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JARAGUÁ" eo ,SUL . CIDADE SfMBOLO DA FAMILlA JOURDAN:

jaraguá do; Sul, quer' a'Companhia
de P,olicia Militar

Na. w1ti.rna· sexta-feirei" o .c[clovie, > piste p� rolamen-, do municfpio, disse a im-
, Chefe do Executivo 'Munid- '. to, e pesseló pare pedestres, prensa que acelta, no entan-

pai de:)araguá do .Su.! reu- to, propôs que ti Secretarie
nío-se com o Comandante . PO,STO AMBULATORIAL entre com OS equipamentos·
da Companhia. de Polícia. No último final de sema- 'e os remédios, ficando' es.
Militar de Joinville e -com na.esteve em Jaragua, em profissionais a cargo da
as autoridades policiais' do' ,visita de carater particular Prefeitura.
Município, quando foram' (veio visitar sua irmã, que Um desses postos será
disc�idos aspectos ,JLgad:os.. _ ,aqui reside),' Ó secretai-io instalado na Vila Lenzi INc-
a segurança. Vasel manlfes- da Saúde Vani_ldo José Ose- va Brasília(prédi6 em cons-

. tou, na oportunldade, a sue lerne, quando manteve con- trução)' e outro
"

posslvel->
i preocupação face aos acon- tactos com algumas'lideran�' mente na regjão de Vila La4
"teclmentos registrados: em ças e acenou a posslbilidade.: lau/Vlle Baependi. A assi-

-Joínvllle, envolvendo marql- de serem implantados, aqui, ' natura de convênios ainda
nals, e reiterou pedido para dois postos" amhúlatoriais, encontra-sé ém estudos, se-

breve instalação da Compa- corri 'médicos, énfermeiras, gundo o Prefeito, que reve-.
,

nhia de Policia de Jaraquá, equipamentos e remédios. lou o gasto mensal de Gr$
, tá criada, para a qua! a mu- Corno interlocutor, o empre- 5milhões, na área social, pe
: nicipalidade ja tem um ,lo sério José Carlos, N�v�s; .le-. ta'trlunJcipalidade, com arn- ,

cal para ebriqé-le. ou seja, veu.eo conheclmento do pre- ;,PI:! Iâ:"c ias, , internamentos, ·a-
nas 'dependências da antiga" fitó Durval Vasel.tal possibl- juda a, indigentes, entre o.u-

,Transportadora. Grarnkow, _lidade, e o mandetérlo-rnor. tros.
na rua Felipe Schmidt, que

, foi visitado e aceito, até que A,PI·C'u,It.ores terão',o Estado .construe prédio _

,
próprio à noveComperthla, •

1.
IW'

Tal solicitação havia sido espeCla Izaçao ,

; feita anteriormente ao ·se-

f cr�tário .de 'Segl!'r��?' 'Pú- 'O 'Instituto de Apicultura de Santa Catarina - IASC;

,
bllce Heitor, Sché, que no

vai realizar nos dias 24 e 25 de
. maio, próxima

'

semaha

, entanto, respondendo' a ou- portanto; vmcurso d� especialização apícola no Posto A�

trq o�ício do ,Executivo, opi- gropecuário. A promoção e a coordenação está a' cargo
nou favoravel a p'ermuta do' da,��cares�:.o curso será �b.e.rto, ,sem. 'custo; com part�

,êllual imóvel da delegacia te?r'IC� e prätlca;? que_' posslb!l�tara maior- e melhor aSSI-

-e 'cadeta ,pública,.- para. <J. < _rndaçaodo conte�do program�tlco." . ' ,

,c�nstruçãod�noya"g�lega7�" _- N�. ?portunldade, ta�bem, s�ra novame�te d�b?tlda
tia, em caráter prioritario '� Ja p,oss�bld,lldasdel da fO:dmaçn.dao do .N�cleo de AP�cullto�es .c;le
que se encontr m' stud" aragua o: u, ,conSI �ra o 'eXistir um razoa.ye numero

,

,
a e e ""S

d d' d'
. -

d b Lh
'.

naquelã Pasta,.:' ".:';, �' e pessoas gue se e lcam a �naçao. e.a el as.
., .

CI
'

. '

' .por �ut\o ladb;' s�gt:mdo o. ex-teh5lomsta .

rural Dejalr
CLOVIA '" '. Pereira, no dia 22, val ser realizado na propnedade do Sr.

.

Na ,terçá-feirà,.,o secreta- Alfredo brews, em Rio da Luz II, um Dia de Campo, onde, ..
no de O�ras da Prefeitura nO �ncontrO de produtores, far-se-a ampla exposição sobre
Afonso Plazera Neto, con- o trabalho com gado leiteiro, prindpalmente', em -relação
tact?u em�.uritiba com a S:� a constrUção de "silo tr'inêheira Ei produção de silagem.'
pennt�ndencia da- Rede Fer- ',-'

'

r?viária Federal, que permi-, '.

tlU o uso de terreno da Re- Ab�rtas inscrições a �incana Champagnat
de, por tempo indetermi'na- '�oram abertas dia 15 e prosseguem até G-dia 04 de ,ju-
,.do, para a construção do a- nho, as inscrições para a 7a .. Gincana Recreativa CuLtural,

c�S'so'da''nOva ponte-.soor.e -o ,_. C:napana� dolCentro Cívico Escolar "Coronel Emílio C':ar!os,
RIO,ltapocu. TaJ , .fai,x9AI� ,.__ Jourdan", do Colégio São Luís. A gincana vai ser, ,desenvol-

,

terreno possibilitará que a 'vkla nos dias 15 e 16 de junho e o custo da inscriçãp, por
p�nte sejá construíd� com eqt}ipe, é de Cr$ 15 mil, podendo inscrever 15 elemerltos,
c�clovia, pérmitindd tam- no entanto,' segundo a coordenação geral, 'outros poderão
bemque se -execute, no fu-, se agrupar para ajudar a equipe. '

turo, projeto que prevê a
'

No ato da inscrição a equipe recebe a primeira, ta- .,

Construção de uma cidovia, refa: A .premiação é de Cr$ 150 mil -para o 1.° lugar, Cr$
desde as imediações da Me- 100 mil para 6 2.° e Cr$ 80 mil para o 3.° lugar. O enCerra-
negotti Máquinas até a Weg ménto, no dia 16, às 221130min, será no Juventus, çom um

II: sempre marginando os um baile animado pelo Grupo Prisma"de ItajaL, ' ,

,.

tnlhos.
_ "A abertura'dar-se,.a às 19h do dia a,nteiior, com ·desfi-"

p
A nOva po�te urbana, �a Ie �e apresentação dos veí,culos, onçle prevalecerão, pö;lra

,drOC6PiO Go,;,es, '. tera 15m ,conta�em de pontos, criatividade e, originalidade e não a

e largvra, inclUindo aí a quantidade de veíc:ulos.

, .
,

.Hoje.tem teatro emJaraquá
A Secreterie de Cultura, Esporte-e Turismo do Estado,

através da FUAdação Caterlnense de Cultura, com apoio da
Sociedade Cultura Ar�ística, traz a 'Járagua do SUl, neste

'sébsdo, 'J ,Grupo' A de Teatro e Atividades A'rtístiCas, para
a realitação, hO" sàlãóda Comunidade 'Evangélica, de um

curso sobre teatro, que começa às 9h30 e -apresentação de
peça lnferito-juvenil "Vira e Mexe",: às 18 horas.

Será totalmente gratuito e' .a SCAR"cQnvida 'o público
jaraguaense a prestigiar a' peç'a teatral, não apenas as 'crian

ças, mas também Ci) público adulto. Ela Será apresentada pe
los atores Ney Piacentinl, Madio Silva, Elisa Oliveira e Fa
tima Lirría, com rnüsfce ao . vivo, executada por Murillo, Va
lente e Kaw Régis.'

ESCOLA JARAGUA
Na iJftrrl1â sexta.felrà,' durante o

.

[antar t(piêo alemão
"

e húngaro,' nö satao da'Çonw6ldade' Evangélica, o' deputado
,

Octacílio 'Ramos, acompanhado- de UdoWagner e José Car
los, Neves, er'ltregov a Vicente Donini, presidente da 'Comis
são Prö-ConsÚ-ução da Escola Jaragi.Já'ê Ja�rdirn '<de 'Iníân

, da Pest'alozzi, cheque de Cr$ 5 milhões oriundo ilo Governo
do Estado, com auxílio pare o pagàmér\to< das obras, inaugu-
radas'ern dezembro passado. �'�,

<",
•

Schroeder 'dev�ri( ganh�r' r.serv'ä
Dentro do elenco de' atos oficiais que serão, realiza

dos nos meses de julho e agosto para simbolizar (?) a'

passagem do primeiro ano das, inundações que assola ...

,

, ram Santa Catarina em ' 1983, está:'a criação da mlcror-.
'< reserva de Bracinho, no dia,2 de [ulho.xonferme- o di,�'

vulqado pelairnprense. Procurado .pelo.-"Correio .do Po

vo", o.prefeito de Schroeder, Aldo Pasold, disse nada
saber oficialmente, porém, confirmou que, .0 assunto i�
teria,si,do di,s.cutido com engenheiros"dá,Celesc, haja, vis-

. ta que a rriicroreserväflorestill e. biológica, para preser
, vaç'ão dá flora e da, fauna" devera se 'localizar na área da
Usina de Bracinho, naquele município.

'

Mini posto -de saú'de'
c" '_ em

-

Guaramirinf
.', Co� �' ;refen�a do. s�cre�ário da ß'aúde Vanildo O�ela

me, sera inaugur,ado dia 25; �,s 19h, p mi'ni-posto de s�úde
de Guamiranga,_junlo ,po,Salão Paroquial São PedroL.em
Guaramirim. Será mantido em convênio entre a Secreta
ria da Saúde é prefei'tu.ra Municipal e :'� população daquela
região vai ser atendida por um médico-pediátra e 'dois ,clí·,
nicos ,geral. Ö,prefeito JÇ)sé de Aguiar informou, ainda a

aquisição d� equipamentos para a construção de �rês parqui
nhos, junto ,as pré-escolas,'de Poço Grande, Guàmirangá e

Avaí e anunciQu'.a abertura de urna nova-turma de pré-esco
lar; no R,io Bran�o; que COmeça a funcionar ,no dia (o 'de
junho,., .,'

. ,', ' '. ,

, Outra- informação, refEilre-se ,a, vinda a GU,araniirim, no

iníçio de junho, ela Patrulha Rodovlar'ia,' Mecanizada, cujQ
méüor m�ba.lho será a retifi�ação da rua 28 de Agosto, da
Estação Fe.r�ovi�ria:até a rua João Sotter Corrêà. A munici-

,

palidade gp:arami rense .il'lrci.a' nos próximos dias, tam.bém,
o,çalçamepto do.Psolol'lgamel')to- da ruC},28 de Agost?" tre�
cho q� 349 metros, a partir da Igreja MatrJz, em direção ,a

BR.280,_çóm recurso,s pr6prios. O trecho restan�e será a

través de. cqnv.ên.io com a Secre;taria .clos Tri\lnsportes ,
e

Qbr4s.
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JALET��l!�_A��GUNDA � Â ,1*
leza, a gri:iça' e o charme de Jaletê
Hardt, Miss :Jara,guá 84, causou su

cesso sábado ii noite, em Bluménau,
no Concurso Miss Santa Catarina. das filhas, junto com <;> Dr. Luiz Fer- tores irão apreciar imensamente sa-
Dentre as '29 candidatas, Jaléte' foi a nando Navarro Uns e esposa, encon- ber o que ficou na mente e no cora-
segunda colocada, sempre se sobres- trá-se desde ontem em: Jaraguá do

. ção daqueles que aceitaram o pesadosaindo nas três fases do concurso. Sul. À n<)ité participarem de recep- encargo de dirigir uma prefeitura. AsEm número de pontos, na final; �rn-, ção no chalé do Grupo Weg, hoje al-'. respostas fornecidas às nossas per-
patou com a Miss SC". a , representá- moçam ne Parque Malwee ,e [entern . guntas haverão de nos transportar
.tante de I tajaí, mas um voto desem-

rta' Lagoa' dos Marcatto e domingo ao passado, dentro do cínqüentené-
pate fê-Ia ficar com a 2a. colocação, almoçam no Monjolo. Devem visitar rio de emancipação e se transforme-
injOstament�. Miss .Ituporaflga fieo�. também o Seminário' de' Ccrupá � rão em excelente matéria prima pa-
e� 3.°, seg,�m.do-a �Io"do �u� e .Cn-

, ,cumprir outros, ençontros sociais.
,

ra a história contemporânea de nos-
ciuma. A miqnon de Italal· fiCOU;., LlONS CORUPÁ _ Já é conhe- sa comunidade. Àqueles Prefeitos
com o título, mas os aplausos fica- cida a diretoria do Uons Clube .de que ainda não responderam, quei ..
ram .pars a Jalete,que representou . Corupá, para o ano leonfstlco 19841 ram, por favor, apressar as respos-
esplendorosamente Jaraguá do Sul 85.. Substituindo a Paulo Sarti Gar- tas, que teremos muito prazer de
no concurso máximo da beleza cata- cia assume a presidência o CI:. Ivo divulgar.
rinense. Parabéns! Tu;eck, sendo vice-presidentes, Oto JUIZ FALA DO CINQUENTENÁ.

ESPIRITO SANTO - O C.A.Bae� Ernesto Weber, Enos Klug e Teodorio RIO - "Caro Amigo Schmöckel -

pendi já se prepara pera a tradicio-
,

Werner: secretário Donato Seidel e U - em nosso "Times de Jaraguá"
nal festividade de Espírito Santo. Vai 2." secr. Alcides Cardoso; tesoureira -- o cornentério que fizesse sobre "

de 4 a 8 de junho, com cornpetlções José Alfredo de Souza e 2.° teso A- os eminentes Magistrados que pas-
de bolão e tiro e no dia 9, à,s 14h, maro Ximenes Jr.; diretores social saram pela comarca da Capital do
saída para busca da magestade 8al. Edegar MaHi e animador Od'inir Wic- Motor Elétrico. Embora sem pro-
84, rumo ao Agropecuário, para, às ziok, vogais 1 e 2 anos Herrmann curàção de ninguém mas como lnte-

22h30, iniciar o baile com a Bandl- Suesenbach, Oscar Max Seidel, Jo- grante do Poder Judiclérlo Catari·
nha Lyra da Aurora. As, mesas estão rendir Siqueira e José Norberto Mül� nense desejo ressaltar e agrüdecer a

à venda, ao preço de Cr$ 6 mil. E co- ler. ,
teu gesto que sei representar a mais

mo' novilade, o' ezurra anuncia pera DROPES _ Guaramirim, atra- Iídima expressão de gratidão do Po-
.31 de dezembro, o primeiro bailê de vês uma comissão; lnlciouésta sema- vo Jaraguaense. Com um abraço de
"revelllon" ns sede atual, com músl- na um movimento com vistas a cons- sempre, teu leitor - Jaime Luiz Vi.
ca "Society".

