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JARAGUÃ DO SUL

Novas .ruas ganharão
calçamento

Moradores do Jaraguá Es- no Jaraguá ,Esquerdo (rua
querdo ofereceram na ter- João Januérlo Ayroso), a

ça-feira, uma recepção a e- partir da Marecha'l Deode-

quipe de obras da munici- ro até a altura da entrada
palidade, pela conclusão para a Tifa dos Martins, no
das obras dá ponte, próxi- Jardim São Luís, trecho de
ma a Carroçarias 'Argi e que 3.�00 metros, Sobre esta

deverá ser liberada ao trá- 'obra, o, prefeito Durval Va-
fego de veículos dentro dos sei frlzoo que o prazo de e-

proxrrnos trinta dias. A xecução será' bastante de:-

ponte da Ilha da ,Figueira morado, dado que o trecho
esté pronta, foi realizado o é bastante considerável.
aterro e desde a semana' Outra informação do Exe-

passada permite a pesse- cutivo Municipa� refere-se
. gem de veículos e pedes- ao breve início dos treba-
tres, estando a sua inaugu- lhos junto ao novo Cerni-
ração prevista para os pró- tério Municipal, em Três
ximos dias. . Rios do Norte e a realiza-
Com relação as obras de ção de melhorias junto a

-celçamento, de acordo com ponte que -dá acesso àquele
Q prefeito Durval Vasel, a local, ria rua Roberto Zie-
Epltécío Pessoa estará con- mann. Na segunda�feira,. na

c.:lufda dentro de dez dlas reunião semanal entre o se-

e já em seguida será celça- cretário e o prefeito, deci-

,

da a peralelepfpedos a rua diu-se pelo prolongamento
Tufie Mahfud, ao lado do do muro, fechando total-
CIP e do Gin. de t=sportes mente o pátio, até ao lado
Artur Müller. A rua Luiz da Prefeitura, com a' con-

Kienen está com a lnfra-es- sequente construção de um

trutura pronta e iniciado o abrigo "para as bombas de

,
lajotamento e os passos se- gasolina. E, esta' semana

guintes, com relação, a cel- chegaram) 'Os três cami-

çamentos, são na Barra do rihões basculantes Chevro-
'Rio Cerro, do término' do let '[)';70, adquiridos recen-

asfalto até a Igreja Evan- temente pela Prefeitura Mu-
gélica "Cristo Salvador;" e nlclpal.

S. Luís recebe' recursos
o Governo do Estado de

Santa Catarina entregou na
t�rde de sexta-feira, no ga
bmete da diretora da 19a.
UCRE, cheque de Cr$ 17
milhões e 200 mil, ao -cs
.Iégio São Luís, orivndos do r

Programa Especial de Bal
sas de Estudos aberta pela
Secretaria da Educação. A
verba f"', entregue pela pro
fessora I ris Barg Piazera ao
I rnião Frederico Unterber
ger e constitui-se na primei
ra parcela de um total es
timado em e-s 134 mi
lhões, correspondente a oi
tenta por cento da semes

tralidade de 548 alunes do
CQlégio São Luís.

'

Os repasses serão feitos
mensalmente, de maio a

novembro, e o Programa
:rspecial de Bolsas de' Estu

..�i>�S, criado pela Secretaria
'i �� Ed�ça�ão, vai atender o

alunado carente ainda nos

anos' de 1985 e 1986, no

período de . execução do

plano quadrienal de edoca

ção do atual Governo.
Na oportunidade-da en

trega da verba, a diretora
da UCRE, I ris Piazera, con

siderou o ato como "valo

rização da educação", des

tacando que o governador
Espe.ridião Amin cumpre
assim mais um .comprornis
so assumido na "Certa dos

� Catarinenses", ao passo que
c Irmão Frederico, di retor
do Colégio São Luís,' consi
'derou o esforço e o empe
nho da 19a. UCRE, rogandO
que os mesmos benefícios
venham nos anos subse
quentes, "pois os recursos

não vão direto aq Colégio,
mas sim, à comunidade es.

tudantil beneficiada pela
medida".

CIDADE SIMBOLO DA FAMILlA JOURDAN.

.Agência do lapas arrecada maís, ,.,

, de cinco bilhões
'

" ,""
O Agente da Previdência

Social em Jaraguá 'do Sul,
Levi Salles da Silvai. com

base no expediente .remetl
do pela Associação Comer
ciai e Industrial ao Superin
tendente do lapas para San
ta' Catarina, Ernani da COSO.
ta Meira, informou a arre

cadação das contribuições
previdenciárias da agência
local, no ano passado. A a

gência, além de, Jaraguá do
Sul; [urlsdiclona Guerarnl
rim, Corupá e Schroeder e

a sua errecedação atingiu
a Cr$ 5,.871.715.523,10, ob
servando-se no quadro dis
criminativo apresentando,
que o mês de setembro foi
o dé maion recolhimento em

Jaraguá, atingindo a ....

Cr$ 774.407.115,76 e [ulho
de menor recolhimento, Cr$
210.710.252,12.

Do total de contribuições
da Agência, oitenta por cen

to, pelo ,menos, são de Jara

guá do Sul, seguindo-o, pe
la ordem, os municípios de
Guaramirim, Corupá e- Sch
roeder.

Essas informações foram
dlscutldas pelos empresá
rios, que aprovaram, como

novas associadas, as empre
sas Confeccções Le Jeam,
Confecções Mi Veste e Mó
veis Elite. Outro assunto

analisado, foi a possiblli
dade da AtlJS criar um

departamento para tratar

especificamente des proble
mas das' micro e 'pequenas
empresas, através de uma

assistência mais consistente

possibilitançlo também que
todas as empresas partici
pem das decisões, indistin-
tamente.

'

, A questão ,foi levantada
pelo fato da necessidade de
se apoiar essas ,empresas

que estão, se desenvolven�'
. do; considerando as dificul
dades ,naturais enfrentadas
e a possibilidade das mes

mas, utllizarem-se dos ser-

viços oferecidos pela Asso

ciação; nas diversas áreas,
além da troca de experiên
cias e de idéias dentro de
cada setor ..

