h
jogarão os aspirantes do Cruz de Malta e do Botafogo e

às 14 horas, as pebolistas femininas mostrarão tudo o

que sabem na condução da "gorduchinha".

Tamandaré vence

atletismo escolar
çalves; Infantil Feminino -
1.0 - Holende M. Gonçal
ves, 2.° Almirante Tamanda
ré e 3.0 Roland H. Dorn-
"busch.

A campeã geral do, atle
tismo foi a E.B. Almirante
Tamandaré e os que obtive
ram o melhor índice técnico
foram: Rosita do Nasclmen-
to, .nos 200m rasos, do' Ab
den Batista; Mauro C. Bru
ch, no salto à distância, do
General Rondon. Clarice
Kuhn, do Holanda M. Gon
çalves, no salto à altura e

Adílson Bublitz, do Gene
ral Rondon, no lançamento
do dlsco.

Nos' dies 31/10 e 1.0/11,
no Estádio Max Wilhelm, fo
ram desenvolvidas as com

'petições de atletismo .dos
IV Jogos Escolares Regio-
nais Mirim/Infantil da 19."
UCRE. Os resultados finais
foram estes: Mirim Masculi
no - 1.0 Almirante Taman
daré (Guaramirim), 2.° Gi
ardini Luiz Lenzi e 3.0 Gene
ral Rondon (Massarandu
ba ); Mirim Feminino - 1.0
Almirante Tamandaré, 2.0
Roland Harold Dornbusch e

3.° Abdon Batista; Infantil
Masculino .!- 1.° Almirante
Tamandaré, 2.° Giardini

.

Lenzi e 3.° Holanda M. Gon-

D E C R E T O N.o 886/83
Declara de Utilidade Pública, ,para fins de desa

propriação amigável ou judicial, .

o imóvel que
especifica.

O PREFEITO MUNICIPAL D1= JARAGUÁ DO SUL, no

uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 6.0 do
Decreto Lei N.o 3.365, cle 21 de junho de 1941,

DECRETA:

Art. 1,0 - Fica declarada de Utilidade Pública para
fins de desapropriação, por via amigável ou 'judicial, a

área de 550,00 m2 do imóvel de propriedade do Sr. CAR
LOS BARATTO, situado à Rua Ribeirão Cavalo, -matricula-"
do no Livro 2, sob o n.O 8.193, do Cartório de Regi�tro
de Imóveis da Comarca de Jaraguá, do Sul, para fins de
abertura da Rua 3 --André Voltolini.

Art. 2.° .;_ As despesas decorrentes do presente De
creto correrão por conta de dotação própria do Orça-
mento vigente. ,

Art. 3.0 - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Jaraguá do. Sul, 07 de novembro de 1983.
L. '."�'

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL '

Secret," de Administração e Finanças.

OLISi;JA CONTINUA - A dalidades em disputa, à ex

ceção do xadrez, que. foI
concluído esta semana. É
de grande «mtusiasmo a

participação dos atl�tas-o:.
perários nessa Olimpíada.

2ä. Ollmpíede Sesiana Jara

guaensê, entra na terceira
semana de competições,
movimentando todas as mo-
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cale. SHARP e DISMAC para Jaraguá do Sul e região!
Temos toda linha de máquinas de esçrever

_

'OLIVETTI; manual e elétricas.
-

Grande quantldede de máquinas USADAS: OLl_YETII
,

e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.
Oficina' de máquinas de êscritério em geral, e

Relógios de Ponto Rod Bel.
'.

ACESSÖRIOS.EM GERAL.
,

Rua Venâncio ,da Silva Porto, 33) - Jaraguá do Su�·SC.

RELOJOARIA AVENIDA

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

',

Marechal e Getúlio Vargas

'I
,

FUNILARIA' JARAGUA LTDA.

Calhas para todas as finalidades,
Fa-ça-nos uma visita. Estamos em

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 17� - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM' VARGAS

Retroescavadeíras 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 ít
.

'CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

-

CINDERELA

Veste bem. A moda c�rta, ne

Gumercir-,do e na G,etúlio Vargas.