,

truir uma piscina na rua João Satter cari". Do Gabinete do Juiz de Imarui,
CLUBE DOS IDOSOS - Dia 10 .Corrêa, em terreno da Söciedade Dia- aos 30 de abril de '1984. Saudações

passado, aconteceu o' primeiro casa-
.

na. * OSweeter Som, do amigo Heinz rotárias ...
menta no Clube de Idosos do Pro- Paréy, agora todos os sábados na 50-
nav, oficiado pelo Padre João. Uni- cledade Ano Bom, em Corupá e rios
ram-se José Thomaselli e Hedwig K. Domingos junto ao Salão Líder. * Re-
-Fröhllch, ambos viúvos,' e o aconte- cebernos e agradecemos o recebimen-
dménto foi comemorado, com café to do Jnformativo da empresa Brei-
e o tradicional bolo da noiva. Feste- thaupt e o Ceval-Seara Not.ícias, que
[ou-se também, ne oceslão; os 77 a- enfoca a compra da Fril. * Sábado
nos do Sr. Guilherme Hruschka e ho- último, em solenidade cívica, toma-
menageou-se o casal João Vieira e A.. ram posse as diretorias da APP e do
defina Pereira, que no dia 5 de maia" - Centre Cívico Duque de Caxias, da,
uniram-se em matrimônlo, arnbos, EB Roland Dornbusch. * A Sra. Nil-
frequentadores do Clube. Nosses cia Staheling, recebeu dias atrás

...
as

cumpriment9s! , senhoras do Clube Intimo Menegottir,
BAILE DE INAUGURAÇAO - A em sua residência. * Nos dias 19 e 20

"

colun'a registra convite da Kohlbach de maio, o 15;"> Festival de Bandi-
e da Associação Atlética Kohlbach, nhas e Conjuntos, em Pomerode. Vail
para o baile de inaugurção da nova ;.;er uma beleza. * O Beira Rio esco-
sede social, dia 25, próxima sexta- lhe segunda-feira o seu Conselho De-

'

feira, às 22h30. Será tTlusicüdo pelo, liberativo e a diretoria. * O "Correio
conjunto "413. Reçle!1ção". Somos, do Povo" continuà recebendo cum-

gratos! priméntos pelos seus 65 anos de fun-
NOTAS BREVES .,-, Acont�ceu dação.

"

dia 12 passado, Q noivado dos jovens COMEMORANDO OS 50 ANOS
Désirée Wieie' e Vilmar 'Valadares DE JARÀGUÁ DO SUL - Sob o títu-
Barroso .Eles são filhos deWalter lo acima este semanário pretende
(Nayr) Wiele e de Manoel' (Maria) iniciar nas próximas edições a pu-
Barroso. e De casamento marcado, blicação de· uma enquete dirigida à
para o dia 26, na Igreja Evangelica, todas a� pessoas que tenham ocupa-
de Massaranduba 58, Ivone Jensen do a Chefia do Executivo do nosso
e Ivo Leitzke. Recepção será no Beira, Município. As perguntas feitas pre·
Rio.• ' Estiveram em visita a reda- tendem respostas para cónhecer: 1."
ção, o presidente da Erusc, Paul� qual foi a maior realização; 2.� uma

Roberto Bauer e o Chefe do Oepto. obra menos importante, mas neces-
de Informação e ,Documtmtação da sária; 3.° o que deixou de fazer de
Empasc, Afonso 'Buss. e O profes� importante para o rriunicípio e 4.d se
sor Jaime Gonçal\l�s de Jesus infor- sofreu ou não algum.a decepção nO'
mando que desde o dia 15 não é mais, 'cargo de Prefeito Municipal de Jara-
o proprietário da Jaquel Delícias, guá do Sul. Como o espaço de 50 a·
mas que, !'lo en'tanto, continua a re- nos 'envolve uma grande gama de ho-
ceber encomE\ndas, no local. e A as· mens públicos, alguns distanciados

, sembléia da APAE, para escolha dO! no espaço e no tempo, necessitam, é·
Conselho Fiscal, antes marcada para' claro, algum tempo para rememorar
Cf dia 2"9, foi antecipada para o dia o passado, para fornecer respostas
,24 de 'maio. francas e sinceras. É bem verdade

DR. MASSAO DEUO - O Pt! qUe as primeiras respo$tas' de pes-
Deud Filho, Superindente da Recei;t�1 SOas algum dia alçadas ao cargo de
Federal, acompanhado da esposa" Pre.�rto já estão chegando, e os lei-

PROMOTOR TAMBÉM COMEN..

TA A COMARCA - "Li o seu artigo
"Os Construtores do 3.° Parque In
dustrial - III", de sua autoria na

primeira página do "Correio do Po
vo", edição de' 21 a 27 de abril do'
corrente ano. Desejo feliéitá-Io pelos:
conceitos emitidos, assim como agra-l
decer-lhe pela referência o meu no

me. Tenho lido os seus oportunos e

sempre bem equilibrados artigos. A·
ceite por isso os meus parabéns. Re·
comende-me ao sr. Eggon João da:,
Silva. Continue a dispor do confrade,
Dr. Abelardo Fernando Montenegro".
NR.: O Dr. Montenegro é hoje o PrQ.;
fessor Emérito da Universidade do
Ceará e autor de diversos livros e, se

gundo consultas levadas a' efeito ,no

livro JARAGUÁ DO SUL ..;_ Unl Capí
tulo da Povoação do Vale do Itapocu,
do mestre Emílio da Silva, foi pro
motor ,da Comarca de Jaraguá db
Sul, assumindo o seu cargo em 30
de ,dezembro de 1940.

ITAPERUNA COMPLETA 95-.0 DE
MUNIClplO - Recebemos convite
para participar, à partir de 6 a 13
de maio do corrente ano (dia de
aniversário da Ora. Zilá), do 95.0,
ano que é a Festa de Emancipação
Política e Administrativa do, Múni

cípio de Itaperuna; no Estado do Rio
de Janeiro. Enquanto Jaraguá do Su�
comemora hoje o seu 50.° ano de

emancipação po.lítica e instalação
de comarca, o' município de I tape
runa quase completa o dobro em

número de anos e, também, motivo
.

de ruidosos festejos, justos, aliás,
sob todos os títulos, eis que, em

1889 que é quando ocorreu a maio·
ridade da terra da promissão, a ré

gião experimentava um extraordiná
rio d�senvolvimento na vida política
e ecónômica do País. PessoalmelJte"
nosso diretor � d. Brunhilde, tem àn�

coradas amizades naqueJr�I,ter
Rio de Janeiro .e adQraní"'. n

daquela bela parte do Estado
Obrigaâo, Pref�i to" pero, c:ónv '

.

. ps
parabéns de povo jaraguaensel . i

JORNALlSl'ASo Q'UE VOTAM NO
SIND1CATO. EM JULHO _:_ No dia ts.
de julho realiza-se â eleição da nOfa
diretoria, conselho fiscal e delegado�
do Sindicato dos Jornelistas Profis.
sionais de 'Santa Catarina, que no a.

no em curso deverá revestir-se' d�
especial significado, pela 'existênc,ié\
de uma chapa de oposição muito a�
tlva.De Jaraguá do Sul apenas tri
jornalistas estão em ' condições"�
partiCipar dessa g�ande movimenta

ção sindicalista, que são: [ornaliste
e diretor de empresa jornalística
Eugênio Victor Schmöckêl( Repórter,
Yvonne Alice Schmöcbl Gonç.lv�
e Redator Flávio José Brugriago. E q
resto fica esslstlndo de camerote e

pedindo por melhores dias pela inter.
cessão desses três colegas de lrnpren
sa. Da pugna, êi imprensa de Santa
Catarina sairá fortalecida!

r CASARÃO
40 tipos de pizzas a sua

disposição e além
disso, lazanha,

canelone e aquele chopinho
gelado, com música
ambiente. Aceitamos

reservas.

Rua Joinville, n.". 79, próximo
a Ponte Abdon Batista )

Maio é o mês do
amor, mês das noivas
'e dos presentes

da

RELOJOARIA
,AVENIDA
Jóias e. Relógios

Marechal Deodoro, 431 e

Getúlio Vargas, 9

\.. ......_--,_,----
�------""\

Cäesar's
Club, "

'

Funciona às quartas
sextas-feiras.!! sábados,
na Mal. Floriano, n.O 60.

Você é presença
indispensável.

Conheça a' bio-cosmética
SOTHYS

,à base de colágeno, algas
e elastine.

Linha de bio-maquilagem para
tratamento de beleza.

A nova opção ,

para beleza da mulher,
com tecnologia francesa.

Peça informaçÇíes ou consulte
D. �!lá.; na, rua Reinaldo Rau,
n.O 53,: fone 72-0: 181 em JS.)\.. ' ' ,

-
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Câmara de Vereadores'
Na sessão do dia 10 de

maio da Câmara de Verea

dores de Jaraguá do Sul, a

edilidade aprovou unanlme

mente, pedido do vereador
Arnojdo Schulz, Líder da
Bancada do PDS, formulan
do votos de congratulações.
ao Correio do Povo, pela
passagem, naquela data, dos
65 anos de fundação. Schulz
destacou a inestimável folha
de serviços prestada pelo
CP a Jaraguá do Sul e ao

Estado, ao longo desses 13
lustros de existência.

,

Na mesma sessão, os edis
Orival Vegini e Marino Len
zi (PMDB), solicitaram ao
Executivo'Municipal, a ur

gente restauração e melho
ramentos de todas ás late
rais de rua Joinvllle, do seu

.

começo até a ponte na di.
visa com Gueramirlrn, com
trabalhos de patrolamen
to, alargamento, ensalbra
mento e limpeza das tubu
lações existentes. Da mesma'

forma, solicit'aram idênticos
serviços nas ruas e laterais
da Jorge Czerniewicz, Ro
berto Ziemann e nas locali-·
dades de Três Rios do Norte,
Funil Gr,and� e Pequeno e

São João. Por Seu turno,
Errol Kretzer (POS), ehe
mou a atenção ao E;xecutivo,

.

para que a coleta de lixo
"se torne mais regular, de
um modo geral, enquanto o

presidente José Gilberto Me-
,nel teve aprovada moção,
congratulando-se pela insta
lação da Subseção de OAS/
SC em Jaraguá do Sul.
Três projetos-de-lei deram

entrada. Um deles, suple
menta dotações do orçamen
to, no valor de Cr$ 2.700
mit para reforço da sub
venção da AMVALI, por ter
sido insuficiente o valor or
çado pare o corrente �xercí
cio. O outro, numera ofi
cialmente a rua Max . Wi
Ihelm, com 0 412, compre
endido desde a Ponte Abdon
Batista até a confluência
com a rua 13 - Adélia Fis
cher, E o terceiro projeto,
nascido polêmico, autoriza �a concessão, pelo .prazo de
dez anos, para exploração

dos serviços funerários em

Jaraguá do Sul, cuja licita
ção será publicada dentro
de 30 dies, Tal 'projeto val
gerar muita polêmica, note
dementa pelo- dilatado pra
zo de 10 anos para a con

cessão e por definir que a-
�

penas .,as duas empresas que
exploram esses .servlços
possam participar da llcita-:
ção, não permitindo que
mais empresas venham a se

instalar' durênte a vigência
da concessão.
ESTA SEMANA

Na sessão legislativa de
-.

segunda-feira, assistida pe
los alunos da 3.a. série"Aff
de Análises Químicas do Co
légio São Luís, o vereador
Almiro Antunes Farias Fi
lho (PMDB), requereu ofí
cio de congratulações. aos

[orneis Folha de S. Paulo e

Jornal de SC, pelo seu eri
gajamento na campanha
pró-eleições dirétas, assim
como aos jornais de Circula
ção na cidade. O pedido foi
aprovado, assim como a

moção de condolências" ao

presidente do Banco do Bra
sil, Oswaldo Roberto Colin,
pelo faleCimento, domingo,
da sua genitora, sepultada
segunda-feira, em Joinville.

Em segunda discussão a

edilidade aprovou·o proje
to do Executivo concedendo

, rea jus te nos vencimen tos
do funcionalismo municipal
ativo e inativo, em 6Q%, e

, o projeto de autoria do-ve
reador Hei nz Ba rtel (PDS),
denominando de Guilherme
Dankes, a rua 345 do perf
metro urbano de Jaraguá
do Sul.

Já José Alberto Klitzke
(PDS), louvou a iniciativa
do Colégio São Luís em

destacar uma turma pare
assistir uma sessão legisla
tiva, oportunidade em que
'lamentou a pouca partici
pação da juventude na polí
tica,

.

pois na sua opinião
existe necessidade de que
os jovens se lancem na ml
I itância política, para a,

sempre necessária renova

ção de valores e de lideran
ças.

Vaga para Recepcionista
A FRIL-FRIGORfFICO RIO DA LUZ S.A� necessita pa

ra admissão imediata de uma

Recepcionista
Tratar no Departamento de Pessoal da Empresa,

na Estrada Rio 'da Luz s/n - Jaraguá do Sul.

: I

ESCOLAS RECEBEM UTENSfLiOS P�RA A EPT

Para o pleno desenvol�iimentb':dá' di�cjplina de edu

cação pera o trabalho, cinco escolas básicas dó Vale do

Itapocu foram contempladas COm utensílios,.-a serem uti-:
lizados para as atividades prétlcas dos alunos de 5a. a 8a.
séries. As beneficiadas com fogões a gás; panelas de alu
mínio, balcões de fórmic-a, jogos de jantar 22 peças, jo
gos de café 9 peças, conjuntos de talheres inoxidáveis 24

peças, máquinas de costura. e, serras tico-tico, são as es-.

colàs básicas Elza Granzzotto Ferraz, 'Julius Karsten, Jo-.
sé Duarte Magalhães (de Jaraguá -, do;SI,JI), São José (Gua
remlrlm) e P-adre Bruno Linden (Massaranduba).

OPERÁRIO PADRAO 84

t» Centro de Atividades
do Sesi, abriu lnscrições pa
ra o .Concurso Operário Pa
drão do Municípiofl9S4. O

concurso � promovido anu

almente e o Sesi de Jaraguá
dó Sul já possui todas as

informações e orientações
.

acerca do mesmo, bem co

mo está enviando corres

pondências para empresas
locais e da região, convi
dándo-es a tomarem parte.
A escolha do Operário 'Pá

drão/84 dar-se-á no mês de
agosto.

por outro lado, dia 22

'próximo, ii tarde, 'todos os

Coordénadores do. Sesi do
Norte de Santa Catarnia es�
tarão reunidos em Jaraguá
do Sul, para definir e dis
cutir estratégias de ação da
entidade. Além dos coörde
nadores de Porto União, Ca
noinhas, Mafra, Rio Negri
nho, São Bento do Sul, Jo

inville, Jaraguá do Sul, as

slstentes sociais e assesse

rias imediatas, estará pre
sente também o Supertnten
dente dó Sesi, Valmlr Os-.
ni de Espíndola..
OLISEJA

Na área esportiva, está de
finida a data de 25 de [u
IhQ, feriado municipal dos
108 anos de fundação da
cidade, para o início da 3a .

Olimpíada Sesiana, nas mo

dalidades de atletismo, bo

cha" bolão, basquete,. clclls
mo, futebol de salão, fute
bol suíço veterano, hande
bol, tiro ao alvo, tênis de

campo e vollbol. As inscri

ções serão abertas Future..

mente. E para o mês de ou

tubro, segundo o coordena
dor do Sesi, RaH Egerland,
serão realizados pela pri
meira vez em Jaraguá, os

Jogos Sesianos de Salão,
envolvendo' várias modali
dades, tais como truco, ge
neral, buraco, dominó, rnl

la, tênis de mesa, tiro ao

'alvo e outros mais.

-

QUADRA POLI-ESPORTIVA

A Associação de Pais e Professeres da Escola Básica
Roland Dornbusch, deverá assinar nos próximos dias, con-,
vênio no valer" de Cr$ 4 milhões, com a 'Sécretaria de

Educação do. Estado; para a construção de uma quadra
de esportes polivalente. O programa cumpre um compro
misso do Goverso Estadual que é o de oferecer melhores

condições à prática da educação física e' despertos nos

estabelecimentos escolares.