Corupá vai ganhar
coreto.

'Luteranos em Concílio,
,

'

Distrital

Com vistas a proporcio
nar um. local para promo
ções artísticas e culturais,
a Prefeitura Municipal de
Corupá vai iniciar em bre
ves dias, a construção de
um coreto junto a Praça
Artur Müller, no centro da
cidade, segundo informou, o
vice-prefeito .Oto Ernesto
VI/eher, Pcsteriormente, nas

imediações, a municipalida
de vai implantar um par
quinho, para a diversãö de

garotada.
Tal coreto será inaL'gura

do no 'die 7 de' julho, no

dta do aniversário dt� fUI�

c'açãc de Corupé, i un :a
meate com o ginásio de es·

portes, ora em construção.
A programação festiva está
sendo elaborada e para os

atos solenes já confirmou
presença o Governador' do
Estado, Esperidião Amin.

No setor de obras, o vi

ce-prefeito disse que acha
se em fase fi'l1al" a constru-

ção de um pontilhão em

concreto arrriado, na rua
Francisco Mees, onde tam

bém o lelto da citada...arté
ria será retificado" até '8 al-
"tura da flrrna Baeumle. Já
foi: Intelade e encontra-se
em fase adiantada o calça
mento a paralelepípedos da
rua Nereu Ramos e a se-

guinte a receber o benefí-
_ cio será a Almirante Barro
so. Outras a seguirão, pos

, terlormehte.
Por outro lado, também,

já se encontrá em 'Corupá
uma arquiteta, que realiza
os levantamentos iniciais,
.corn vistas a elaboração do
Plano Diretor Físico-Territo
rial: Ela foi contratada pelo
.Município por .urn período
de seis meses e pare a exe

.cução de Plano Diretor, a

Prefeitura Municipal de Co

rupá asslnou recentemente
c;onvênio com o Gaplan, no

vaior de Cr$ 13 milhões e

100 mil.

ro, os delegados e' pastcres
das 'Paróquias do Distrito
Eclesiástico Jaraguá do Sul.
O início da r-se-á às 14 ho
ras deste, sábado' e marca

rá presença neste Concílio
o Pastor-Presidente da IE
CLB, Dr. Augusto Ernesto

.

Kunhert, de Porto Alegre.
Partlclperêo os evangéli

cos luteranos de Corupá,
São Bento do Sul, Campo
Alegre, Rio Negrinho, Jara

gu_á do Sul (4 paróquias),
Guaramirim e Schroeder.
O Pastor Kunnert vai pro
ferir palestra durante o

Concílio, que termina na

tarde de domingo.

A Igreja Evangéliça de
Confissão Luterana no Bra

sil, realiza neste fínal-de-se
mana, em Jaraguá do Sul,
o Concílio Distrital, reunin
do na Peröqvia Cristo Sal
vador, d<! Barra do Rio ter-

Estamos aí há 65 anos com você. Lado a lado.
Junte-se a nós. Leia, assine, divulgue e. anuncie.

Correio do Povo

Assinatura anual

Fone 72-0091

Cr$ 6.500,00 para Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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BEIRA RIO ESCOLHE DIRETO
RES - Foi elerto segunda-feira, o

novo Conselho Deliberativo do Bei
ra Rio- Clube de Campo, que na no i-

-

te de ontem, sexta-feira" escolheu
seu presidente,· bem como o presi
dente e vice da diretoria adminis-
trativa. Duas chapas estavam regis
tradas, no entanto, uma abdicou em

favor, da formada pelos copseihei-·
ras Mário Papp; Alibert Ewald, AI
céu de Simas Jorge Oppermann, 1-
rineu Fagundes, Maurício Lenzi, Jo
ão Carlos Marcatto, Ralf

-

Roberto
Horst, Lourival Rothenberqer, De
vanir Danna, Carlos Azevedo Perei
ra, José Abíllo Machado F:o,- João
zinho Satler, Tibério Mura"a, J030
Vasel, Adernar Nardelli, Dalmir -Ja"
sé Rubini, José Farias Lins e Laure
Steinski .. Para a presidência deste
Conselho, o nome de Lourival Ro
thenberger aparecia como certo, en-
quanto que para a diretoria adrnl
nistrativa constavam os nomes de
Mário Papp e .Alibert Ewald, como
cotados a presidência.

EXPOSIÇAO DE CANÁRIOS·-
. A Sociedade Jaraguaense _ de Cana
ricultura e Ornitologia, definiu o
período de. -16 !:l 23 de [unho, para
a realização, no Agropecuário, de
exposição de· canários,. junto com
as- exposrçoes de aquários, de or

quídeas e plantas ornamentais .. A
decoração ficará dQ encargo do Cír
culo de Orquidófilos, que já confir-
mou o seu apoio.

.
.

MAIS HOMENAGENS - Nossa
bonita Miss Jaraguá e _ la .. Princesa
da Miss Santa Catarlna/Ba, Jalete
Hardt, continua recebendo homena
gens. Na sexta-feira, foi no Cäe
sar's Club, do ámigo César Silva,
na segunda-feira, na Câmara de
Vereadores, em sessão ,especial e

ontem à noite, pela Kohlbach, na

reinauguração da sede social da sua

Associação. A Jalete realmente me

rece.

NOTAS BREVES -::- Terça à noi
te, os Coordenadores de Centros de
Atividades do, Sesi, do Norte do Es
tado, após reunirem-se 'durante o
dia em Jaraguá do . Sul, participa
ram de jantar, no Monjolo.• Re
cebeu com lanche, dia .23, suas a

migas, a Sra. Marlene, esposa 'do
Secretário Aristides Panstein. _ Dia'
23 de junho, boate no Baependi,
com Guarani Show, de Blumenau.
• Vicente Donini e os demais mem

bros da Comissão
_ Pró-Construção

do Centro Educacional· Evangélico,
com a imprensa, participaram de

.

um churrasco, para dissolução da
Comissão. Missão cumprida! _ Mais
de quínnentas pessoas participaram
domingo do passeio. ciclístico da
AA Indústrias Reunidas. Valeu Ros-,
si !.