DESPACHANTE VICTOR

o '

Emplacamentos - Transferências ..,_ Negativas,
-

Seguro Obrigatório .; Carteira de Motorista e
Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
<juntõ a firma Emmendoe�r)

feiefones: 72.006p, 72-0327 eJ2�O�_55

,.,_
, -

,r •

-,
-

Quem tem- Honda, agora tem um Clu�e
O CUfBE HONDA é o novo lançamento da HONDA. fiele vocª só teil'! vánla·

gens: você é sempre um cliente preferen cial, tem benefícios 'no concessionário _e
participa de todas as promoções espeeiais organizadas peto CLUBE HONDA, eome
convêniöS com hotéis e campings, eeneurs es, etc. _-

,

E mais: ganha grátis a assinatu rá da "REVISTA -QO CLUBE HONDA". Tu.
do o que você tem a fazer é vestir- a cami sefa do CLUBE HOf'JDA. Faça.nl)s_ uma vi·
-$ita para maiores informações.

.

R�vendedor 'Autorizado

RONDA

CORREIO DO- POVO
HA 6S ANOS NA INTIMIDADE COM A NOTiCIA' E A BOA

I'INFORMAÇAO. _
,

'

FAÇA A-SUA ASS-INATURA. AN�NCIE CONOSCO.
-

"

-.

meESC ·ki·
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Municipalidade implantará,
expediente único

A municipalidade jaraguaense vai discutir segunda
feira, a introdução de um único turno no expediente d.
trabalho das equipes externas, como medida de economia.
O h�rário seria das 6 às 13 horas, com 7 horas corridas de
trabalho, eem o que se pretende o �umen,to da produção
8 economia de combustível e transporte, em torno de 30
por cento. O expediente burocrático, das diversaSorepartl
ções, permanecerá inàlterado, informou' o prefeito D,urval
Vasel, que decretou férias coletivas ,aos servidores muni
cipais, de 23/dezembro a O�/jai1eiro, excetuando-se os

serviços essenelals, tais como eeleta de lixo, irrigação e

varreção'de ,ruas e tesouraria.
Comentando o Encontro de Prefeitos, em Tubarão,

Vasel considerou de muito proveitoso, no qual cada área
trato,u reservadamente de seus assuntos específicos, assim
como os prefeitos discorreram sobre admioistração muni
cipal e política�partidãria, com enfoque na' composição do
novo diretório regional do partido, que será eleito dia 20.
Para o próximo ano, é provável que um desses Encontros
seja realizado em Jaraguá do Sul, observou, o mandatário,;
mor do município, ao anunciar a participação, no dia 18,
em Joinville, do secretário de Administração e Finanças
Ivo Konell, no encontro de técnicos da área ,de tributação
municipa'.

Ao considerar "razoável" para ó município o aumento
do índice de participação d� municfpio no ICM, para 1984,
índice ainda não oficial, o Prefeito ratificou informação
anterior de asfaltar a rua President'" Epitácio Pessoa, do
término do calçamento até o viaduto, ficando para uma

etapa ,pos�erior o asfaltamento até o seu final, mesmo

�onsiderando que em certos trechos a base está pronta. A
, (;�I. ,Bernardo Grubba receberá paralelepípedos.

,

·Acrescentou ainda que o palácio mU,nicipal . está sen
do pintado. externamente e que na quarta-feira à tardie
reuniu-se com diretores da SCAR, para tratar sobre a cons

trução da Casa da Cultura e Teätro, cujo ariteprojeto foi
discutido., .

"

Patrulha mecanizada
em Guaramirim

O prefeito José de Aguiar, o vice Victor Kleine e Oi

presidente da Câmara 1ESineraldo Chiódini, estiveram ter

ça-feira em FlorianópoHs a serviço elos interesses ela co

munidade guaramirense. Na Secretaria dos Transportes e

Obras, de acordo com o prefeito, o município recebeu a

confirmação da vinda, na próxima semana, da patrulha
rodoviária,mecanizada do FEAR, que prestará serviços du
rante vinte dias úteis, na abertura, alargamento � Il'!elho-

,

rias de ruas do quadro viário municipal. Junto a Secreta
ria da Agricultura, a comitiva de Guaramirlm, recebida
pelo' secretário Vilson Pedro Kleinübing, pleiteou a libe.
ração dos recursos aplicados na recuperação do sistema
de abastecimento de água da Sociedàde Distribuidora de
Agua de Guaramirim-Sodag, visando o desenvolvimento'
da rizicultura no município, cujo convênio já foi assinàdo.