ENCONTROS

, Na terça-feira, dia 15� aconteceram dois encontros

de professores ne sede.da �9a. UCRE. O primeiro, dspro
fessores de-colégios estaduais e escolas básicas, teve por
finalidade orientar quanto aos conteúdos a serem traba
lhados durante o, bimestre e o outro, serviu de treina
mente aos professores de iniciação e de preparação para
c trabalho. Ele visou dar conheclmesto .é discutir a Lei

7.044, que altera disposttlvo da Lei 5.692, referente a dis

ciplina de preparação para o trabalho, para o 1." e 2.°

graus.'
.

INCRA ENTREGA NOTIFICAÇOES DO ITR
A Unidade Municipal de Cadastramento do INCRA"

instalada anexa ao pr.édio do Sindicato dos Trabalhadores
Rurais de Jaraguá do Sul, está procedendo a entrega das
notificacões do Imposto Territorial Rural (ITR). Segundo
lrineu Zacko, da UMC, estão sendo entregues em Jara

güá do Sul cerca de três mil notificações, das quais duas
mil e quinhentas no Sindicato e as restantes através dos

Correios, podendo estes retirárem, com brevidade, haja
vista que o prazo fatal pare pagamento expira-se no dia
1.° de junho. ,

Em valores financeiros, .represente Cr$ 70 milhões
a serem recolhidos pelos proprietários de imóveis rurais,
dos quaTs Cr$ ·30 milhões ficarão com o Município e os

restantes serão distribuídos para as federações e sindica.
tos.

JARAGUÁ TURISMO AG!NCIA
DE VIAGENS

PROMOVE

Automóveis roubados·

Nos três primeiros meses

deste ano for-am roubados
488 veículos em Santa Cata-

"rina, quase seis por dla, um
a cada quatro horas. Gran
de

. parte foi recuperada'
(406), mas. o resto dificil
mente vol ta para seus: dó-'
nos. No ano -passado fo
ram roubados no Estado
1.718 veículos, sendo 1.1�4
recuperados e em 1982, os

furtos chegaram a 1.968
unidades de diferentes mar-

! cas e modelos, incluindo
caminhões, e 1.322 volta�
ram a seus legítimos . pro
prietários.

Excursão para Foz do Iguaçu/Ar
gentina/Paraguai-Itaipu. Saída dia
8 e retorno dia 10.06.84.

.Rio de Janeiro/Uha 'de Paqueta/
Petrópolis e Aparecida .do Norte.
Saída dia 20 e chegada dia 24.06.

Agência
Cosmos. de

. Viage,ns. ltda.
Não pare "o tempo, viaje! Conheça o Brasil' e o Mundo
pela AGENCIA COSMOS. Passagens aéreas. rodovlérles,
marítimas; .programas especiais de férias, cruzeiros ma

rítimos e -passaqens das empresas Catarinense, Itapemi-
. rim, Reunidas, Pluma; 'Penha e Santo Anjo da Guarda. ,

Rua Antônio Tobias, 50 - 1.0 andar - Fones: 72-0520 e

72-1709 - Teléx 0474-230 ACVL.B,. Jaraguá do Sul.
,

Embratur 02714-00-42.2
'
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ANIVERSARIANTES

· Aniversariam hoje: 19
·

Sr. Alvaro Tomaselll
Sr. Harry Carolino Fruet
Sr. Erwino Fodi.
Sr. Reno Schwartz
Sr. Manfredo Albus

.. Márcio José Schwartz
Diogo, filho de Luiz e Deisl
Bernstorff
Sra. Luciane Margareth de
Andrade
Aniversariam domingo
Srta. Eronildes Pedri
Sr. Sebastião Krause
Sr. Adotar Wischral
Raquel Cristina Gonçalves
Landinara Engelmann, em

Joinville "

'Simara; filha de Walter e Va
léria Mahnke'

.

Sr. Artur Gesser, em Corupá
Sr. Orlando Andreatta
Sra. Edite Amorim, em Jlle.
Rosily Maria Gesesr, em

.

Concórdia
.

·.Iracema Reis,. em Corupá
Sra. Hilda Gneipel, em Sch-
roeder

. .
.

Sr. Colombo Machado Salles,
ex-Governador

"

·

Dia 21 de maio
Sra. Tereza Buerqer
Maria Roseii Teixeira, em

Joinville
Sr. Hilbert Rowe
Sra. Ana Meies

·

Sr. Norberto Wackerhagen
.

· Sra. Naima Ehlert .

Sr. Ernil Siewerth
..
Márcic Hornburg
Di'a 22 de maio
Srta. Karine Kuchenbecker
Andrease Alessandra da Sil
va

Sra. Sílvia, esposa de Heinli
Blasfeld
,Marcos Haroldo Ristow
Sr. Waldemiro Ponticelli
Sra. Sílvia Ivone k. Kaiser

· Sra. Tânia Krase
Srta. Miriam Sasse
Danielle, filha de Alcivan
dro e "lia. Salete Espezim
Dia 23.'cJe maio

.

Sra. Ingeburg Engler
Erhaíse Maria Krause
Sr. 'Bráulio Bruhns, em
Joinville
Sra. Adele Todt Klitzke
Ll:1iz Mário Bortolini
Sr. Nivaldol Bruns
Sra. Edla Friese
Sra. Otília R. Narloch

Margit K. Rove
·Soneide Mara Pommerening
Jordana, filha de Wilson e

Beatriz Schäffer.
Dia 24 de maio
Sra. Erotid�s Dutra Hajer�
mann

Sr. Francisco' 8ed'rotti ,

Sra. Wally, esposa de H�inz
/

Hornburg .

Sra. Frida Janssen Mey, em
JOinville
Paulo Gruetzmacher.
Eleonai Amábiles OesN�reich
Cláudia EuphíHa Cardoso
Fedra; filha de Ivo e

Cecília Konell

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil da

1.° Distrito da Comarca de Jaragl:Já do Sul. Estado "de San
ta Catarina, Brasl], Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lel, a fim de se
nabilitarem p,ara casar, os seguintes:
Edital 13.710 de 10.05.1984 Ele, brasileiro, solteiro, Ia-
WILMAR FRANCISCO GRET- vredor, natural de Jaraguá.
TER e EDELTRAUD ROEPKE. do Sul, neste Estado, domi-

ciliado e residente em Ne
reu Ramos, neste. dlsfrito,
filho dé Vitória Gretter e

de Maria Pedro tti Gretter. E-
ia, brasileira, 'solteira, ope
rária, natural de Corupá,
neste Estado, domlciliada e

residente em Nereu Ramos,
.

neste distrito, filha de Ingo
mar Roepke e de Alzira. Ro-
epke.

.

Edital 13.711 de 10.05.1984
Cópia recebida da Cartório
de Lages, .neste Estado.
LUIZ ARTUR PEREIRA DA

.

COSTA E MIRIAM MARGO
KESSIN. Ele, brasileiro, en-

Célio genheiro mecânico, natural
de An,gola, domidliado e re-

sidente em Jaraguá do Sul
SC, filho de Rui de Graça
Costa e de Maria Luiza da
Fonseca Franco Pereira da
Costa. Ela, brasileira, biblio
tecäria. natural de Anita
Garibaldi, neste Estado, do- .:

midliada e residente em La-
.

ges, neste Estado, filha de

ÓáriO Milton Kessin e de Nair An-
drade Kessin. I

Edital 13.712 de '10.05.1984
VALMIR JOS': VOLTOLINI ie
ROMILDA SCHALINSKI.'

Aldirio Ele, bresllelro, solteiro, ope
rário, natural de Jeraqué do
Sul, neste Estado, domicilie
do e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, filho
de Marciano Voltolini e de

, Carmelia Carfini Voltolini.
Ela, brasileira, solteira, in
dustriária, natural de Jara
guá do Sul, neste Estado,
domiCiliada e. residente em

Estrada Nova, neste distrito,
filha de Siegfried Schalins
ki e de Ema Krüge'r Scha-

•

linski.
_ "-

Editai 13.713 de 10.05.1984
JOS': ARNOLDo RAMOS e

CECILIA ALFLEN. Ele, brasi
leiro, solteiro, soltek'o, ope
rário, natural de !,.vís Alves,
neste Estado, domiciliado e

Adémar residente em Vila Lenzi, n/
distrito, filho de Arl"földo
Ramos e de Paula Brueh
mueller Ramos. El.a, brasi
lei·ra, solteira, operária, na
tural de Ma;noel' 'Ribas
Pa':an�, dom'icHi�da e resi-
dente em Vila -lenzi, neste

distrito; filha' de Alvisio
Alflen e de. Gu.nilda Cuban
Alflen.
Edital 13.714 de 11.05.1984
DILSON JOS': MARCHIOLLI
e CLARicE _TEREZINHA.
kREIS. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, natural de
Jaió, neste Estado,' domi-
ciliado e residente em Vila

NASCIMENTOS

Dia lOck março
Jonatharn Anderson, filho
de Joaquim

.

(Rufina) Oss
Emer.
Dia 27 de março
Fernanda Carneiro; filha de
Antonio (Anita) Cunha
Dia 07 de

-

abril _

Eduardo, filho de Dorival
(Visalma) Borchardt.
Dia 26 de abril
Unam, filha de Carmo (Lo-
nita) Klotz. '

·

Tathiane, filhe, de
(Neu.zà) Mathedi.
Dia 28 de .abril
Maicon, filho ne MoaCir (E-'
Iizebeth) Formigari.

.

Dia 38 de maio .

- Maika, filha de Marcos (Ve
nita) Lazzarls.
Elaine, filha de Adernar (Nil
va) Bceder.
Dia 04 d. maio

.

Anderson, filho de
(Maria,) Junkes.
Leandro, filho de Paulo (Sa
lete) Eichenger .

Dia 05 de maio
Luci Mari, filha de
(Loni) Oliveira.
Maraisa Francielle, filha dir
Hélio (Dorly) Araújo.
Dia, 08 de maio

'

Emerson, filho de Celestino
(Edite) Deretti.
Irani Irici, filha de Afonso
( Lrici) Geisler.

·

Susimara, filha de Nelso
(Maria) Borchardt.
Dia 10 de maio
Fernando Luís, filho de Air
ton (Maria) Roderval.
Étei, filha de Adelino (Oli
vta � Greuel.·
Giseie, filha de Ivan (Mar
lene) Maisen.
Jefersón Apolinário, filho.
de Ad (Oiva) Valente.
Dia 11 de maio
Maicon, filho de
( Ilse)· Kreutzfeldt.
Dia 12 de maio
Tatiane, filha de Valdk (Al
bertina)i Leoni.
Maicon, filho de Osmar
( Bernardete) Rausis.

Dia 25 de maio
Sr. Leonardo Kreutzfeld
Doralice da Costa Vieira em

·

Guaraml'rim .

'

Sr. Francisco Carlos Peixer
Sr, MáÍ'io Sérgio F'eixer
Sra ..Reli Mara de Oliveira
Trapp
Sr. Augusto Tomelin

LeJ1��, ne rua Irmão Leen
"dro, 357,. nesta cidade filho.
de Arduino Marchiolli e d�
.lrene Marchiolli. Ela, brasi-
leira, solteira, operária, na

_ tural de Presidente Getúlio,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rúa, Amazonas
..

nesta cidade, filha de Rai
mundo Kreis e de Santina
Kreis.

Edital 13.715 de 1J.05.1984
WALDI HAFEMANN e MAR
LlSE KRAUSE. Ele, brasilei
ro, servente, netural de Ja
raguá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

Jaraguazinho; neste distrito;
filho de Ewald Hefemann e

de Raulina Kreyssig Hafe
rnenn. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de Ja
raguá do Sul', neste Estado
domiciliada e residente em

Garibaldi, neste distrito fi
lha de Ingoberto Krau;e e

de Asta Nienow Krause.
.Edital 13.716 de 11.05.1984
cJOSÉ CARLOS KLEIN e
F·RANCISlEI FAGUNDES.
Ele, brasileiro, áuxlller

:

de .

escritórlo.. natural de Jere
guá do Sul, neste Estado,

. domkiliado e residente na

Rua Rio Branco, 421, nes
ta 'cidade, filho de Sebas
tião Klein e ·de Anna Gor
ges Klein. 'Ela, brasileira,

. solteira, 'estudante, natural
de Xanxerê, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Angelo Schiochet, 173,
nesta cidade, filha de Luii:--
Rogério Bueno Fagundes e

de Tereza, Kemer Fagundes.
Edital 13.717 de 14.05.;984
ALMIR PINTER e NORMA
!fARIAS., E:lel brestlelro] sol
teiro, auxiliar de escritório,
natural de Jaraguá 'do Sul,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua
.

João Pi
colli, nesta cidade, filho de
Francisco Pinter e de Her
milina Pinter. Ela, brasilei
ra, solteira, do lar, natural
,de Timbó, neste Estado, do
midliada e residente na rua

25 de julho, 1389, nesta ci
dade, filha de Alberico Fa
rtas e de Erica MÖller Fa
rias;

Edital 13.718 de 14.05.1984
VALDIR CAMILLO e IRONE
TE REGINÀ RIBEIRO.
Ele, brasileiro: solteiro, tor
neiro, natural de ,Jagual"iaí
va·Paraná, domiciliado e re

sidente na Rua Procópio
Gomes de Oliveira, nesta
cidade, filho de Ir.ineu Ca�'
mille' e de Maria Camilld.·
Ela, brasHeira, solteira, do
lar, natural dß Guaramirim,'
neste Estadoí domiciliada e

residente na Rua Irmão Le'::
andro; nesta cidade, filha
de Getúlio Ribeiro e de Hit_'
da, Ribeiro'-
Edital 13.719 de 15.05.1984
VÄLDEMIRO KRUEGER e

ELSINÀ KA'TH.
Ele, brasileiro, so_lteiro, 0-

perene, natural de· Jarag'uá
do Sul, neste Estado, do.
miciliado e residente em

Rio da Luz II,. neste distrito
filho de Osvaldo Krueger e

de Paula Krueqer. Ela, bra
sileira, solteira, lavradora,
natural de JaragUá do Sul,
neste Estado, domiciliada e

c residente em Rio, da Luz III
neste distrito ,filha de Her
bert. Kath e de Gertrudes
Schünke,
Edital 13-.720 de 15.05.1984
VALDEMAR BOEDER e MAR.
LI KÖPP.
Ele, brasileiro, solteiro, o

perário, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, domi
ciliado e residente em Rio
da Luz I, neste distrito, fi
lho de Ewaldo Boeder e de
Ingrid Ohf Boeder. Ela, bra
sileira, solteira, lavradora,
natural. de Jaraguá· do Sul;
neste Estado, domiciliada e

residente em Ria Cerro II,
neste distrito, filha de Bru
no Köpp e de Selli

.

Mohr
Köpp.
Eaital 13.721 de 15.05.'1984
JACIR FORMIGAR' e

MARCr MARA MOREIRA

Ele, brasileiro, solteiro, ban
cário, natural de Rio dos
Cedros, neste Estado, do
miciliado \- residente. na

Rua .Santa Catarina, 280,
nesta cidade,· filho de A

gostinho Formigari e de
Rosa Formigari: Ela, brasl
leire, solteira, operária, na

tur.al de. Jaraguá do Sul;
neste Estado domiciliada e

residente na Rua Santa Ca

tarina, filha de Manoel MQJ
reira e de Marlí Leontina
Moreira.