CASAMENTOS - Cöritraem ma

trimônio neste sábado, na Igreja
. M ... triz S. Sebastião, os jovens: 16h
Osnir Leoni/Neusa Maria Russi, 17
Iloras Sílvio Krets.hmar /Bernardete
Heck, André Steilein/Cecília Furla
ni, Sílvio Jurandir Bogo/Nérci Ma
ria Lenzi, Lauro Jacó Heinen/Marle-

/

ne Hornburg e Roque dos Santos/
Tcrezihha _ Aparecide Soaresi, 18h

& Informações
-

.

-Gilrnar Píccoli/Vaidete Mendonça e

às 20h, Nélson Rolando Nagel/Dul
ce Scherer. Na Capela da Barra do
Rio Caro, -às l7h30 Florlsval Coe
lho de Souza/Iracema Prawutzki e

às 18h Sandro Claudiomir Mar-

_' quardt/Marta Maria Kleine. Nossos
parabéns.

.

EM CORUPÁ - O Movimento
Bandeirante, Distrito Edson Osni
Oechsler, de Corupá, um dos 'mais
ativos do Estado, através do rela
ções públlcas,' Comendador Alvim
Seidel, convidando a todos, QS sim

patizantes, 'pare a Missa em Ação
de Graças, neste domingo, dia 27,
às, 15 horas, junto a Escola Aluísio
Carvalho de Oliveira, tendo como

celebrante 'o vigário Padre Valério.

CASA DA AMIZADE - Na últi
ma terça-feira,- as integrantes' da
Casa da Amizade reuniram-se na re

sidência da Sra. Diva Tavares, pare
um relato sobre os resultados do

,

Bazar da Pechincha, bem como, a

eleboração de novas at1vidades, vi.
sendo obter recursos pare 6 Natal
da Criança Pobre.

f.'

DROPES - A Sra. Vera Weege
recebeu um grupo de amigas para.

um lanche," terça-feira, no Parque
Malwee ê na quarta, quem recep
cionou o seu grupo foi a Sra. Carla
Haake Mayer. * Trocou jdade dia
22, a Profa. Sílvia Kaiser, diretora'
'da Escola Jaraguá. Felicidades! *

Di.a 2 próximo, às 19h, no CA

Baependi, a comemoração dos 25
anos de casamento do querido. ca
sai Rubem e Ceni Arenhardt, ecô
nomos do clube. * Bastante con

corrido,
-

sábado último, o enlace
matrimonial dos jovens Eliete We
tzstein e Roberto Schumann. * Dia
09 de junho, curso de batismo, 14h,
no Edifício Cristo Rei e rio dia 1 ..

0

de julho, curso de noivos. * Come-
mora sua boda de ouro, rieste do

mingo, em Três Rios do Norte, o

casal Erich e Ignês Güths. * A Igre
ja Evangélica, para marcar o Dia.
da Ascensão de Nosso Senhor, rea

lizará "nc dia 31, às 20h, culto em

língua portuguesa. * Quem esteve
no último final-de-semana em Jara

guá do Sul, foi o Superintendente
da Receita Federal para o PR1SC,
Massad Deud· Filho, acompanhado
da esposa Ivete e das filhas Patrícia
e Ana Paula, junt'amente com Luís
Fernando Navarro Lins e /.'(Iiriam. *

Dez pessoas de Jaraguá do Sul par-

,ciparam esta semana, em Joinv-ille,
do curso "Autoconhecimento", mi

nJstrado pelo Dr. Alberto Lyra.

SERRA CLUBE EMPOSSA DIRE
TORIA - Realizou-se no dia 17 do

corrente, nas dependências da Ca

Sa da Amizade, no Estreito, a reu·.
nião fe'stiva do Serra Clube de 1=10-

'

ria-nópolis, entidade leiga que reza

e trabalha pelas vocações sacerdo
tais. A cerimônia foi prestigiada pe
lo Comp.,Serra João Came.0k PrElsi
dente do Conselho Nacional de Ser-

,

ra Clubes, pelo Camp. Serra Nélson
Machado, Governador do Distrito
.107 e pelo Presidente doSerra Clu
.

be· de Tubarão, Camp. Serra José
Fernandes. Assim que aberta a reu-

·

nião festiva, o Presidente que dei
xava, 0 seu

-

mandato, numa deferên
cia especial, homenageou o "Cor
reio do Povo< pela passagem do
65.0 ano de fundação, destacando
as' .atividades do di reter e sócio, Eu
gêniO Victor Schrnöckel, no é::ampõ
das comunicações em Santa Catari
na. A diretoria que regerá a entida
de no período 1984/1985, empos
sada sob o aplauso dos presentes, é
a seguinte: Presidente _:_ José La

cks, 1.° Vice-Presidente do. Progra-
· ma Interno - Carmelo Faraco, 2.<1
Vice de Atividades Vocacionais -

Angelina Rosa, 3.<1 Vice 'de Novos
Sócios - Clodoaldo Antônio AI-

·

thoff, 1.° Secretário --."- João Zabot,
.

2:" Secretário -'- Arnoldo Silveira,
1." Tesoureiro - Jairo Lisboa, 2.�,
Tesoureiro - Wilmar Henrique Be

cker e Vogais - Valdemar Ghisi,
'Francisco B. Corbeta e Francisco
A1thoff. Cumprimentos da coluna
com votos ele uma profícua. gestão.

ENLACE JENSEN-LEITZKE -

Realiza-se hoje o enlace matrimo
nial da jovem Ivone _Jensen, filhâ#
de Fides Jensen e, Edith Berndt Jo

ning (in memorian) com IvO Leitz

ke, filho de Heinz Gerhard (Mad
lia Mensliri) Leitzke. A cerimônia
cívil e religiosa acontecera na Igre
ja Evanjélice de Massaraliduba 58
na tarde de hoje, assistida pelos fa-

'miliares, parentes e convidados e

pelas testemunhas, por parte da
noiva, de llona Joning, Maurício

Prawutzkl, Lilian Osair Vieira e Re

nato dos -Santos e, por parte do

noivo, por R�nilda Jonkowski, Am
brósio ,Safanelli, Ivone Leitzke Maba
e esposa, José R. Maba. Após a 'bên
ção do novel casal, a comitiva ru

maré para Jaraguá do Sul, onde o

casal e respectivos' pais . recebem
testemunhas e convidados, "no Beira
Rio Clube de Campo.