Aguiar informou ainda que na semana passad., o De
'sembargador Francisco May Filho, presidente do Tribunal
de Justiça de Santa Catarina, esteve em Guaramirim, re
passando o cheque de Cr$ 44,5 milhões dt:llõtinado a eens-

,

trução do Fórum da Comarcar que terá 2 pavimentos e

43()m2 de área construída. Na tarde de quinta-feira, dia
10, aconteceu a abertura das propostas das seis empresas
que se habilitaram na concorrência.

'

Acrescentou também o prefeito, que a municipalida
de liberou o Ginásio de Esportes "Prefeito Rodolfo Jahn",
que administra, para a crisma de 360 crianças neste do
mingo, dia 13, à tarde; possibilitaJ1do desta forma maior
afluxo .de público. Para o ato, religioso virá a Guaramirim
o Bispo Diocesano D. Gregório Warmeling.

, Guaramirim, conforme José de Aguiar, participará
nas r,nodalidades de teatró, canto individual e humorismo,
de 25 a, 27, de novembro, no IX Emobresc, em Ituporan
ga, com uma deregação' de 2S pessoas. O Poder Público
Municipaf está apoiando a partIcipação no Emobresc, ,ten-

'

do a Câmara de Vereadores aprovado um auxílio de Cr$
200 mil para as despesas.

Bmpresários querem
restabelecer o diálogo
Num encontro de alto ní

vel'; realizado segunda-feira
no Centro Empresarial, em
presários jaraguaenses e jo
invilenses discutiram e de
fenderam os interesses da
iniciativa privada "que não
sendo auscultada devida
mente", sob a ótica da a

tuai situação econômica e

social brasllelra. De Joln
ville, o presidente Udo Döh
ler, da Associação Comer
ciai e Industrial, acompa
nhado de mals oito empre
sários, discutiram com os

colegas de Jaraguá do, Sul
9S problemas da classe, pre
gando o fortaleéimento e

maior entrosamento entre
as Associações, notedamen
te do Norte e Vale do I ta-

'

jaí.

Segundo Döhler, o empre
sãrlo não está sendo " mals
ouvido. As empresas estão
sendo unilateralmente one

radas com encargos sobre
encargos tributários, previ
denciários e de toda sorte,
numa rapidez tel que não
tem posslbilltedo uma' rea

ção, tampouco' serem ouvi
das ou consultadas, dar por
que, defende a co.njugação
de esforços e a união com

as demais classes, como a'

política e a igreja, para a

busca de soluções.
O empresário joinvilense

criticou severamente' as es

tatais, '�,mal administradas

e deficitárias", as obras
suntuosas desnecessérlas,
os escêndlaos das aposen
tadorias que ""grassam o

P�ís, dentre outros absur
dos que oneram os. cofres
públicos. Como conseqüên
cia, as empresas pagam com

excessivas cargas tributá
rias. e é para discutir e pro- ,

testar contra esse estado de
coisas que os empresários
estão se unindo, para a re

tomada ,do diálogo entre
suas entidades representati
vas, buscando meios que
defendam seus Interesses,
"pois sozinhos acabaremos
perdendo ainda mais a nos

sa força", disse Döhler.
, Os empresários jaraguaen
ses e joinvilenses são favo.
ráveis a uma maior aproxi
mação com a classe polítl
ce, principalmente, soman
do esforços, pera batalhar
por objetivos únicos em

busca do bem-comum.
Da mesma forma, discutte
se o fortalecimento da Fa
cise, entidade que congrega
as. associações comerciais
e industriais do- E'stado, a
través de uma nova meta

dologia e sistemática. A a

t,ua_ção da Facisc, na opinião
dos empresérlos, deixa muf
to a desejar. Novos encon

tros entre associações deve
rão ocorrer, dentro dos pro
p6sitos de buscar o fortale
cimento da classe empresa
rial.

,

'Senac programa cursos

para 1984'
econômica. Outro ponto a·

bordado relacionou-se com

e' decoração natalina nas

lojas e residências, cuja fi
nalidade é motivar a popu
lação, bem como o horário
natalino, que será Oi mesmo
do ano passado.