Edita'l 13.722 de 15.05.1984
LEONEL HANSEN e

URSULA KOEPP
Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural de Jaraguá
do Sul neste Estado, domi
ciliado e residente em, Ja

raguazinho, neste distrito,
filho de Wilfrid Hansen e

de Hilda Volkmann Han
sen. Ela, brasileira solteira

operária, natural de Jara

guá do Sul; neste Estaqo,·
domiciliada e residente em

Rio da Luz Vitória, neste

distrito, filha de Erich Ko"
. epp e de Luzia Lemke Ko

epp.

Edital 13.723 de 15.05,1984
jORGE PRESZANIUK e

S'RLEI STIPP

Ele, brasileiro, solteiro, na

tural: de Ivaí, Paraná, ,ope
rário, domiciliado e resi
dente em.Morro da Boa Vis-

,ta, neste distrito, filho de
Michalinã Preszaniuk. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria,· natural de Nova Tebas,
,"'araná, domiciliada e resi
dente em Morro da ,Boa Vis

ta, n�ste distrito, filha de

Gabriel Stipp e de Floren
tina Stipp.
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ror de Cr$ 576.000,00 (quinhentos 'e setenta e· seis mil cruzei
ros) e Doações Diversas no valor de Cr$ 550.000,00 (Quinhen
tos-e cinquenta mil cruzelros ) correspondem a Pessoas Ftslcas
e Juddicas que contribuem espontaneamente para manutenção
da entidade. Promoções- Sociais no valor de Cr$ 1.649.500,00
(Hem-milhão seiscentos e quarenta e nove mil e quinhentos
cruzelros), correspondem ao valor bruto arrecadado na venda
de cartões para o tradicional jantar dançante, que foi aJ:lHca.
do Inteqralmente na aquisição de instrumentos rnuslcals. Auxf·

309.551,00 Iio financeiro municipal corresponde ao valor dê Cr$AOO.OOO,()O
5 '1 (Quatrocentos mil cruzeiros), recebido da Prefeitura Municipal106.3 1,7 de JaraQuá do Sul para proqraml\s da .entidade. Juros recebidos

61.699,13 '

correspondem aos acréscimos coörados dos elunçs da Escola de
477.601,84' Música em atraso com o pagar:.nento 'desmensalldedes. NOTA: A

Escola de Música e o Coral possuem guatro (04) professores,
,

e um (01) recente, sendo que dois (02) são pagos pela Pretel,
tura Municipal, para custeio de bolsas de estudo. A entidade
nãó paq� aluque], tendo �m vista que as instalaçõe� são cedi
das orectosernente pela firma Kohlbach S.A. lndéstrla de Má-
quinas Elétricas.'

'

Sociedade Cultura Artística - StAR
CGCMF 82.901.638/0001-68 Jaraguá do Sul"':' Santa Catarina

BALANÇO PATRIMONIAL Levantado em 31 de dezembro. 1983
A TI V'O

ATIVO CIRCULANTE
Dispon(vel

Banco do Brasil S.A.
Banco Nacional S.A.
Banco do Estado de Santa Catarina S.A.
TOTAL DO ATIVO CI RCULANTE

ATIVO PERMANENTE
Imobilizado

Móveis e Utensílios
( ..:..) Depreciações Acumuladas de Móveis e Utensílios
Instrumentos Musicais

'

(-) Depreciações Acumuladas de lnstrum. musicais
TÖTAL DO ATIVO PERMANENTE
TOTAL DAS CONTAS DO ATIVO

PASSIVO

490.332;24
( 42.027,44 )

2.151.712,00
(154.397,99)

.

2.445.618,81
2.923.220,65

PASSIVO CIRCULANTE
'Prestação de Serviços à pagar
I.R. Retido na Fonte à recolher

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMÖNIO UQUIDO

246.100,00
35.800,00
281.900,00

Patrimônio Social 2.641.320,65
TOTAL DO PÁTRiMONIO UQUIDO 2.641.320,65

TOTAL DAS CONTAS DO PASSIVO 2.923.220,65
Jaraguá do Sul, 31 de dezembro �.' 1983.

DEMONSTRAÇAO DO SUPERÁVIT DO EXIRCICIO
.

Verificado em 31 de dezembro d. 1983
RECEITAS ADMINISTRATIVAS

Mensalidades de Alunos
Contribuições de Empresas'
Doações Diversas

'

Receitas Diversas
Matrículas
Promoções, Sociais

RECEITAS FINANCEIRAS
Auxílio Finencelro Esteduel
Auxílio Financeiro Municipal
Juros Recebidos

, Correção Monetária Patrimonial
TOTAL DAS RÉ:CEITAS
DESPESAS ADMINISTRATIVAS

I'

2.223.850,00 .

576.000,00
550.000,00'
43.420,00
278.000,00

1.649,500,00

400.000,00
59,.950,00
146.595,37

5.927.315,37

Prestação de Serviços
Consumo de Ág'ua e Luz
Material de Expediente
Conservação e Limpeza
Despesas de Correio e Telefone
Despesas de Promoções Sociais
Despesas Gerais
Despesas do Coral
Ajudas de Custo
Consertos de Instrumentais

. Depreciações de Móveis e Utensílios
Depreciações de Instrumentos Musicai,s

DI:SPESAS FINANCEIRAS
Comissões de Cobranças
DeSPesas Bancárias'
TOTAL DAS Dj:SPESAS
SUPERÁVIT DO EXERCrCIO

DEMONSTRAÇAO DA MUTAÇAO PATRIMONIAL
Patrimônio próprio em 31.12.82 Cr$ 690.857,40
Cor. Monetária do Patrimônio Próprio Cr$ 1.081.744,52
Superávit das Atividades de 1983 Cr$ __

868.718,73
Patrimônio Próprio em 31.12.83 Cr$ 2.641.320,65
MARLO SOUSA - Presidente " ArRSON GARCIA - Tesoureiro

ÁrRSON GARCIA - Tee. Conto CRC/SC 4.959
, "NOTAS EXPLICATIVAS"

a) . Os ativos adquiridos ou formados pela entidade estão avaliados ao custo de
aquisição, corrloidos monetariamente pela variação da .ORTN. '

b). As depreciações estão sendo contabl Ilzadas à taxa de 10,%. .

c) .. O Patrimônio Próprio em função da natureza da instituição sobre mutações
pela correção monetária e superávit ou dé ficit do exeréíclo.

. ,

d) . Os efeitos da inflação são considerados pela correcão monetária pãtrimonial
do ativo permanente e do pátrim6nio 'Irquido.
e).. A Administração da SCAR - Sociêdade Cultura Artlstlca não é remunerada
pelos seus serviços. 'Execu�am os trabalhos desinteressadamen'te em favor da enti-
dade.· .

"

f). RECEITAS: As mensalidades de alun os no valor de Cr$ 2.223.850,00 (Dois m\. ,

Iões, duzentos e vinte e três mil, oitocen tos e cinquenta cruzelros}, e as ' matn�
cuias no valor de Cr$ 278.000,00 (duzen tos e setenta e oito mil cruzelros), corres", -

pondem aos alunos que medlante compromi�o" se obrigam ao pagamento mensal,
para estudar na Escola de Música da enti datje; ,As coftfrlbuições de empresas no va-

-

"

·-·�3.:'.).� �... ji ,'; . _:J . _.

(3.160.832,00 )
, (66.026,00)
(56.230,00 )
(88.707,00)
( 1.789,00)

(558:536,12) .

(499.356,00 )
( 149;500,00)
( 156.470,00)
(35.000,00 )
(27.527,59 )

( 104.093,49)

( l1,OOJ
( 154.51ij,44)

(5.058.596,64 )
868.718,73

" .rÓ>:

Estado de Santa Catarinà
Prefeitura Municipal de Jaraguá ,do Sul

EDITAL DE CUSTOS ·N.o 04/84

,
A Prefeitura Municipal de JaraglJá do Sul, através da

Secretaria de Planejamento e Serviços Públicos, divulga peto
presente Edital os custos relativos as obras de pavimentação
à paralelep(pedos da Rua Berta WeeQe, e esclarece que os

valores abelxo especificados constituem tributos estabeleci
dos pelo Código Tributário Municipal e Lei MuniciRal N."
945/83 de 29 de dezembro de 1983, que versa sobre Contrt- ,

bulcão de Melhoria, requlernenteda pelo Decreto N.o 907/83
de 29 de dezembro de 1983, .e é devida PQr todos os pro
prietários de imóveis que venham a ser beneficiados

.

por
obras, públicas. "

a) MEMORIAL. DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO/OBRAS
As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e

, com os custos abaixo especificados: '

Elementos Quantidade P.:u.nitário P. Total

01. TERRAPLENAGEM: Escava-
ção, cargá, transporte 3.923,00 m2 640,00 2.510.720,00

02. PAVIMEN:rAÇÃO: "

. 2. 1 Regularização e cOm- '

pactação do sub-leito 3.923,00m2 130,00 509.990,00
2.2 Base: Material d� a-

reia, aq!)isição de ma-
teriais e execução _ 3.923,OOm2 760,00 2.981.480,00
2.3 Revestimento: Rara- '_ .

lelep{pedo, meio-fio, , ,

transporte e execução 3.923,OOm2 4:320,00 16.947.360,00

03. GALERIAS DE AGUAS
PLUVIAIS: ,

3. 1 Tubuleção-equlsl
ção de materiais e exe-

cução 3.923,00m2 1.420,00 5.q70;66U,UO
3.2 Caixas coletoras-aqui- ,

slção de materiais e exe-
cução 3.923,00m2 160,00 627.680,00

SUB-TOTAL e-s 29.,147.890,00
ADMINISTRAÇÃO (5%) Cr� 1.457.394,óO

TOT A L cr$ 30.605.284,50
04. CUSTO TÖTÀL: e-s 30.605.2á4,50 (Trinta milhões, seis.
cenros e cinco mil, duzentos e oitenta e quatro cruzelros e

cinquenta centevos). '

'

4.1 Área à pavimentar - 3.923,00m2 " ,

4.2 Custo por m2: 30.605.284,50.+ 3.923,00 = 7.801,50
(Sete mil, oitocentos e um cruzeiros e cinquenta centa
vos),

b) 'DELIMITAC.ÃO DO TRECHO BENEFICIADO
t: beneficiado o trecho da Rua Berta Weege, desde a Rua
Angelo Rubini (final do asfalto), até a ponte de madeira
que dá acesso ao Bairro de Jaraguá Esq\,Jerdo.

c) CONlRIBUIÇÃO DA MELHORIA '

,

A contribuição da melhoria será cobrada, por proprtece
de, levando-se em conta a testada dos mesmos.
Fórmula: Testada -do lote multiplicado por 1/3 da ,largu
ra do leito da rua rnultlelicedo pelo custo do metro qua-
drado = Custo total. ',' '

O recolhimento do Tributo será diretamente ao 'Tesouro
Muni.cipal.·

.'

"

'

d) t: fixado' ci prazo de 30 (trinta) dias à contar da -deta de
publicação deste Edital, pére sollcltar por escrito pedido de
lnformacêo, contestação ou impuqnação de um ou mais itens
deste Edital, cabendo-lhe o ônus da prova se necessärte. '

Prefeitura Municipal de Jaraoué do Sul, 10'c;Je malç de 1984,'
.DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

, ARISTIDÉS PANSTEIN
Eng.o Ci,vil' ,

Secret.o de Planej ..e S�rv. Púb],

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CARTAZ DO CINEMA
No Cine Jarag�á, de sábado à terça-feira, às 20h15, a comé
dia ('DEU VEADO NA CABEÇA". Quar:ta e quinta-feira,
".CONVENTO DAS VIRGENS DE CASTRO".

Instalados escritórios
de planejamento

Decorrente da assinatura
dos convênios pera a ela
boração dos Planos Direto
res Físico-Territoriais, 'fir-
'mados entre o Governo do
Estado, através do Gaplan
e as Prefeituras Municipais
de Corupá e Massaranduba,
foram instalados nesses mu .

nicípios os escritórios de

planejamento, na presença
do professor Flávio Velloso
da Silva, do Gaplan, ao ar

quiteto Paulo Rocha, Coor
denador dos Programas de
Desenvolvimento Regional
e do Secretério Executivo
da Amval i, Dévlo Leu.

Tais escritórios +uncíona-"
rão junto as duas prefeitu
ras e contam com uma e

quipe técnica formada por
urna arquiteta, Um topógra
fo, um desenhista e uma

da ti lógrafa.
'

CARTILHA DA
NOTA FISCAL,

Considerando a necessi
dade de conscientizar o a

gricultor sobre a obrigato
riedade do uso da Nota Fis
cal do Produtor Rural, a

partir de 1.0 de outubro a

Secretaria ExecutiVa da As
sociação dos Municípios do
Vale do ltapocu elaborou
uma cartilha e cartaz dirigi
dos aos, agricultores, cha
mando a atenção e prestan
do os esclarecimentos sobre
a forma de procedimento
para a inscrição do agri
cultor como produtor rural
junto a Exatoria Estadual,
para a qbtenção dos lotes
de notas fiscais, que serão
distribuídos sem ônus. Tais
cartilhas, já em poder das

prefeituras da" microrre-

9lao, serão distribuídas à
Barra Velha, Corupá, Gua

ramlrlm, Jaragué do Sul,
fV\assaranduba e Schroeder,
pera orientação do agricul
tor.

SPCmostramovimento
.do quadrimestre

à Serviço de Proteção ao

crédito, que funciona junto
ao Clube de Diretores lojis
tas de Jaraguá do Sul, mos

trou o movimento estatlsti
GO registr.ado nos quatro
primeiros meses do ano -

janeiro a abril - onde se

osberva a prestação de ...

35.175 informações, contra

32.468 no ano passado,
com um crescimento de

,

2.707 informações ou seja
8.34% ii �ais. No' tocant�

.

a ocorrências;' através do
registro de fichas negativas,
anotou-se 1..403 no anoque
passou, nQ valor de .

Cr$ 47.141.766,00 e 1.604
este ano - Cr$ 117.443.237,
c que implica um acréscimo
de 13.6% no número de n·'
chas, pelas 191 registradas
a mais e Cr$ 70.30'1.471;00'.
'representando 149.13% em

.valores financeiros.
Através do intercâmbio

com outros SPCs, em 1983
foram 206 fichas e '.;.: .. "

Cr$ 8.782.212, contra 153

e Cr$ 12.511.622,00 de ja
neiro, a abril deste ano, sig
nificando 25.72% de fichas

negativas a menos e ..

'

....

Cr$ 3.729.410,00 {42.46%
,

a' mais em termos numéri-
cos.

Observe-se ainda, que
com. relação as reabilita
ções, foram 659 dos usuá
rios (Cr$ 15.356.698;00)·
em 1983, centra 954 (Cr$
56.314.371,00) este ano, is
to é, o SPC local recebeu
295 boletins a' mais (44.76
por cento) e o valer em cru

zeiros foi de .

e-s ,40.957.682,00,. acres

cendo 266.70%. Já através
do intercâmbio, foram 89
fichas recebidas .

(Cr$ 5.233.323,00), contra

214 (Cr$ 5.551.059,00}nes
te 1984. Foram 125 bole-.
tins de reabilitação a mais

(140%), acrescendo em
6.07% (Cr$ 3.77.736,00)
em ,va,lores firiancei:r:.o� ..

ACUMULADORES 'EURO LTOA·

Baterias novas, usadas, recondicionamentos,
recarga's, e consertos em geral.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira.227, Fone 72-0363

Jôraguá do Sul - SC.

'.

,CORREIO DO, POVO ':'.1'
• !

Dos Jornais do 'Estado
.

.

- -,' -. "

Maiö/84

. Uma séria advertência do presidente do Banco Mun
dial: o sistema financeiro internacional está recebendo
muito mais do que está emprestando aospaíses em desen
volvimento. Entre eles, evidentemente, o Brasil.