ENLACE HASTY-SPRINGMANN
- O estimado casal Fernando A.

Springtnann, médico com exerciclo
por longos anos em Jàraguá do Sul
e sua esposa Yara' Fischer Spring
mann, em seu nome 'e nOs de Ro

ger Hasty e Senhora, estão partici
pando o casamento de seus filhos
Louise Hasty e Paulo Springmann,
que se realiza hoje às 18h30min, na

Cathédrale de Trois-'Riviere, em

Quebec, Canadá. Louise é assisten
te social franco-canadense e Paulo
é funcionário. da: Cipla, do Grupo
Hansen, formando engenheiros quí
mico e deverá absolver a sua tese

de doutorado em fins de agosto, a

partir- de quando retorna a Joinvil
Ie. Muito nos agrada noticiar o

happyend desta love story que só

um cupido muito caprichado pode
ria faz;er acertar a flech'à do 'amor
de Louise no coração boníssimo de

Paulo, e cujo desenvolvimento des-

ta história, dentro em breve, con

tinuará no Brasil, mais precisamen
te em Santa Catarina. . Parabéns ii
Louise : -e ao Pavia e respectivos
pais.

BLUMENAU EM CADERNOS -

Saudamos o reaparecimento da re-
.

vista Blurn(':�au em Cadernos, da
Fundação "Casá Dr. Blurnenau",
cujo n.o' 4 ;._ Tomo XXV serefere
a 'abril/84, dirigido nesta neva fasé
pelo estimado escritor ,José Gon·
çàlves; autor de "Ele Sobreviveu �

urn soldado alemão com espírito
brasileiro" e "Dica - O Sertanejo
Herói!'. Blumenau em, Cadernos é

,
- fundeção de José Ferreira da Silva,
ex-prefeito do vizinho municfpío,
um des pioneiros do ensaio históri
co-sociológico. Esperamos merecer

o recebimento das edições seguin
tes, ocr. se tratar de um órgão des
tfnado 'ao estudo e dlvulqação da
história de Santa Catarina.

, I

'Conheça a blo-cosmétlca
SOTHYS

à base de colágeno, algas
e elastine.

Linha de blo-maqutleqem para
tratamento de beleza.

A nova opção
para beleza da mulher,
com 'tecnologia francesa.

,

r Peça informações ali consulte
. D. Nlla, na rua Reinaldo Rau,

,

n.O 53, Föne 72-0418, em JS.)\.. '

"r CASARÃO
40 tipos de pizzas a sua

disposição e além
disso, lazanha,

canelone e aquele chapinho
gelado, com ,música
ambiente. Aceitamos',.

reservas.

Rua Joinvllle, n.O 79, próximo
a Ponte Abdon Batista· .J

.

RE LOJOA.RIA .

AVENIDA
Jóias e Relógios

Maio é o mês do
-

amor, mês -das noivas
-e dos presentes

-

da

.,

Marechal D.eodoro, 431 e

-Getúlio Vargas, 9 -

Cäesar's
Club

Funciona às quartas
sextas-feiras· e sábaqos,
na Mal� Floriano, n.O' 60.

Você -é presença
indispensável.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jiraguá do Sul - Sema.na de 26/maio a L<I/junho/19�4 CORREIO DO .pOVO Página 3

.Cârnara homenageia
a Miss Jaraguá

.

o Legislativo Municipál de Jaraguá do Sul realizou

duas sessões esta semana. Segunda-feira, o Executivo en

caminhou, para apreciação, projeto-de-Iei solicitando eu-

· torização para pagar despesas de mantimentos,' medica

mentos, passagens, honorários médicos e serviços clínicos

a servidores .públicos municipais e seus dependentes, "p�-
·

ra amenizar a situação desses servidores, agravada pela
, crise financeira". Naquela sessão, a Miss

.

Jaraguá/84 e

la. Princesa do Concurso Miss Santa Catarina, Jalete

Hardt, foi homenageada pela edi'lidade, através dos pro
nunciamentos deis lfderes Arnoldo Schulz : (PDS), Almiro
Far-ias Filho (PMDB) e do veerador-presldente José �il
berto Menel., que se associaram a brilhante conquista de

Jalete né!,s passarelas, destacando os seus predicados e ma

nifestando o orgulho pelo desempenho, representando
condignamente o charrne, a elegância e a beleza da mu

lher [araquaense nos quadrantes catarinenses.
Jalete Hardt recebeu das mãos de Menel

registrando o acontecimento e das mãos de

bert, 1.° Secretário da Mesa, uma corbélla de
mo reconhecimento à nossa rainha da beleza:

uma placa
Lauro Sie
flores, co-

"Rui Barbosa'.' ganha
a coleção itinerante
Foi realizado no Conjunto Educacional . Dr .. Blume

nau em Pomerode, nos dias 17· e 18 de maio, o Encontro
Estadual de Bibliotecárias, com a participação de 35 bi

bliotecárias e coordenadoras de bibliotecas de toda Santa

Catarina. Dirce Terezinhe Nunes, responsável pela Biblio
teca Pública MUflicipal "Rui Barbosa". de Jaraguá do

Sul, .além da sua participação, juntamente com a ;bi�lio
tq;ária Leemare Munhoz, de Mafra, ministrou um treina

mente sobre "Recreação em Bibliotecas" e afora isso, no

Encontro discutiu-se" sobre o Sistema de Biblioteca Públi·

cas de Santa Catar-ina, Centro de Recursos Edücacionais
da Ladesc, Serviço de Infância via Biblioteca Pública, Es

tratégia para implantação e lmplementaçêo da sessão ln

fantil em Bibliotecas e Exposição de fotografi.as sobre ati

vidades
.

do Sistema de Bibliotecas públicas de Santa Ca

tarina e aveliação do Encontro.