O Prof. João Beckhauser,
agente do SENAC, recente

mente implantado, discor
reu sobre as atividades do
órgão e solicitou dos lojis
tas o apontamento da ne

cessidades reais do eomér
cio, em \ t�rmos de cursos
para a pro�ramação de 84.
A. agência do SENAC de Ja
ragvá do Sul é .a décima do
Estado e para o 'cumprimen.!1

, to do programa de cursos'
para o próximo ano, exis�
tem r�ursos disponíveis,
segundo informou o agen·,
te.

Os lojistas levantaram e

discutiram também proble
mas ligados à classe e a co;.

munidade.
'

O presidente Mauro Koch,
do Clube dos Diretores. Lo
jistas, durante a reunião
almoço mensal, discorreu
quarte-feire, sobre a parti
cipação do CDL de Jaraguá
do Sul, dia 28, na posse da
nova diretoria da Federação
dos Diretores Lojistas de
Santa Catarina. Aprovou-se
também na ocasião a ad
missão de novas associadas,
a Comercial Catarinense de
,Malhas (Marisol), Loja A

Barraqulnha ' (de Guarami
rim),' Confecções Nlcolo
delll e Elite M6veis e Deco
rações.
No encontro dos lojistas

comentou-se- sobre' a deco
ração natalina, que na Mal.
Deodoro obedecerá o con

torno dos prédios� com mi�
Ihares de lâmpadas multico
loridas, ficando a � decora.
ção das demélis ruas con:
forme o' traclicional de to.
dos os anos, devido a pro
blemas de ordem técnica e

Açges da',
Embraer:
pode ser

golpe,
-o Comendador ' Alvim

Seidel, de Corupá, enviou I
Embraer, em S. José dói
Çampos, S. Paulo,' telex s0-

licitando 1'1 formações se a

quela empresa teria autorl·
zedo a venda de ações em
Santa Catern.a, a Cr$ 9,45,
cujo encarreqado já estaria
em Florlanóoclis. Como res

posta, o dr. Francisco Pt.
mental, da essesserle jUfl;
dica da Embraer, disse que
aquela- empresa não' autól'f.

, zou ou credenciou qualquer
pessoa a negOéiar ações de
sua emissão, c8'racterizando
'então um neg6ci'o ilftifo,
identificando-se apenas coo

rno sendo um "Brigadei"!
aposentado", te Iefou-lhe
dias atrás dizendo estar em

Flerlenöpolls a procura de
"poucas pessoas seleciona
das", para vender�lhes a

ções da Embraer, ao preço
especial de Cr$ 9,45, quall<
do na Bolsa de Valores es

riam custando e-s 16,00. E
cOntinua o Comendador co

rupaense: IIRespondt-l he que
não estava interessado, (n�
ele 'insistiu que a pessoa en

carregada de visitar os "p0u
cos escolhidos" iria me pro
curar. Intrigado, verifiquei

,

na relação de ações nego
etadas nas Bolsas de, S. Pá'"
lo e Rio de Janeiro e conJo

,tatei que nenhuma 'delas
trazia as cctações da EII1'
breiem. Deseonflado, pro
curei a Embraer, via telex,
que confirmou não t,

qualquer pessoa' çredencia
da a negociar suas ações eil'

SC. Os "escolhidos" pare a

,_
tentadora proposta, é boII1
ficar com as barbas de mO
lho. Pode ser golpe ...

'

JCM: mais de
Cr$ 6 bilhões

,

Durante o mês de
.

setel1l'
bro deste imo, foram pro
testados em' Jaragvá do Sul'l465 títulos, no valer globa
de e-s 79.743,924,Úõ:No
mesmo mês ocorrerem nas

empresa-s jaraguaenses ul11
total de 423 admissões, con'
tra 404 -demíssões, manten'
do-se, portanto, reJativamed"'te estável o problema o

desemprego.
,

Por outro lado, no mêS
de outubro, foi' arrecadadO
em impostos estaduais cr$
'828.08L977,08 e de janeiro
Cl out�bro, 6.054.1 � 8;7�8,�çr\jze,ros, no munlclplo
Jai"agu� do Sul,
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