.

Deu entrada no dia 27 de abril último no Palácio

Cru� e Sousa um convite da Assembléia Legislativa para a

sessao solene que se realizaria segunda-feira à tarde desti
nado à leitura da mensagem anual do Executivo.

'

Até aí,
nada de mais. Acontece que o convite foi endereçado ao Go
vernador Esperidião Amin e é o próprio que compareceria
ao Palácio Barriga Verde para ler a introdução, rJo documen- '

to. Um cochilo da assessoria da presidência.
Ao encerrar o 4.° encontro de 'atualização partidária,

realizado em Joaçaba, o Vice Governador Victor Fontana

pregou enfaticamente a necessidade de os eleitores da re

gião votarem em candidatos da área nas ,próximas eleições
proporcionais, a fim de fortalecer sua representação parla
mentar tanto na Assembléia Legislativa quanto na Câmara
Federal. Presentes ao encontro,os Deputados Francisco de
Assis Filho e Octávio Gilson dos Santos engoliram a pílula
em seco. NR: Não só os dois deputados devem estar na lista
dos paraquedistas. É. só olhar ao redor e contar as "víti-
,mas".

'

Um peixe cienjdec é conhecido por esse nome, 'além' de
três plantas rubiácea�. Mas',o" nome :- ou apell]e, no caso
- se aplicaria mais facilmente' ao Papá, 'João Paulo II. De
tanto assistir pela televlsâoe Papa beijar o s010 de cada

país que visita - uma de suas marcas registradás - o jor
nalista Celso Vicenzi, resolveu batizar João Paulo II com um

apelidQ: o Papa-terra! Na Ilha, como se vê, nem o Papa fica
sem apelido.' ,

,

Durantea solenidade de posse do novo presidente da

Federação dos Trebalhadores na Agricucltura, o sr. Esperi
dião Amin foi informado que os agricultores de Chapecó
pagaram as sementes recebidas com alguns sacos a mais

de grãös do que esfava previsto ao entrarem no programa
do troca-troca. Comentário do Governador: - É o troca

troca transformando-se no símbolo da honra dos catarinen

ses.

Dizendo que usará gravata pel\! última vez, durante a

solenidade de posse ne Ministério do Interior, o novo pre
sidente da Funai, Jurandy Marcos da Fonseca, 44 anos anun-

.

'

I:IOU após sua nomeação pelo presidente da' República, a

indicação dos índios Marcos Terena para a chefia de gabine
te do órgão e de Megaron para a direção do Parque Indígena
do Xingu. - Na minha administração, o índio terá sua par
cela 'de responsabilidade e as comunidades serão ouvidas.
Posso assegurar que a Funai não será mais omissa e seus

projetos não serão elaborados apenas em gabinete, disse.

"Sempre que c Clube Militar entrou na vida nacional
sem ter condições para isso, metendo-se, às vezes, com po
·iTIica .partidária, causou tumultos na vida do país". A ob

servação foi feita pelo candidato da situação à presidência
do Clube Militar (do Rio) general de divisão reformado Tas
so Vilar de Aquino, pouco depois de um almoço de confra

ternizeção oferecido pelo Clube do Exército. Contado com

cerca de 1 mi,l e seiscentos convidados - a maior.ia de ofi
ciais da reserva - o encontro-serviu para que os candidcr-

,

tos ao Clube Militar, os generais Antonio Carlos de Andra
da Serpa e Tasso Vilar de Aquino, fizessem suas campanhas
entre os associ�do� de Brasília. O general Andrada Serpa,
apesar de convidado pare o almoço apenas no dia anterior
declarou-se" nem u.m pouco constranqlqo por isso", acres�
centando que iria "de qualquer jeito".

Há homens que são predestinàdos na vid!a' pública. O
sr.,Tancredo ·Nevás parece ser o exemplo mais evidente nos

dlas tortuosos vividos pela Nàção Brasileira Em 1954, cerne
Ministro da Justiça, o hofe Governádor mineiro participou
de memorável reunlãe f,la madrugada ,de 24 ,de agosto com o

Presidente Getúlio Vargas. O encóntro foi marca�o por in

disfarçável tensão; Enquanto alg",ns dos presentes, tiravam
se .. o corpo fora e,outros mostravam-se evasivos, Tancredó,
ratificando .sua lea!dade jnsuspe;ta ao Che,fe do Governo,'
chegou a propor' resistência' física ,a qualquer tentativa de'

'golpe. Poucas horas depois, possivelmente diante da pusila
nimidade da maioria de seus ministros, Vargás deu fim à

próprià vi,da.
.

Concurso- EscÇJ§!t
Dia das Mães �-

,

Com a presença do Supervisor Local de
Educação, Prof. Arnoldo Schulz, representan
do a 19a UCRE, do Prof.Túlio- Tecilla, repre
sentante da Secretaria de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo do Município,'da diretores,
professores e alunos, acompanhados das res

pectivas mães, foi encerrado-oo dia 10 de
maio, o Concurso Escolar "Dia. -das Mães",
promovido por Lojas HM e ARNO, S.A. Na 0-'

portunidacie foi entregue a premiação pare:
Simone Kriger, aluna da 3a. sér-te- da ,EB José
Duarte Magalhães, que recebeu um. espreme
dor de ' frutas e a" sua professorg Ma� E.

,

Demarchi ganhou um 11quidifica�i e _ire
tora da escola, Irmã Zilda Brandalize ,foi
premiada :�m um espre,m�dor:tle'�t�,:Recebeu tarnoém o seu premio Grlmar suvetra,
tio CE Holende Marcelino Gonçalves, um e�

premedor de frutas, Veralba Mari'a Freiber
ger Pereira, sua professora foi! contemplada
com Um liquidificador e ai sua' diretora, Ivete
Lombardi ganhou um espremedor de frutas.

Do concurso participaram; alunos das
3as. e 4as. séries do 1.0 grau.

Definidas datas
dos Congressos
Municipais

,,"r' .-
A democratização da educação'-'- uma

proposta catarinense -, que se .cfl�stit um

processo qUe deseja nortear os .rurnos da e

ducação catarinense, tem datas; marcadas pa
ra a realização dos Congressos' Municipais,
sequndo a Presidente da Comissão Regional,
Profa. Iris Barg Piazera,' diretora da 19a.

U,CRE. Tais Congressos adquirem importâcia
como primeiro ponto de chegada das conclu
sôes que' nàsceram nas escolas, quando tam

bém serão eleitos os delegados municipais ao

Congresso Regional.

"Ê um grande momento para questionar
e assumir também em nível' municipal e o re

sultado imediato poderá ser um plano de edu
cação para todo :o município", diz D. Iris. As
datas dos Congressos serão, estas: Corupé -
31 de maio, Schroeder - 1.0 de jJj,1h.� Gua
ramirim - 15 de junho, Massarandüba -
22 de junhc e Jaraguá do Sul � 29 de junho.

o t"

-

-

d C

' ITI)' . .

. ar rctparao os onqressos, com rret-

to a' voto, somente os deleqados eleitos nas

unidades escolares e que tenham participado
efetivamente das discussões à nível de unida
de escolar, discussões estas que estão acon

tecendo, culminando neste sábado, dia 19 de
maio. \ ,

Feirà livre é
sucesso ..

Foi inaugurada quinta-feira, às' 15h, pe
lo prefeito Durval Vasel, a Feira Livre Muni·

cipal, junto as dependências de fes� q Igre
ja Matriz S. Sebastião. Foi muit0:tl grélJiWiÍe a

procura dos produtos juntj' aos �b'inze .an
cles. Agora, toclas as quintas-feiras, das 14 às
20h, ela seria realizada naquele local. A pri
meira feira foi um grand� $vcesso�

.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comissão prepara Amostr�
Neste mês de mßio _ das Mães e das Noivas _

as melhores sugestões para presentes estão na JOALHE·
RIA A P&ROLA, que realçam o seu requinte e bom gas·
to. Peças de joalheria, decoração, objetos em prata, cris·'
tal e porcelana e muito mais na P&ROLA. Em anexo, a

ÓTICA MODERNA.

Joalheria A Pérola
ÓTICA MODERNA

Rua Reinaldo Rau, 289 _ Fone 72-1823

;"JANELAS E PORTAS DO NOSSO EU"

Podemos dizer que a nossa gente é como uma por
'ta e nossos olhos são as janelas da nossa alma. Ao
olharmos para o mundo, nossa alma poderá .

ver através
de janelas com vidros limpos COmo o cristal ou sujos de
pó e fumaça. Quando deixamos de contemplar o verda
deiro significado de viver harmoniosamente conosco mes

mo e com os outros, estamos, vendo através de vidros
sujos. O amar ao próximo como a nós mesmos mantém
as nossas janelas claras e brilhantes. Depende de nós,
fechar a porta da nossa mente à tentação para não des

perdiçarmos tempo com coisas triviais e inúteis. A por
ta da nosSa mente deve estar aberta ao conhecimento,
compreensão sabedoria:

O caminho que conduz à porta do nosso Eu deve
estar ladeado de belas flores, pois isto nos inspirará a

criar maior beleza no interior de nossa alma e· propor
cionará prazer a outros. Quando todas as portas e [ane-
.les se abrem para um mundo de beleza e lindas paisa
gens, tornamo-nos seres humanos felizes e saudáveis.

/

Publicação da Ordem Rosacruz _, AMORC _ Cai
xa Postal 307 _ Curitiba-PRo

[ V�AIG )�EB[ CRUZEIRO]
Em Jaraguá do Sul; passeqens aéreas e serviços de cargas
e encomendas VARIG/CRUZEIRO, na Rua CeI. Procópio

Gomes de Oliveira, 290 _ Fone 72-0091.
'

Utilize-se das vantagens do Srasi! Turístico Individual
e em Grupo. Consulte-nos.

,DR. CELSO ORLANDO,STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA ClíNICA E CIRURGIA VASCULAR

.

-

Doenças da 'circulação, varizes, arterioesclerose,
trombose, embolia, erisipela, flebite,

. hemorróida, etc.

Rua Guilherme Weege, n," 34 _ 1.° andar

Fone 72-1366 _ Jaraguá do Sul _ SC.

INGO I(RAUSE - TÉCN,ICO CONTÁBIL

Abertura de firmas. _ Elaboração de contrato

social. _ Alteração contratual.
Encerramento e/ou transformação.

Assistência. fiscal, contábil e trabalhista.
Serviços de assessoria na área admlnistretlva, financeira

e comercial para pequenas e

médias empresas.
Imposto de Renda -:- Se você vendeu um imóvel no

exercício de 1983 e já entregou sua
_

declaração ou vai entregar, consulte-nos. O Leão

não perdoa. Declare certo.

Rua Donaldo Gehring, 120 - Fone 72.0808 • Jguá. do Sm
.

.

Agropecuária
No perfodo de 22 a 25 de

julho, durante as comemo-"
rações dos 108 anos de fun-

.

dação de Jaraguá do Sul,
será realizada no Posto A
gropecuário "Ministro' João
Cleophas", a Amostra A
gropecuária/84. Prornovida
pela Prefeitura, a Comissão
Organizadora, coordenada
pelo secretário Balduino
Raulino e integrada por
técnicos da Acaresc, Cidasc
Banco do Brasil, Salvita,
Sindicato dos Trabalhado
res Rurais, vem se reunin-

. do sistematicamente para
definir diretrizes do aconte
cimento.

Além da exposição, have
rá igualmente comercializa
ção e uma série de outras

atrações, como shows de
música típica da região, es
tandes de apicultura, de
criação de frangos, pesca,
painéis expondo a produção
agrícola do município, en

tre outros. Cerca de trezen

tos animais ficarão expos
tos.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Su�

.

DECRETO N.o 950/84
'

Cria em caráter experimental
.
a "Feira Livre Municipal·";

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA DO SUL, no
· uso .des atrlbuições que lhe são conferidas através do·
item XXIX, do Artigo lO, da Lei Complementar N.'" 5,
de 26 de novembro de 1975;

DECRETA:
Art. 1.<> - Fica criada em.caréter experimental"

pelo prazo de 90 dles.. a "Feira Livre Municipal", bem
como a .criação da' Comissão de Implantação e Fiscali
zação da Feira Livre Municipal.

Art. 2.° _ Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contrá
rio.

Jaraguá do Sul, 11 de maio de 1984 .

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret." de Adminlstração e Finanças,

Oração ao Espírito Santo

Espfrito Santo, vós que
- me esclareceis tudo, q.ue.
.iluminais todos os cami
nhos, para que eu atinja
a felicidade. Vós que me

dás o dom divino de per
doar .e esquecer o mar
que me fazem" quero
neste curto d'iá�ogo l;!- .

gradecer-vos por tudo e

confirmar mais uma vez

que jamais quero sepa
rar-me de vós por maio
res que sejam as aten

ções materiais. Pelo con

trário, quero tudo fazer
em prol da humanidade
para que possa merecer'
a glória perpétua na vos

sa companhia e na com

panhia de meus irmãos.
A pessoa deverá fazer es

ta oração 3 dias segui
dos, sem dizer o pedido,
dentro de 3 dias será al
cançada a graça, por'
mals difícil que' seja.
Publicar assim que rece
ber a graça. Por. graças
alcançadas. W.R.S.

· Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestas os títulos centrar

- EDITAL--

AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de Ne
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja.
raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc ...

·
ARNILDO KLITZKE, Estrada Três Rios do .Norte, s.", nes..

ta. BAR E RESTAURANTE RODOVIARIO, Av. Getúlio
Vargas, 355 Corupá; EDI COM E REP.RES. LTDA., Rua Jo
inville, 641, nesta. FLAVIO DE AMORIM, Rua· Walter Mar.
qU,ardt, s.n., nesta. FRANCISCO GROCELLI, Rua Gui!he�•.
me Kapmann, 180, .nesta. IND COM IMPL AGRIC FRAN
KOWIAK LTDA, Rua um, s.n., nesta. ILDEFONS RODI
,BERCHTOLD, nesta .. JAIME VIEIRA, Rua Amazonas, 444
nesta. JOAO UNO, MARTIN1, Rua Ardu-ino Pradi, 89, nes

ta. UOMAR DE PA!JLA, Rua Preso Epitácio Pessoa, 2436,
nesta. MELITA HARDT, Rio da Lu%: I, nesta. NILTON KI.
NAS" Rua 28 de Agosto, s.n., Guaramirim. OSMAR RIE.
GEL, Rua Prof. Antonio Airoso, s.n., nesta. ROLAND SCH.
WEDTNER, Rua Ano Bom, s/n, Corupá. TECIO PEREIRA,
Estt:ada Três Rios do Norte, nesta. WALDIR RISTOW, Rio
Cerro I, nesta. WILSON DRAEGER, Estrada Rio da Luz,
nesta.

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

pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, RO

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

,ns/ Jaraguá do Sul, 17 de maio de 1984

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeltã Designada de Notas' e Oficial de Protestos
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

.

,---------------------------------------------

_'"\
Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

Farmácia Paraná
. Administrada por proflsslonals farmacêuticas formadas, com 10 anos de experlên
cia, sob a direção de Neil51 Maria da' Silva- CRF·1402/SC, filha d� Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preç�s da pra·
ça estão aq�i. Veqha conferirl -, �.ntemos convêni�s éom Sindicatos.

l::1. O:Odoro, n," 1.771 (perto dá Ponte do Vailatti), Fone 72-1�89 _ JS,fSC_
.I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO ,Página 8Jar�J.lá. dqSul. •

Jaragua dO :.ul - Semana d. 19 a 25 de maio de 1984

,
,

Mestre Martorano tempos
atrás dlvulçou pelas pági
nas de O ESTADO o seu ar·

tigo, ERREI. E DAr? ,

, De sua lavra- são as péro
las que $e sequem:
"Se ós pol íticos se. enga

nam, Deleqados de Polfcla,
também, Um deles, na Ser
ra, pera o Escrivão ditava o

Inquérlto policial. Caprichou
na frase:

"

-.,., A morte da vftima foi
causada por projétil dispara-
'do por uma pistola.