COLEÇAO ITINERANTE
. .

-

..

Para suprir. as necessidades das bibliotecas, o SIS-

· tema de Bibliotecas Públicas de Santa Catarina criou a

"coleção. itinerante", com literatura para todas as classes.

No Estado são três coleções, diferentes, .e que vem ten

do uma excelente receptividade. Uma das coleções encon

tra-se há duas semanas em Jaraguá do Sul, junto a Bi"

blioteca "Rui Barbosa", constituída de 237· volumes di

versos, devendo aqui permanecer até o mês de setembro.
A procura desses livros tem sido muito grande.

O MOVIMENTO
Durante o mês de abril, o movimento na oiblioteca

·

municipal de Jaraguá do Sul decresceu com r�la�ão ao

mê5 anterior. Foram 48 inscrições, 433 amprêstimos e

4·i8 consultas. A biblioteca atende de segunda � sexte

fe,ra das 8 às '19 horas, sem ·fechar oere o almoço e aos

s:obados, das 8 às 11 h30mm ..

JARAGUA rURIMO AGí:N
.

elA DE VIAGENS
PROMOVE

Excursão para Foz do Iguaçu/Ar
gentina/Paraguai-Itaipu. Saída dia
8 e retorno dia 10.06.84.
Rio de Janeiro/Ilha de Paquetá/

. Petrópolis e Aparecida do Norte.·
Saída dia 20 � chegada dia 24.06.
Excursão a Cidada da .Criança, em
S. Bernardo do Campo é visita ao

play-center e simba safari. Saída:
29.06 e retorno: 1.°.07.

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 285 - Fone 72�0977.
Telex 0474341 JGST - Jaraguá do Sul - SC.

Embratur-030090042/9

Dia de.campo reúne cem
produtores em Rio da Luz

Com a participação de
cerca de cem pessoas, en

tre produtores rurais de
Rio da Luz I e II, Rio Cer
ro I e II, Barra do Rio Cer
ro, Ribeirão das Pedras, da
sede, Prefeito Municipàl,
Vereadores, Extensionistes
da Emater/Acaresc, Banco
do Brasil, Besc, Gumz Ir
mãos, Coleçlado

.

da Admi
nlstreção Pública e Impren-

sa, foi realizado na tarde de
terça-feira, dia 22, um .Dla

.

de Campo sobre o trabalho
com gado leiteiro, princi
palmente com relação ao

construção de silo trinchei
ra e produção de silagem.

O Dia de Campo teve co

mo sede a propriedade da'
famílla de

.
Alfredo Drews,·

em Rio da Luz II, possuido
ra de um. plàntel de gado

A foto, que se constitui. num documento histórico

para a posteridade, a solenidade de comemoração dos
cinquenta anos de instalação da Comarca de Jaraguá
do Sul e a instalação, também, da Subseção da Ordem
dos Advogados do Brasil/Jaraguá do Sul, acontecida
no dia 10 de maio de 1984. O ato solene aconteceu

na Sala do Tribunal de Júri do Fórum Desembargadqr
João Thomaz Marcondes de Mattos. Foi encerreda com

um almoço, no C.A. Baependl.

.

Senac tem programa
de cursos

.

.

A Agência
�

de Formação
Profissional do Serviço Na
cional de Aprendizagem Co
mercial-Senac, de Jaraguá
do Sul, tem no seu plano
trimestral -- maio a· julho
-- 16 cursos a serem

. mi

nistrados, quatro dos quais
(tricô, crochê, relações hu
manas e office-boy) já con

cluídos. Os próximos cursos

serão, de acordo com o a

gente,· professór João Be
ckauser: de 28 a 31 de maio

- Conqelamento de Alimen
tos - 14 às 17h e das 19

às 22h; de 28/5 a 25/6 -

Atendente de Supermerca
do - 8 às 11 h; de 28/5 a

07/8 - Datilógrafo - 10
. às 12h; de 29/5 a 26/6 -

Repositor de mercadorias,
-- 14 às 17h; de 04/6 a

16/7 - Auxiliar de escri
tório -- 19 às 22h; dia 07/
6 -- reunião de empresá
rios; com Samuel Schubert;
de 18 a 22/6 - Relações
humanas - 19 às 22h; de

02./7 a 06/7 -- vltrlnlste
8 às 12h e 14 às 18h;

16 a 20/7 -- Relações hu
manas -- 19 às 22h e, de
16/7 a 08/8 -- Empacota-.
dar ornamental -- das 14
às 17 horas.'

I nforrnações sobre esses

cursos no Senac, Av. Getú
lio Vargas 621, ou através
Os telefones 72-1044 e ..

72�1746.

FICHAS TELEFONICAS

Dando contrnuidade· ao
projeto "diente em primei
ro lugar", a Telesc acaba de
assinar convênio com a

EBCT, a qual passa a co

mercializar fichas telefôni
cas, ao preço oficial de 6$

-

.

36,00. Essa medida veio de
encontro aos reclames de

parte da população, centra

o abuso de proprietários de
deterrninados postos de ven

da, que vinham cobrando
preços bem superiores à ta

bela. Dentre as Agências
dos Correios que integram
6 convênio está a de" Jara
guá do $41.

leiteiro modernizado e que,
com 27 animais, entre pro
dutoras, . novilhas ..-:e repro
du tor, produz diariamente
165 Iltros, dos quais 150
são: comercializados à in
dústria.

O extenslonlsta rural De

jair, Pereira, da Acaresc, co

mandou os trabalhos, ex

pondo primeiramente a. me

lhoria que cada agricultor.
deve procurar· introduzir,
tanto na alimentação quan
to na qualidade dos ani
mais, para aumento da pro
dução, citando dentre ou

tros, também, ii vantagem
do silo, que consiste no ar

mazenamento de forragens
durante o verão, para con

sumo do gado no inverno,
conservando o mesmo va

lor nutrltjvo do que a ra

ção verde natural.
I

O prefeito Durval Vasel
destacou a importância.
desse trabalho da Acaresc
em benefício dos produto
res, enquanto o Dr. Nélson
Elschteedt, dir. da Gumz
Irmãos, uma das maiores
indústrias laticinistas de- S ..

Catarina, reiterou o apoio
da Acaresc e da próprla
municipalidade, ao projeto
gado .leiteiro, fato que con

siderou extremamente im-
•

portante para a própria
subsistência daqueles que
têm na pecuária de leite
uma fonte de renda suple
mentar.

'Nélson informou também
que recentemente nasceram

.
os primeiros bezerros inse

minados, através do Posto
de Inseminação Artificial e

xistente junto a empresa,
com sêmem de bovi nos ca

nadenses. Por fim, garantiu
a compra de toda a produ
ção do município -- a se

gunda maior bacia leiteira
de Santa Catarina -- e a

nunciou para o mês de ju
nho, de acordo com a Se
cretaria. Especial de Abaste
cimento e Preços, novos

preços para o leite, em ín
dices ainda não revelados .

ÓS participantes do Dia
de Campo tiveram condi
ções de conhecer o plantei
da família Drews, assim co

mo o silo trincheira e a si
lagem destinada a alimenta
ção do gado. O' silo foi en

chido no final de janeiro e

os presentes tiveram opor
tunidade de comprovar que
os enlmals aceitam esta a

Ilmentação como outra

qualquer e as vantagens de
armazenar ração pare o pe
ríodo de escassez de forra

�ens.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES
Fazem anos hoje: 26
Wilmar Witkosky Júnior
Wander Meier
Aristides Adolar Mo re tt i Jr,

• Sra. Carmem Brandenburg
Srta. Arlete Gerent, em

Astorga-PR. _

Sr. Lincoln Delmar Ristow
Sra. Felomena S. Gonçalves
ves Pieper

.

Sra. Felomena Schmitz Gon
José Eduardo Gomes
Aniversariam domingo I

.

Srta. Marilúdà Pedri
Srta .. Marilu Pedri
Sra. Irene Lafin
Maria' I ris Prestini
tourdes Liermann, em Jo
inville,
Sra. Elsa Harbs
Áurea Luzia eles Santos em, ,

ltapocuzlnho
Mario Jr., filho dr. Mario
e Jandira Sousa
Sr. Ernaldo Bartel
Nllsa Maria Lippinskt
Dia 28 de maio
Ozilda Tereza Rau
Mário José de Almeida, na.

Lapa-PR.
Sérgio Murilo da Silva
Srta. Edit lemke Frank#]
Sr. Marcos Deola
Sr. Gervásio da Silva
Andersen Geovani Sartel
Rochelle Pish::
·Sr. Osmar viilwock
Sra. lres Terhorst
Dia 29 de maio.
Sra . .Lídia Stein Martirs
Sr. Jaime B. Correia
Sra. Elzira Brey Horst
Wilmar Cattoni
Srta. Madalena da Silva
Sr. Lúeia Adrlano
Sr. Vitório Bonornlnl
Luiz Carlos Schwartz
DaniJo BaisaneIli Júnior
lolanda S. Radtke
Ricardo Fontes Schramm
Júnior, em Blumenau
Luís Fernando Casas em.

. Blumenau .'

Dia 30 de maio
Sra .. Edil Schmöckel, em

Curitlba
Sra. Helena Bardini Berto
lini
Sra. Liliane Müller Schmitt
-Dr, Arnaldo Schulz
Helena 'Maristela Franzner
Gi Iberto Kassnel
Marília Pereira
Dia 31 de maio.
Sra. Sally Neitzel
Sra. Linda Bornschein

. Sr. Frederico Witt, em Curi
tiba
Alzira Lemke
Sr. Ademar Krügel
Sr. Inácio Vieira

.

Waldemar Rove
Ora. Rita de Cássia Zonta
Ximenes, em' Corupá
Dia 1.0 de junho �

.Leonita Rosa Lawin
Sr. Gerhard Henn
Sra.- Irma Gaedke
Jane Simone' Moretti
Ivone Theilacker
Mariana, filha de João
Carlos e Sônia Marcatto

NASCIMENTOS
Dia 03 de maio
Edemar, filho de Edevaldo
(Aparecida) Serenin!.·
Demares. filho de Valdemi-
1"0 (Lorenlta) Ehlert.
Dia 05 de maio
Tatiane, filha de Paulo
(Diucélia) Min:mda. -

Dia 08 de maio
Janaina, filha de Inácio
(Lúcia) Petry.
Dia 13 d. maio,
Fernando,. filho de Luiz
.(Elizabete) Vidal.
Dia 1� de maio
Jackson, filho de Domin
gos (Albertina) Corrêa.
Jorge Luís, filho de Jorge
( Jurací) Kasteller.
Dia 15 de maio
Joyei, filha de Sadir (Ilie
te) Sanson. '

Matina, filha de João (Ro
si) Gascho.
Dia 16 de maio'
Jonathan Ralf, filho de
.Ralf (Eliana) Rönig.
Luciane, filha de Francis
co (Maria) Pinheiro.
Ola 17 de maio'
Rubens, filho de Rudi (Ro
vena) Buttendorff.·
Andressa Romjlda, filha de
Oscar (Romilda) Moretti.
Dia 1 Sf"de maio
Adilson, filho de Nivio
(Maria) Lescowicz.
Juliana, filha de João (Vil
ma) Xavier.
Dia 19 de maio
Josié Paulo, filho de Maurí
(Bernardete) Lourenzetti
Dia 20 de maio

.

Marcos, filho de Cláudio
(Maria) Pereira.

FALECIMENTOS
Dia 08.05.84
Guilhermina Meyer, 81 a.

. Dia 13.05.84
Erich Kühn, 68 anos ..

Dia 16.05�84
Eno Fischer, 24 anos.