'

O Escrivão, Cabo Genésio
José Albino, interrompeu a

datllografie; Perquntcc:
� Delegado, pistola s.e es

ereve com um "1" só, ou

com dOIS"?
...... A indignação do Delega
do meio machucando:

,

_._ Escrivão burro que me

deram ... Nem sabe que pis
tola de um cano se' escreve
com um ."1" só. De dois ca-

• Nesta reqião do Vale do
Itapocu o poder de irnpro
visação é espantoso e segu
ramente -a cause do proqres
So 'acentuado do norte-nor

deste catarinense. Originá
rios, do velho mundo, trou-

'Politica,' Politiços, Folclore Bc Cia.
nos é assim:'-p ist o II a. ,

Correção mais aprimora
da, entretanto, é de autoria
do càbodo Serrano. De có
coras ria bodega. De repente,
chega Constâncio Krummei, ,

engenheiro ,agrimensor de
portuquês de alto fndlce de

germani.z:ação. Encosta no

balcão e pede:
- Uma caixa, de fósforros,
porr favorrr ...

,

'

Na saída do engeriheiro
o serrano não se conteve:
- Eta lamão burro, nem sa
be dizê fiofi! II

xera� habi I idades' profissie
nals que foram passende
para os fllhos que as mis
turam com o trabalho na

lavoure e na pecuária. Daí
porque existem colonos que
são barbeiros, 'carpinteiros,
marceneiros, mecânicos e

músicos, sim, prlnclpalrnen-
.te músicos de que a outrera
Banda Lyra, da Aurora, da

. nossa Rio Cerro é o exemplo
mals flagrante.

.

A terra masserendubense
dos Radwanski, Bramorski,
Boqo, Berrt, Eccel, Pacher,'
Láffin, Kreis e Prawutzki"
Certa vez chegou. a Instalar
em Guarani-Mirim uma im

provisada estação trerrsrnis-
,
sara de (ádio que alcançava
abrangente ráio de

'

ação,
chegando a interferir na Rá
dio Jilráguá e que foi a cau-

sa d� sua saída do ar.
'Mas na Campinha Cen
trai Harry Dorow fabricava
e instalava também a sua

maquininha' de falar radia.
fonicamente.

'

O sucesso era total.

Toda redondeza andava li
gada no 'dial. da rádio mas

sarandubense que só pecava,
pelo fato de não estar re-

gistrada no Dentei,
'

O que importava era di
vertir o

.

povo da reqieo,
que mandava e recebia rnen

sagens das mals , variadas
espécies, que entravam pe
los convites pare. o café da
.tarde, passava pelos avisos
dos locais de bailes nos fi
riais de semana, das notícias
fúnebres e das, sociais com

lacrimejantes crônicas e de-
, dicat6rias, 'estas anunciadas
pela voz muito aprecleda
de uma moça que, - se

gundo conta o Vereador Van
Den Bylaardt, mais tarde se

casava com o filho de Ga-
briel Kreis.

'

.'
"

; .-

I
,

'!iBESC,'Q

Nenhuma das estações ofi
ciais ganhava em audiência
com aquela estaçãozinha de

, rádio. que operava na clan
destinidade, sem outra in"
tensão que não 7 de d:vel'
tir as pessoas sempre ocupa
das com os seus afazeres
diários.
Dorow chegou, a construir

em sua casa uma cabine pa
ra melhorar o som.

E ouvia também as esta

ções que entravam pelo ar

e ficava. maravilhado com

a então Rádio tLipy de São
Paulo, ,a emissora gigante
que sacudia as

-

ondas hert
zianas quando dava com &5;
tarélalhaço a hOra '<erta pe
la manhã, ao meio dia e à

,

noite.

Tomado desse entuslasrno
resolveu ele próprlo dar
.também a hera certa pela
sua emi�sor�. Preparou tudo
'para o ,grande momento.

Era sexta-feira e os fami"
lieres, como de hábito; pro-

.

cediam a Umpeza da casa

pera o final da semana .

Não' deixaram ,de entrar
na cabine para tirar a teia
de aranha

.

e tiraram por
momentos o rel'6gio� pendu
rado na parede.

Eis que é chegada a hora,
certa, as doze badaledas do
meio-dia.

Rapidamente entra na ca

bine, liga o microfone e en

-tre no ar:
_;,. Senhorras e Senhorres .

I
ofintes to Campinha Cen
trai e to Guarani-Mirrim,

, famos tarr akorra a horra
certa.

Bate no sino em cima de
mesa: ,

-,- Neste inkstante são
éksaktemente ...
Olha para a parede e diz:
- P: .. merda, quem tir

rou O rel6chio ta parede?!,
A pronúncia do locutor e

o espanto da admirada per
gunta foi gozada por muito .

'tempo; ,�
.

É o eplsödlc virou folclo

re. ria terra que mals planta
arroz ne região.

Evi Sinsval Ma,ioj84

JUIZO ,DE DIREITO DA COMARCA DE
JARAGUÁ 'DO SUL

Edital de leilão

o Doutor lrlneu Bianthi, Juiz de Direito da la. Vara

Comarca de ,Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER rem resumo, ert. 687 do CPC). o se

g.uint_e: Venda em' 1.0 leilão: Dia 28.5.84, às 10:30 h.
Venda em 2;0 lellão; Dia 14.6.84; às 10:30' horas; por
quem mais der e maior lance oferecer-r LOCAL: "Edifí
cio do Forum desta Comarca. Execução N.o 9.194. Exe
quente CONFECÇOES NASSt:R LTDA. Executadà' é:ÓMER
CIAL DE C,ALÇADOS CINDERELÄLTDA. Bens' à serem,
lelloados: 1) Um ramal telefônico residencial, sob o n.O

72-1205. constante ,da� lista telefônica, de Jaraguá do
, Sul, em nome de Evaristo Kiatkowski, avaliado em '"

390.000,00. 2) Um ramal telefônico comercial, sob n.O

72-1221, constante da lista telefônica de Jaraguá do
Sul, em nome do executado, avaliado em Cr$ .

350.000,00. Nos autos não consta qualquer ônus ou re�
,

curso pendente. Dado é passado nésta cidade de Jara
guá do Sul, aos 23 dias dó mês de abril do .ano de
1';€4. Elf, Ado:ipho Mahfud, escrivão, o subscrevi.

IRINEU BIANCHI ,

,

Juiz de DireJto da 1 a. Vará

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Diretor: Eugênio Victor Schmö�kel - Jorn. Prof. ORT-SC
n." 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do lnst. Histórico e Geográfico de Santa Ca-
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 214/
84. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - CX. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e impressão: Composição _Gráfica e Editora ZF -
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Assinaturas para Jaraguá do Sul: Cr$ 6.500,00
Outras cidades: ; : .. Cr$ 8.000,00
Número avulso: Cr$ 200,00
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-Ltde, rábula Veículos de Comunicação stc Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltdà.
Este jornal é associado a ADJORljSC e ABRAJORI.

Veículos à álcool
Del-Rey Ouro, branco .. . . . . . . .. 1982
Del-Rey GL, branco . . . . . . . . . . .. 1982
Corcel II L, branco . . . . . . . . . . .. 1982
Corcel II LDO" verde metá I. .1981
Fiat 147, beqe 1981
Fiat Fiorino, amarelo :. .. 1981
Veículos à gasolina
Corcel II LDO, verde metál. .

Corcel 11- Li verde rnetäl.. , .

Corcel II, amarelo, _

Corcel II, branco .

Corcel II, beqe .

Corcel II, amerelo .

Corcel 11, LDO, beqe . < ••••••••

Corcel II L, marrom .

Corcel cupê GT, vermelho .

Belina II L, beoe . ...•.•.. ' .

Fiat 147, azul .

Fiat 1"47, marrom .

Fiat 147, marrom ' .

Fiat Panorama, verde metál. .

Volks 1300, branco .

Volks 1300, azul .

Volks 1500, marrom. : .

Ä1fsat Surf, beqe _
.

a Romeo. preto '

.

Jeep. \�ermelho
"

: .. ': .

Komb)/Furqão, branco : ..

1980 _

1979
1979
1978
1978
1978
1978
1978
1976
1920
1981
1979
1979
1980
1980
1975
1975
1979
1975
1962
1981

Veículos em consignação
-

'

Esc_ort ßL, s?:uJ 1984
Corcel 1.1: GT,. beÇJE! .. : ........• 198,1
Corcel II, brõnco �' .. : " 1979
Cc rcel II LDO, bege ,� . . . . . . . . . .. 1979
F-?5 4x4 6 ciL, beQe- ..••..•••• 1975

Instaladora Elétrica
C O N T I Lt dOa.
Rua Guilherme Weeue, III - fIne: 72-0097

CONFIRA A HISTÓRIA ...

...

de contínuo of(cio religioso .... HÁ 40ANOS :

O Sr. Oswaldo Buch, delegado de po- '

líela, acabava de lavrar uni tento Com a
... HA 20 ANOS

,descoberta de uma quadrHha de�menörês - ,Marathonio, ,da Goluna .. Esportes
do. "Correio do PetYO" comentava em gran

que há um ano vinha assaltando 'OS' "r·-· o

de estilo mais um'a- faceta do 'igrande a-
mazéns da empresa Al,lto Viação Catari· .

tleta que se revela", destacando o feito
nense, apreendendo avultaêla quantidade de ADOLPHO MAHFUD, que se sagra"a'de mercadorias roubadas, no valor supe- REI DO' TIRO (tiro real) do Clube Atlé-
rior a 20 mil cruzeiros. Eram menores, 'tico Baependi, ni! tradicionall festa de Es-
aprendizes de - padeiro, que tinham seus' pírito Santo. Acontecia na festa de despe-
agentes em outros municípios e compra- dida de Sua Magestade Magnus Kaminski,dores do roubo nesta cidade. Na derradei- curitibano de boa cepa e que hoje man-
ra vez, arrombaram diversas malas, dr. tem em Jaraguá uma filial da JOALHERIA
regando jóias e roupas. A empresa, jä, u-. "A' PÉROLA, na Reinoldo Rau, 289. Adol
"ha indenizado seus clientes em c...c:a,de pho sU,cedia 'a Magnus eem uma séri� de
18 mil cru:r:eiros.

'

"
,

, tiros, conseguindo o melhor tiro ao es-
- A serviço da podê"'osa organiza: cantilho, com um soberbo 20, distinguido

ção bancária .-- Banco do .Brasil. �, este- entre quarenta atiradores que tomaram.

ve em visita à Jaraguá �o S�I, o.dr. Car-
parte na cobiçada prova.'los Sada, proficiente gerente. da Sucursal

_ Comemorava-se o 45.0 ano do
daquele banco em Joinvme. S.S. em pales-. "Correio do Povo". O Deputadb Pedro
tra com um dos nossos redatores, mos- Colin que hoje al'cança a notoriedade em
trou-se otimamente hnpressionado c:'o.m. o todo o País, .comparecendo ao plenário
desenyolvimento desta cidade,

, prognõsti- .da Câmara _dos Deputados em cadeir. .. de
.

cando' promissor futuro pata a' nossà 'eco- rod�s, com médico e enfermeira a seu
nemla. I

_

. ,

,-;:, -.'

rádo, pará votar a emenda Dan'te' de Oli-
- Lançava-se ii pedra fundament�l, 'veira, pelas diretas, já, há 20 anos tam-.

do Edifício Cristo Rei, com missa solene -

bém exercia o mandato, popular e tele
oficiad� pelo Bispo D. pid de Freitas. À grafava: "No momento do transcurso de
tarde, reunidas as autoridades e' grande, '. ,; mais um ano .de lut,s_ .dest, prestigioso
massa de pOVo o Juiz de Direito hasteia ór:gäo .de imprensa, envio minhas congra-
a bandeira, ao toque de clarins do ct.E. t.ul:ações e .certesa -dia continuação da luta
São Luís. Dr. Álvaro Batalha sa.úda D.

'em defesa dos interesses- dessa rica Re-
Pio e Leopoldo Augusto Gerertt' .lla a .ata' gi.ão. Cordiais �údações Óepu,t.�do Pedro
do' lançamente 'da pedra fundamental'.

.' Colin". , , _

...

-

HÁ 30 ÀNOS
'. ,"

y ... HA 'lO,ANOS < '_

- A Farmácia Schutz, atual filial da '- "É para mim uma grande satis-
Farmácia e Drogaria Catarinense S.A., aí fação -reeeber s,u rico "Correio do Po-
na Mal.� Floriano, anunciava o seu grande" vo" como sinal de generosa ami:r:ade. Gos
estoque de medicamentos e perfumarias,'

,-

tei �articularmente de rever "esta slmpä-. '

i

em especial a PEBECO - Die Zahnspasta tica cidade de, Jaraguá do Sul. como O

deutscher Formel, i-ê, a' PEBECO...;.. ocre- peri6dlco ã desenhou, em rápidas plnee-
me dental de f6rm",J.. ,alemã. _ ladas no diia de seus quarenta anos de e-

- O Posto de' Qefesa Sanitária
�

Ani- 'mancipação política. Justas aSj)irações,
mal era grandemen� ampliado, servindo' maravilhosas t'eàli:r:ações e palpitante di
a zona compreendicß "entre Sãô Frarh:isco " J n�mi�ã,' eis cbmo antes, tàmbéin hoj'e
do Sul Ei São Bento do Sul, corrI'�e e-m' - "cà'ra'ttel'íst'tcas da- "�Pêrola 'do Vale do Ua-

,

Jaraguá. O Posto �ontinuan sob o con-" �,Pot"". Que' as -bênçãos do Altíssimo não
,

- trole do sr. L.ur� Braga, que também ob- cessem de orvalhar os tràbalhos daquela
tinha para a�ende� o ,serviço no interior, terra, onde a fé no poder de Deus e na,

uma caminhenete. capacidade do homem soube criar tão,
- A A$sociação -Rural tinha em ex- lindo ce�tro dá progresso e bem estar".'

posição uma série de máquinas agrícolas, Assim se manifestava de Çuritiba a ,Irmã
recebidas ultimamente da Federação Ru-

- Elisabeth Rottmann, ex-Prretora do Coi.

ra,l. A E'xposição compre�ndia semeacfeil'as Divina Providência de, nossa cidade. Mais-
,

dê diversos tipos, a�ados, grades, "�apina-:, tallde foi etransferida para Lages, ollde iii

deiras e debulhadores. '

nossa visita sempre -era uma festa. Um"
- Pastor He,rmann Waidnér·"e-�famí. -:dia em"19;07.83', Irmã Flötianis coh,"ni-�

lia embarcavam para ii, Europa, pá�oco:' cavil a morte por um derráme cerebral"
da Comunidade Evangêßca Luterana de, às 20hs. de 15 de junho/8l. Hoje ela eS-'

Jaraguá do Sul e tesoureiro da 'Igreja tá'- no Céu. Velando seu' grande círculo,
Luterana no Brasil, viagem que lhe era, �_ ami:r:i)des_ aqu� na terra�. Deus guarde'
conferida p�la Comunidâ:le após 20 anos II sua boníssima alma.

J

-

'j -
. �

j é

, .