Da. IRMA NÀGEL

J
Faleceu no dia 9 pas

sedo, às 17 horas, aos

98 anos, 2 meses e 4
dias (dos quais 49 anos

completamente cega), (I'

Sra. Irma Keiser. Nagel.
Era viúva de Otto Nagel
e deixa uma filha, genro,
uma neta e uma bisneta'
e demals parentes. Des
de o falecimento de' seu
'marido, viveu em com

panhia de seus sobri-
. nhos, o casal Oscar e Al
zira Nagel, que, com

seus familiares, sempre
lhe dedicaram atenção e

amor de um verdadeiro
lar.

Seu sepultamento o-

'correu no domingo, dia
20, às 15h30, no Cemité
rio de Chico de Paula,
com grande acompanha-
mento�

.

Proclamas de Casamento'
Áurea Müller Grubbe; Oficial tio Registro Civil dO

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

habilitarem para casar, os seguint.es:
'

Edital 13.724 de 16.05.1984
.

Ele, brasileiro, solteiro, pe
JORGE GARCIA DE SOUZA dreiro, natural de Marechal
e MARIA EMILIA PEREIRA. Candido Rondon Paraná
Ele, brasileiro, solteiro, in- domiciliado e residente e�
dusfriário, natural de San- Tifa da Mosca, em Barra
ta Rosa, neste Estado, do- do Rio Cêrro neste distri
miciliado e residente na R. to, filho de' Ivo Bohrer e

Frederico Wi.lhelm Sonne- de Lorena Bohrer. Ela, bra-

�hohl, 821, nesta cidade, sileira, solteira, costureira.,
filho de Eufrasio

..

Silva de natural de Esperança, Rio
Souza e de Patricia Garcia Grande do Sul domiciliada
de Souza. Ela, brasileira, e residente ern Tifa da
solteira, operária, natural . Mosca, em Barra do Rio
de Jaraguá do Sul, néste Cêrro, neste distrito filha

�stado, domiciliada . e re- de Hugo Kohlrausch
'

e de
sidente na Rua Joinville, Hilma Kohlrausch.
176, nesta cidade, filha de Edital 13.729 de 21.05.1984
José Teodoro Pereira e de SEBASTIÃO MACHADO e

.

Emilia Georges Pereira. DERLJ DE CESARIO CAVAL·
Edital 13.725 de 16.05.1984 . LER. Ele, brasileiro, soltei-
NILO SERGIO GERVASONI 1'0, agricultor, natural de·
e LINDAMI� �OSA. Nova Esperança, Enêas Mar-

Eie,
. �r�sllelro, solteiro, ques, Paraná, domiciliado

com�rclano,. natural de e residente na Rua Joaquim
Cunha Porã, neste Estado, Francisco de Paula nesta

clomiciliad? e re�den.te em cidade, filho de B�nto Jo-
Santa LUZia, neste distrito, nes Machado e de Maria
filho de Quintilio Gervasoni Terezinha Machado. Ela
e de �ucia Maria. B�rtó Ger- brasileira, solteira, do lar:

. va.son,. Ela, b.r��IIelra, sol- natural de Itapejara D'Oes-
teira, comercrerta, natural te, Paraná, domiciliada e

de Jaraguá. �� Sul, nest� Es- residente na Rua Joaquim
tado, domlcillada e restden- Francisco de Paula nesta
te em Santa Luzia, neste cidade, filha de Affonso de
distrito, filha de Alvino Cesaro Cavaller e de Juve-
Rosa e de Maria Edite Gas- nalia Fãrias Cavaller.
cho Rosa. Edital 13.730 de 21,05.1984
Edital 13.726 de 18.05.1984 ENO VOLKMANN e REG'·

BENO �IEHLSDORFF e
NA BAST. Ele, brasileiro,

CARMEN PEREIRA solteiro, operário, natural

E'Ie, brasileiro, solteiro, mo- de Jaraguá do Sul, neste Es-

torista, natural de Jaraguá tado, domiciliado e resi-

do Sul, neste Estado, domi- dente em Rio Cêrro II nes-

ciliado e residente em Três te distrito, filho de Leepol-
Rios do Norte, neste distri- do Volkmann e de Hilda

to, filho de Edmundo Zie- Wallow Volkmann. Ela,
hlsdorff e de Wallu Mans- brasileira, solteira, operá-
ke Ziehlsdorff. Ela, brasi- ria, natural de Jaraçué do

leira, solteira, auxiliar de Sul, neste Estado, domici

escritório, natural de Gua- liada e residente em Barra

ramirim, neste Estado do- do Rio Cêrro, neste distri-

miciliada e residente na R. to, filha de Arno Bast e de
. Joinville, nesta cidade, filha Erica Maass Bas,t.

.

ele José Teodoro Pereira e Edital 13.731 de 21.05.1984
de Emilia Georges Pereira. IVOLNEI LOMBARDI e

Edital '13.727 de 21.05.1984 ZENILDA ROPEL.ATO '

DIMAS MESCH e DARLI Ele, brasileiro, solteiro,
MAAS. Ele, brasileiro, sol- industr.ial, natural de Jara-

teiro, eletricista, natural guá do Sul, neste Estado,
de Doutor Pedrinho, neste

---------------------- .

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua. Professor An
tonio Airoso, 487, nesta

cidade, filho de José Mesch·
e de Otilia Ferrari. Ela,
brasileira, solteira, crono

metrista, natural de Jara

guá do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente na

. Rua Professor Antonio Ai
roso, 487, nesta cidade, fi
lha de Oswaldo Maas e de
Darcí Becker Maas.
Edital 13.728 de 21,.05.1984
JAIR ALFREDO BOHRER. e

VILGA KOHLRAUSCH.