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra' aventais, jalecos, macacões, cami'sas, calças brancas e pretas, pa-

I ���.'d. garçon e ma;,

tO,;da unh"
a de on;!orme, par.a ;ndú.";.,, hoté;, e ,opermerc.-

Rua, Padre Jacobs" n.O 23 ,� Fpn,� ,f2.8477 em Blumenau e Rua do Príncipe, "LO 789_
Telefone 33-5660 - el1) ,Joinvil.le.\.' '

<

.,,," • _. -

- ..

,.

_"
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RELOJOARIA< AVENIDA-
, >

" .....

As mals finas suqestôes, p!llra, pres'ente$"
jóias, relógios, violõe's, trofeos', r-Ó:

medalhas e artigos-de prataria estão na

RELOJOARIA ,AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

COMERCIA.L FL9RIANJ '

Revenda e assistência técnicii Shàrp e Dismac.
'

Toda linha de máquinas de escrever'
Olivetti e máquinas usadas Olivetti e Remingt.on, com

garantia. Acessórios em. geral e

oficina de máquinas de escritório e de
relógios de ponto Rod-Bel.,

Venâncio da Silva �orto, 331 - Fon. 72·1492 �

FUNI'LARIA JARAGUA �TDA.
Calhas para todas as f,inal,idaoos: Faça-nos

uma visita. Estamos em condições
de atendê-los eficientemente,

Rua Felipe Schmidt, 279'- Telefon. 72-0448
<

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem ff" aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos! '

Rua Joi'nvil!e, 1.016 ..- Telefon. 72-1101

r

A moda certa em roupas e calçados esté na

CINDERELA. Vlata-se bem com a
'

moda outono-inverno da
CINDERELA ' ,

.
- '.

; " f r

Veste bem. A moda certa" na Getúlio Vargas
.

e' na, Emílio Jourdan. '

,

,

DESPACHANTE VICTOR

Emplacamentos, transferêncfas, negativas;
seguro obrlqetörto, carteiras de motorista e de

identidade. _

I:
Mal. D.odoro, 557 � Fones 72-0060 '

.

, ,

72-0327 e ,72·0655 (,junto a firma Emmendoe�r)
I.

�" �, �_i�'__" 11

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus,' medalhas 'e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNÀSTER fica na Mal. Deodoro, 364 - fone 72-1267

MA,RSCHAL POLIMENTOS,

,Lavação, polimento, teto e estofamentos,

limpeza de carros em geral.

Rua CeI. Procópio Gomes, 227" ao lado da
.

Acumuladores Eur� Ltda.
, -4

. ,-..._/�.:. ,}- ,;�::.

J

.

'.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaragu� do Sul

DECRETO N;a 948/84
'

Fixa o preçQ da pavimentação à pa raleleprpedos
para o trecho que espeCifica.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARA GUÁ DO SUL, no uso da atribuição que lhe
,

ti' conferida pelo item XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N.O' 5, ,de 26 de no
vembro de 1975, e de conformidade com o disposto na Lei Municipal, n.O 699 f77, de
22 de dezembro de 1977;

DECRETÁ:

Art. 1.0 - Fica estabelecido que o preço por metro quadrado, referente a pa
vimentação à paralelepípedos dos imóveis especificados no Edital de Custos N." 04/84,
de 10 . .oS.M, sérá de e-s 7.801,50 (Sete mil, oitocentos e um cruzeiros e cinquenta cen-

o

favos), o rnetro quadrado.
'.,,'

"
"Art,., 2.° - O preço fixado no arti go anterior obedecerá as modalidades de pa

gamento fixadas no artigo 12, da Lei Muni cipal N." 699/77, de 22.12.77, pela Lei M-u

nicipal N:; 945/83, de 29.12.83, pelo Decreto N.o 477/77, de 22.12.77 epelo Decreto
N,o 907/83, de 29.12.83.

Art. 3.10 - Este Decreto entraré em vigor na data de sua publicação, revogadas
as disposições em contrário.

Jaraguá do, Sul, 11 de maio de· 1984.

, DURVAL VASEL
Prefeito Municipal,

IVOKONElL
Secret," de Administração e Finanças

COMPRE UMA H'ONDA EM MOTO SCHROEDERÂECONOMIZE GASOLINA E DINHEI
RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE,pAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE PRO·

,

DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

RONDA

Revende_dor Autorizado
...

EnbenoMonza4 portasporaqui.·
Elle'liierfer Comércio
'n 'erClJIIS ltda.

)

Jardim São Luiz
COMPRE O SEU LÓTE NO JARDIM SÃO LUIZ E CONHEÇA

. OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO· ,

JARDIM S,AO ,LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.

.

EMPREENDIMENTOS IMO.BIl 'ARIOS
MARCATTO LTOA.

CRECI·Ó93 -11.� REGIAO
Mal-Deodoro, i.179 - Fone 71.�1136'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Luzia, seguramente as' duas
melhores e mais ,organiza.!
das equipes do' interior do"
município, vão' medir for

'ças na tarde deste domin
go, no Estádio do Caxias,
constituindo-se numa gran ..

de atração. A equipe cruz
maltina jogou domingo úl
timo em Ascurre. onde seus

aspirantes venceram a equi-
O Dia das Mães e o mau pe do União, 6 a O, ao pas-

tempo foram fatores que so que os titulares empata-
, determiaram o cancelernen- ram a 1 ,gol, partida não
to da terceira rodada do concluída devido ao exces-

Campeonato da 2a. Divisão so' de chuvas. O Cruz
,
de'

da Liga Jaraguaense de Fu- Maltà' prepara-se para o

tebol, dia 13 último, em Campeonato Estadual Ama·

que seriam adversários Grê- dor e está terminando a co-

mio Garibaldi x Ponte Preta, locação do alambrado, pa-
Rio Cerro x Vitória e Juven- , ra, num passo seguinte, dar

CUMPRIDA NOVA ETAPA DO alCICROSS

tude x XV de Novembro, início a construção da ar-
' Foi cumprida no último sábado, a segunda etapa do

rodada essa transferlde pa- qulbenceda, de madeira,' 3.° Campeonato Jaraguaense de Bleicross. na pista da fir-

ra o dia 10 de junho. O com base de concreto e que
ma ��rca!to, .na Marechal Deodoro, em nove categorias. A

COPA UNIBANCO: certame tem andamento nes deverá receber inclusive co- classlflcaçao fInal, após as baterias, onde se observou de-

JOGOS FINAIS te dia 20� com duas parti- bertura. lTlonstração degarra, técnica e perícia, foi est-a� 7 ANOS

Encerril-;e nó dia 1.0 de :-:- 1:° Ericco V. Pereira, 2.° Caetano João Marcatto e 3.° Je-

junho, o primeiro turno da
ao Carlos Gonzaga dos Santos; 8 ANOS - Leonardo Pacie-

COpa Unibanco de Futebol Escandinavia a nova opção. Copenhgem com '30% de I�, Márcia Simone Twardowski e.Nélson Ittner; 9 ANOS -

de Salão, que até' a rodada desconto, na tarifa ponto a ponto. Consulte o. seu agen- L�ncoln Menel, Sandro G. Bastos e Márcio Mauro' Marcatto

do dia 11, tinha na lideran.. te de viagem ou a

' Ftlho; 10 ANOS - MárciO' Twardowski, Gustavo R. Pereira

ça a Jaraguá Fabril, com

e'Marcos ,L. Klein; , 11 ANOS - Fernando R. Rozza, Rafael

11 pontos, seguida pela �_1..
Ma�catto e f�rnando �ezar Menel; 12 ,ANOS -Jackson

Mirtes, e Urbano com 8,
Stern, FabriCIO R. PereIra e Jósé F. Lenzi; 13 ANOS - Pau-

. yveg 5, Wiest 4, AABB 3, .

lo Hufenuessl�r,Henrique Schramm e Luís A. Neves; 14,

Breithaupt e Coneza 2' is- _�MIJ"�U_�I11-
ANOS - Erntldo Ropelatto e Marcelo Bicluschi e 15 ANOS

t
."'6' vvwr.,,__AIIIIIIfI6I' -'S,érgio P" iàzera e' Amarildo Alvize.

"

o ap s os resultados da 7a.

rodada, que apresentou os
I

'

NÓRPICA REPRESENTAÇÕES, '- '.Como dêstaque dessa etapa, o espetáçulo à pa'ne pro-

�esult�,çlos, Mirtes 4x4 Fa-

I
p'orclon�dc pelo garotinho Rodrigo Sch\,l�t�r, de .4 étnos a-

b ii J,.. Rua Padre J;ac:obs, n.� 3,3, - Fone 22·8477 - aru'-.nau nenas qUe'dei:J um sho' d
'

, . ',A
"

r
, A(ADB 1Yi7 Urbano e " U-',

,t... ,,'
,

. w e coragem e perslst�Í1cia sendo
r" �""_IIÍiI!IJ�"' �.', _

muito aplàudido pelq púpli�o.,
'

C�RTAME V.ARZEANO ,

COMEÇA AMANHA
Promovido> pela Divisão

Municipal de Esportes, ini
cia-se neste domingo, dia
20, o 2.° Campeonato Muni
cipal de �ut.ebol Varzeano,
comül equipes, divididàs
em 4 chaves, das quais três
irão se classificar, de cada
chave, à fase semiflnal. As

partidas da rodada inaugu
rai acontecerão no Estádio
João Lúcio, da S.E. João Pes
soa;' em ltapocuzinho, com
esta 'programação: Chave
Verde- - 8 .hores - Vila
Lenzi x Viracopos, Porto
guesa x Corinthians, Vila
Olímpica x Ind. Reunidas e

Arsepum x Faculdade; Cha.
ve Amarela - 13h30 - Co
lúmbia x Cachoeire, Bangu
x Radar, Trapp x Vitória e

Saturno x Santo Antônio.
No próximo dorrvnço acon

tecem os jogos das Chaves
Azul e Branca.

19•. UCRE NOS JOGOS
ESCOLARES '

Começou ontem (sexta
feira) à noite, com o ceri
monial de abertura, os ,12.ós
Jogos Escolares de Santa
Catarina, do qual a 19a.
UCRE também participou,
mostrando pela vez primei
ra a sua bandeira. Os Jogos
acontecem em Itajaí e a 19a.
UCRE toma parte, com uma

delegação de 69 pessoas, en
tre atletas e dirigentes, nas

modalidades de atletismo
M/F, judô, volibol M, bas
quete M, e handebol F. Já
se sabe as chaves ,em que
competirá, donde classifi
cam-Se duas UCREs: no bas
quete, Jaraguá participa ao

lado de Canoinhas, Floria
nópolis e Chapecó; no han
debol, [unto com Itajaí,
Chapecó e Joaçaba e no vo

-liboí. ao lado de Ltajaí,
Xanxerê, e Caçador.

Coneza 3x9 Wiest. Ontem à
noite jogaram Urbano x Wi
est, Coneza Í< Weg e AABB
x Brei thaupt e sexta-feira
vindoura, dia 25; duas par.
tidas apenas serão jogadas:
'20h 15 AASB x Mirtes e às
21h30 J. Fabril x Coneza.

das apenas: Vitória x \7rê
mio Garibaldi e Juventude
� Rio Cerro.

'

Página n

PROSSEGUE O INTEGRAÇAO
GUARAMIRENSE
O mau tempo reinante

no último final de semana

impediu que se . realizasse
.
a terceira rodada da" segun
da fase do 2.0 Campeonato
da Integração Guaremiren
se, que foi trartsferida para
o final desta fase. Assim,
neste sábado, pelas Chaves
,dos Ganhadores e dos Per

dedores, jogarão no Estádio
.do Seleto, às 14h, Barro
Branco x Corticeira e Lojas
<Ieln x Água Verde e dã:
mingo, às 9h, Poço Grande
x ,Avaí, 10h45 Veteranos x

Amizade, 13h30 Serenata x

: Kreisch e às 15h20 Berlim
x Cachoeira, todos no Sele
to. Na -Chave dos Ganhado
res em 1.° estão Klein e Ve
teranos, em 2.10 Água Verde,
3.° Amizade, ,4.° Berlim e

5.° Cachoeira e na dos Per
dedores, 1.° Kráisch, 2.° A
vaí, 3.° Corticeira, 4.° Sere
nata, 5.° Barro Branco 'e 6."

Poço Grande. Classificação
até a segunda rodada.

SEGÜNDONA DA LJF
CONTiNUA

CICLISMO E
MOTOCICLISMO

A Equipe Weg de (iclis-'
mo, de Jaraguá do Sul, to
ma parte neste domingo da
etapa de abertura do Cam
peonato Norte Cetartnense
de Ciclismo, em Joinville,
preparando-se para a qulnta
etapa do Estadual, que a

contecerá no dia 27' de ma

io, em Jaraguá do Sul. Ou
tro esporte bastante eviden-

.

ciado em Jaraguá - o mo

'tociclismo - teve altera
ção no seu calendário. En

quanto neste dia 20, domin
go, o motödromo de Caneli
nha abriga etapa do Esta
dual de Motocross, o de Ve
locidade tem novas datas pj,
as etapas seguintes: Junho/.
3 em Tubarão e dia 24 em

, Joinville; '22 de julho em

Lages, 19 de agosto em Jara

guá do Sul, 18 de novem ..
·

bro em Rio do Sul e 2 de

dezembro em Chapecó. Vol
kmar Berchtold, de Jára

guá, lidera a classificação
nas categorias até 250cc,'
força livre e força llvre na

cional.

CRUZ DE MALTA
ENFRENTA O
SANTA LUZIA

Cruz de Malta e Santa

Fortes' vence, a Prova'
'Rústica' '''Correio (lo Povo"

j

'b fundista Antônio Sérgio de Miranda Fortes, Com

tempo de ,17minutos 55segundos, foi o vencedor da Pro
,va Rústica "65 anos do Jornal Correio do Povo" 'realiza ..

da sexta-feira,' dia 4, como parte da "programaçã� do ein ..

quentenário do Município e da comarca. Ele representou
a Kohlbach .. Houveram nada menos do que 98 inscrições,
sendo. que, apesar das fortes chuvas, 77 largaram e 55
cumpriram o trajeto, desde a I,greja na Barra do Rio Cer
ro .até a, .rua Relnoldo Rau, próximo a Lukisa.

Até a trigésima colocação foram conferidas medalhas
e as três melhores equipes; troféus ."A classificação, pela

, ordem, foi esta: 1. Antônio S.M. Fortes (Kohlabch), 2.
Paulo R. Anselmo, (avulso): 3. Hercllio , Herculano André
(J. Fabril), 4. José O. Alves (Arweg), 5. Juca (Equipe
Fortes), 6. Nilson Franz (Arweg), 7. Arquimedes Felllppe
(Arweg), 8. Osvaldo José Maba (Seminário), 9. Valdir
Odelii (Corpo de Bombeiros), 10. João Herculano André
(J. Fabril), 11. Marcos A. Anselmo (avulso), 12. Waldo
miro Pereira (Equipe Fortes), 13. Jaime Negherbon (Ar·
weg), 14. Francisco Alves (Equipe Fortes), 15. Invaldo
Engel (J. Fabril), 16. Wilmar Pereira (Equipe Fortes), 17.
Alcides Hencke (avulso), '18., Clodir Mafra (avulso), 19.
.José Carlos Simões (Equlpe .Fortes), >20. Aleércío Peva

, nello (Correio do Povo), 21. Ademar Madruga (Equipe
Fortes), 22. Silvestre Cardoso (J. Fabril), 23. Agostinho
de Mello (Gr:áfica Ayenida)" 24. Carlos Rosa (Correio do

Povol,15. Samuel do'Espírito Santo (Menegotti),'26. Jo
ão Luiz (Equipe Fortes), 27, Célio da Cruz (Equipe For
tes), 28. Antônio G. de Águida (avulso), 29. Renato 001-
labona (�ráfica Avenida) e 30. José Matheus (E. For-tes).

Pelo naipe' feminino, somente duas moças cruzaram
a linhe de chegada, das quatro inscritas: Rosiméri do
Nascimento (Met. João Wiest) e Lúcia Buserello (Esto

, fados)ardil'll)' A -equipe campeã no masculino foi a Ar
,weg (por ter colocado maior número de atletas entre os

dez. primeiros colocados),' a vice-campeã foi a Jaraguá Fa-
. bril e a Kohlba.�h ficou em t-erceiro. Rosiméri ganhou tem
bém o seu troféu pelo primeiro lugar no feminino.

As demais colocações no masculino, do 31.° ao 53;'
.forern: Adilson Kons; Walmir Oestereich; Dida;'· Acássio
A. de: Mello; Eliomar Machado; Adolar Petry; Sérgio A.

,Mar(l.ns; Marcos L�iz; Luiz ,Stinghe!1; Luís Carlos; Joãp
MoreIra {atleta rnars idoso, recebeu medalha), Sandro
J. Nunes; Edson Zoz, Antonio Osnildo, Geovani R. Nune$
(atleta mais novo, recebeu medalha), Osni de Souza, Wal ..

, ter Sonnenhohl; R�gério Blank; Isaias Pommerening, Olivi
,

no Carvalho, Juraclr de Oliveira, Amarildo Bachmann
(Quincas) e EdHson Pereira.

'

,

A Prova Réstica foi' promovlda pela Divisão Municipal
, le Esportes.da secretaria de Educação, Cultura, Esporte e

Turismo da Prefeitura Municipal' de Jaraguá do Sul e pelo
Jornal "Correio do PQVO" i este como aniversariante. Ela io
tegra o calendärio de 84 do Programa Esporte pera Todos e

para .a sua realização recebeu excepcional apoio dos prcfes
seres de educação física como juízes de che.gada e dos sol
dados da Rádio Patrulha, que garantiram a segurança dos
atletas., '

'
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As Anotacões.de Flávio; José � :CORREIO 'DO POVO
,. .

-,,. �
'.

. ,". ,
.

,_' ,A Cornªrc�çJe"iJaf�g\Já ,90Sul corríp_reJ6y�-'�� dia Ecos: do ,'65·0 aniversário' '::{I)10 de maio, 50 anos de instalação. O primeiro processo foi ". � " .' .-;

instaurede no dia' Óí:L06:l934 e durante esse perfodo trami- As mensagens récebidâs nosco festejaram o ano 65 <" .iticro -v�':de:amarelo pela ado
ta'ral11·1O.6H3 processes: Cíveis, inclusive os da Lei de Falên- pela passagem do 6,5.,,\ ano ·de nossa fundação. . .miração que tem pelo Bra-
das, numa média-dé 212 PC?r ano. Naturalmente em dias �;a-. de existência' do nosso se- Dado o volume dessas' • sil>a�tor� do trabalho DIE
tuais, o volume de processos, distribuídos nas duas-varas. - manário foram, sern dúvl- mensagens amigas, iremos MAUERKRINE, extraordlné-
é Infinitamente maior-do que a média. da; a melhor paga e o. con-

.

.extender por semanas a sua. .rto e ,brilh$3n.t�. .produção,
1 •

.

o Cartório do Cível e Comércio, .,rovedoria" Órfãos forte mals aconchegante publicação, à,' medida em -poétice em torno 'do Br9��o
,� "e Ausentes e Protestos em Geral, ,informou ainda 'que 'junto quando abrimos ..a grande . que foram chegando, sem de Jarag�á ä.6,Sul', de' áiJ"�O::'

aó Cartório Orfano�óglco, que comprende ptocess�s'de in- porta que nos conduz aos
. q\,!algu�r preocupação por. ria do nosso Dirêtor erra-

ventários, iJl'rolamentos, 'venda de bens .de menores, testa- trabalhos dê lançamento de .ordem de prioridade, eis duzido pelo' professor,
"-

psi-
mentes, curatelas, intetdi,õe$. �ntre outros;, o número ,de· sementes qUe esperamos se- que, todas encheram o nos-. cöloço e: historiador Augus-
ptocessos-,:durante os 508nOS, -foi,de �.232í média d. 64 'por: rão os frutos do-ano 66 de' so coração de uma grande .' to Sylvio Prodoehl.
ano.

. nossa existência. 'alegria, . 'rejuvenescendo' ,o
Ö' Paulo Roberto Bauer; presidente. da .. Erusc - cuja . Mensagens fonadas.vcum- .nosso espírito e nos lmpul-

.

empresa instalou escritório avançado em Jaraguá do Sul - prlmen tos, abraços .e feliei-' sloriando a cada vez servir
reuniu l''lU-m' dos. últimos finais de semana, para um regabo- tações recebemos às man- melhcr. '.

fet vereadores, 'suplentes, OctacHio, Strebe e Gê,na Chécs- cheias e representa ram Ó
/.

Eis as men�"a�lis ::,
· ra do Bibi Kohlbach.no Chico.de Pau1a. O· encontro era pa- bálsamo pera mitigar so- "Lieber Freund' Schmoe-
rs não falar em politica, mes fol só ó· que aconteceu. Pauli-. frimentos ,6 dores. ekel, anlaesslich des . 65,
'nhojá'está"se eetrvturendo rvme.a uma futura candldatu- De destacaro ·interesse ,Jahrestag des "Correio do
ra 'a. deputado.:.· ou' seria a prefeito? i;',. demonstrado por O ESTA-.

.

Povo" moechte ich. herzlich
..•

'

A Ordem Rosacruz - 'Capitulo d. Joinvill.,· pr�· DO, diárjo rnals _antigo de g�atulier�n und wvensche
move dê' 2J'. 2'5 de maio, no Audit6rio da Escola Técnh:a Santa Catarina, chegando Ihnen .. und Ihrer Zeitung

·

Tupy, o 'curso '!AutÓconhecimenlo'! � .studo conjunto so-·
ao ano 69 de sua existência. weiter den Erfolg, den- díe

bte as perspéctivas da'psicologia
.

transpessoa"l,da análise. ne Caplts! 00 Estado, e o bisher hatten, zum Besten
transadona' e do caminho místico. O Dr. Alberto Lyra .rá destaque de nosso' modesto der schoenen Stadt Jaraguá
() ministrante. os rosacruzes de Jaragu.do Sul também semanário na eçlição . n.c' .r do Sul. leider Ist mein Ge-
irão. 'participar. 20.900,·de lOdo corrente

. s�ndheitszLJstand
.

so,
.

dass
"

' •. I.(·Ássociação Atlética Indústrias' 'Reunidas pro-. + dia do nossO' aniversá�' ich' nicht meht wett� Rer:
móve neste d'omingo 0.3;,0 Passeio'Ciclístico, aberto a co�

,

." do- _:;_ à pág. 17, ,a,trayés sen machen kann, sonst
-munidade; com saírlá às: 7h30 defron� o portão de: entra-

.

primoroso trabalho, do ex-' waere ich gerne noch ein-
· çla aa emp'resa e ,chegada no Estádio do Estrella, .em Nereu celente colega de ,trabàl.ho mal a�fgetauc.ht. Mit allen
Ramos. la; havel"á distribuição de. refrigeral)tes, e· serteio Celso Vkenzi, a quem a- guten Wuenschen flJer Sie.

"'de Gma bickletÇl: e camisetas. gradecemos as gentis refe- lHld t!,'re werte Familie gru�
;',. O ,:rribu�al d. Justlça já designou Uma Comissã.o· rências.' '. <

'" _ r esst freundschaftlich ._ Ru-
Especial 'pà'ta Clstudar a elevação da ,-Comarca d•. Jaraguá Não podíamos: :deí.xä'r de 'dolf Hirschfeld - São. Pau-
do 'Sul a 4a. entrância, e dentro de pouco .ten;po, tamWm" dar o devido

.

deitaqLJe'·.as 'lo "'7" Mai/1984". t)iR.:' O�
'$erá itlstalada· â . Junta de Conciliaçio e .- Jufgamento. A pessoas, amigos e autorida-

.

s.igl'latário desta mensagem
informação. é do presidente da OAB/SC, Silveira Lemi, no des· que "acomflanham -e

.
em língua alemã é o queri-

ÚJtimo.'dia 10, em Jatagu4, durante'B_s. sole�idades dos 50 n05So. dia a dia e que, co- do poeta alemão', em invó-
anós' da Comarca. '"

- "

.

- •.• Os 587 funeiol1ários da Prefeftura, ativo,s e ina-

tivos'i .'-eceberam aumentô salariql da ordem de 65% 'a-';
. cj.uelês abaixo: de três sa:láriso mínimos e 60'% os ql:le per
,'cebem acima· de três sal'árids .. Por outro lado; informou
"iasei,: foi locado. um terreno, em�Três, Rios� com 12 mor

'gO&, para o p'lantio de batatas e' hortigfanje'i!os, . a. serem
,destinados graci0samente aos operários da municipalidade,
notaçamente aos braçais. ,

•. O setr.etário BillduínQ :Raulino esteve' q.uarta.feira
em Curitiba, (·ontactando com -técnicos dá Paranatur:, icer.
éa de detalhes pa"a impressão de folhetos ilustrativos sobre
o projeto turismo via férrea, que br.eve, começa, I ser ope-,
tãdo. O investimento a ,ser feito, somente ,�m . impressão,
chega ii casa .dos Cr$ 15 milhões, Balduíno esteve �am.;
bém' na Rede- Ferroviária Feder.al .

•. A Associação Cem'erc.ia', considerando' o 'gtànde'
número de passageiros de Jaraguá do Sul 'que vão semanal
mente a São Paulo, vai voltar ci restabelecer contaçtos com

as empresasde ôhibusque operàrTl',o fraje.tb,·no"·se�titI6
de qoe venham 'apanhá-tos dentro dacidade. Atualmente os

passageiros se deslocam a G""äramirim (os ôliibus,vêm de
Blumenau), gerando transtornós:,

.

.
.'

.

· •• Realiza-se neste sábado, na rua Artur' Müller, uma

'nova edição da. Feira de Arte e Artesanato. Unia sêriê de a�
/'

traçõenulturai's e eSp'ortivas estão programadas" além do
Varal da Poesia que mostra' o 'trabalho dos poetas da cii.

,

dládé.; A Feira inida"se às 7 hOrá$, ,prolongandO-s. Ité, o
��.��.

-

CORREtO 'D() P.QVO

}araguá terá em' ·85
as' Santas.Missões

"

.Onze anos apÓ�· a vinda. periferia, culminando junto
d05 padres missionários a Matriz. A pré-Missão a-

passionistas, a. comunidade contece no <s�gundo seme,s-
católica d.e Jaraguá do Sul, tre deste ano.

' ...

vai receber no próxImo a- ,Outra celebração impor-
'no/ nos meses de fevereiro .. tante do calendário lit0rgi
e marÇo, durante o péríodo c.o é ,a festa do. Santíssimo.
quaresmal, a visita de apre- . Corpo

.

de. Deus (Corpus
xirnadàmente quinze .padres.

.

Cristhi), dta 21 de junho,
rederttoristas .de Lages, pa- feriado m!Jnicipal. Este a-

ra as Santas Missões. O Vi� 00, por sugestão do Conse-
gáribJoão Heidem��n, ob- Ibo Paroquial, fq,i aboli.çJà a

servou qUe a vinda das Mis- / procissão pelÇls' ruas cen

s'Ões objetiva Çl renovação trais da cidade e marcada
da:vida cristã, constituindo- uma caminhada até a Gruta

. se n.um momento forte de N. Sra. de Lourdes, no Rio
�ma comunidade,. que tl'a- Molha .. A partida inicia-se na

ça as liflhas de uma nova· Barra do Rio 'Molhá, às 7
caminhada. horas, com missa campal

Antes das Missões pro- defronte a construção da
"prfal1líenle ·dit�S'(vir-ãO"·?I . .Ja- " :.;I;)OY;6 ,Capela..'o.O�.rJrês.. quilô�
ragtJs do Sul

.
missionários, rryetros .da subida se�ão :ri ..

.

para fazer a pré-Missã9, is- camente ornamentados com

to é, o período. 'çle prepara- arco.s e mensagens" o km 1

ção de tqqa a comunidade,
,

pelos jovens, o km 2 pelos
f através:d�Z�I�vêil}tamenfo�� e. ' cas,a'Js e o km 3 pelos mo

'"
.. formação���gru�gs1. ,8��(�e � .vim�nt9's" ,éarismát.icOS e

t encarrega��,. d� mOhval?;,ê! ..... ,cursilhos.}" .:

*. comunidade >,t'risfã" catóHca�
� em torno das M'i:Ssõés;:-"tl"õ- " Ö tradicionàl enfei,te de

balho que., deverá durar_ 2 rua. (tapete), será feito 'so-

meses, i:i1idando-se pelas co" mente' no trecho final, pró-
"munldades .dó interior e- da ., ximo a Gruta."

-

SASSE
Cáfé' 'e,-B'alas

PRODUTO.S GOSTOSOS
,�'----�----��.�:':�";----�'��
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.
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"Ao ensejo do transcur
so, dla 10 de mato fluente,

·

da passagem dos 65
.

anos,

· de proffcue exlstência des
se admirável e tradlclone]
semanérlo "Correio do Po
vo'', que � .eqÜado gà,lhar
damente nesse encantadora'

,cJ.d�de de Jaraguá, coqno
minada "Capital Lati(l9 _A-

·

mericana do Motor Elétri
éo" e"sul. emerlcena. do

, chapéu", é ,COm imensa. ale..

gria que expresse aq,\JJ meus
sinceros cumprimentes. P..e1a

· comemoraçãç de -tãQ ilJlpor
tante efeméride. Bem s,abe..
�os das dificuldades Jnéa-
mensu,-áv"ei�, enfrentadas.
diuturnªmehte, por ,e�t�
bravo órgão

.

de impre!1sa,
que vem resistindo aos. e
normeS, obstáculo,� .. qvç, se
lhe antepõem a _,atual'�1!va"
ção porque passa.' nos$_o

· Brasil; mas lemos certeza

.
que a bravura, a. tenacida�
de e o clespreendimento
haverão. da prop'iciar .

meios
no.sentido de' que a direção
do Correio do Povo, :tenha
.condições plenas de pj-ó�se
guir editando riormal,A'iente
esse . querido.jorn�J Gàrreio
de Povo. Parabéns 'pela pas
sj'lgern clos 65 anos. Cordial·
men te ,"""" D�uiio �Bciel",
Balneário· de 'Camboriú -

Maie/f3.4 .�. ex-Governador
do Distrito 46.5, ano 1980/
,198.1 de Rotary Internatio-

"Por moUvo da passagem
do 65.0 anO' de" fundação
deste semanário, <) Serviço.
AutÔnomo Municipal .de Á

gua e. Esgoto' - SAMAE.
através seu Diretór;. Waldil"í
.Octavio Rubini, cumprimen
ta o Di retorlJornlllistà; "Eu

gênio Victo':'':'Schrriöcl<êh o

corpo' redacional' e Juneio-
·

'narios, por· esta. gloriosa,
·data!'. NR.: W.áldir Oct�vio
Rubini é o atuàl diretor ·do

Servíço Autônomo· Munici
pal de Água e Esgote d� Ja

raguá do Sul e foi, no pas
sado, eficiente e' brilhante

profissional celaborador· do: .

"Correio do Povo", o Setor
de Esportes.

(Segue na próxima sema

na).
'
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