Não .päre 1.0 tempo, viaje! Conheça o Brasil e O Mundo
pela AGÊNCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,
marítimas, programas especiais de férias, cruzeiros ma

r�timos e passagens das empresas Catarinense, Itapemi
nm, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.
Rua Antônio Tobias, 50 - 1.0 andar - Fones: 72-0520 e

72-1709 - Telex· 0474-230 ACVL.BR. Jaraguá do Sul.
Embratur 02714·00-42.2

domiciliado _e residente na

Rua Horacio Rubini, 186,
nesta cidade, filho de Ote
viano Lombardi e· de Geri-

�

ca Gadotti Lombardi. Ela,
brasileira, solteira, estudan-
te, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domici
liada e residente na Rua

Angelo Rubini, nesta cida
de, filha de Celio Ropelato
e de Adelaide Schiochet Ro

pelato.
Edital 13.732 de 21.05.1984
NILO SIMM e INES DE OLl.
VEIRA SOUZA. Ele, brasi
leiro; solteiro, operário, na

tural de São Carlos, neste

Estado, domicillädo e resi-
dente em Estrada I tapocuzl
nho, neste distrito, filho de
Arno Sim';' e de Nelsa Ma
ria Kroht. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natural
de Braço do Norte, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Alberto San
tos Dumont, 450, nesta cl

dade, filha de Alexandre de
Oliveira .Souza e de Luzia
Uliano de Souza.

Edital 13.733 de 22.05.1984 ,

MOACIR HORNBURG e

DARCí HEINERT.
Ele, brasileiro; solteiro, in

dustriérío, natural de' Jara
guá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

Rio da Luz Vitória, neste

distrito, filho de Manfredo
Hornburg e Azalinda Fritz
ke Hornburg. 'Ela, brasilel-

. ra, solteira, do lar, natural
de Jaraguá do Sul, neste

Estado, domiciliada e resl
dente em Rio da Luz li,
neste distrito, filha de Ger·
hard Heinert e de Leona
Piske Heinert.

Edkal 13.734 de.22.05.1984
ITAMAR MOSER e ROSANA
MURARA. Ele, brasileiro,
solteiro, empresário, natu

ral de Massaranduba, nes

te Estado, domiciliado e re

sidente na Avenida Mare
chal Deodoro, 1349, nesta

cidade, filho de Tercilio
Moser e de Anna Moser.

Ela, brasileira, solteira, ban

cária, natural de Guarami
rim, neste Estado, domici
liada e residente na Rua
Luís Sarti, 583, nesta cida
de, filha de Oswaldo Mura·
ra e de Maria Pradi Murara.

Agência
.Cosmos de
,Viagens ltda.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Criar rãs, nova
alternativa de
renda
I Os pequenos produtores
,

rurais catarinenses têm
uma nove possibllldade de
renda alternativa com a

criação de rãs em tanques
ou açudes. Atenta .à evolu
ção da aquicultura, a Se
cretaria. da Agricultura e

do Abastecimento, através
da Acarpesc, está . produ
zindo girinos (filhotes de
rã) da Estação de Piscicul
tura de Camboriú e, parale
lamente, os extensionistas
da empresa no interior do
Estado, prestam assistên
cia e orientação técnica
com a lmplanteção de uni
dades de observação locali
zadas no melo rural. Numa
primeira fase essas "Unida
des de Observeçãc" estão
atendendo onze municípios
e os girinos estão sendo

'fornecidos gratuitamente
pela Acarpesc.
A criação da rãs, princi

palmente a espécie "Rana
catesbeiana", vem sendo
experimentada nos Estados
Unidos, México, Alemanha
e Havaí, desde 1915. No
Brasil, a criação dessa es

pécie foi lntroduzlde por
volta de 1935, trazida dos
Estados Unidos. Em Santa
Catarina, a ranicultura é
uma atividade até certo

ponto nove, mas que ga
nhou ênfase por parte da
Secretaria da AgriqJltura e

do Abastecimento que vê
nesta atividade' mais um

caminho para aumentar a

renda líquida do pequeno
produtor rural e uma nova

afternativa de alimentação.
Criar rãs, até alguns a

nos atrás, e;a uma' ativida
de quase desconhecida, ge
ralrnente adotada' como

"hobby". Hoje, entretanto,
devido às .boas perspecti
vas de mercado e sua alta

. rentabilidade, já existem'
pessoas que fazem da rani-.'
.culture uma atividade em- .

presariaI.
,

Além da espécie citada
- "Rana catesbeiana" -

,duas outras prestam-se à

criação em tanques ou açu
des: a'- ,i rã touro", assim
chamada por seu coaxar as

semelhar-se- ao mugido bo
vino; e a "rã touro gigan
te"; por seu crescimento:"
relativamente rápido e por
que, quando adulta, seu

peso pode ultrapassar 500
gramas. i

�me a; natureza. A�sOéie-se
�o Círculo de Orquidófnos
�, �araguá do Sul., Infor
fnf$�S ,pelo fone 12�1730.

'.«"-�. -.

.

Seguro obrigatório tem
novos valores

Já está em vigor a nova

tabela pera os seguros o

brigatórios de velculos, rea

justada semestralmente. As
importâncias asseguradas
pássam a ser, pela nova ta
bela, de Cr$ 2 milhões 93
mil e 97 por pessoa,

'

nos

casos de morte ou de in
validez permanente, e de
Cr$ 418 mil e 619 para as

despesas de assistência mé
dlce e supleméntàres, em

decorrência do acidente,
cobrindo inclusive, com

iguais valores, o motorista
causador do acidente:

Os prêmios totais: a se

rem pagos anualmente,' in
cluídos o custo do bilhete
e o IOF (Imposto sobre O

perações Financeiras), pas
sam a ser de Cr$ 18.582,00'
para automóveis particula
res, Cr$ 22.907,00 para tá
xis e carros de aluguel, Cr$
196.536,00 para Ônibus, mi
cro-Ônibus e lotações 'com
cobrança de frete, urbanos,
interurbanos e interesta-

dual, e Cr$ 117.883,00 pe
ra rnicro-ônlbus com co

brança de frete e lotação
não superior a 10 passagei�
ras e para Ônibus, micro
Ônibus e lotações sem co

brança de frete, urbanos,
interurbanos 'e interesta
duais.

As motocicletas, motone

tas, ciclomotores e. airrille
res pagarão Cr$ 9.734,00 e

os veículos destinados ao

transporte de inflámáveis,
corrosivos e ou explosivos,
Cr$ 49.060,00, enquanto
que __ os reboques para pas
sageiros Cr$ 142.461,00 e

os reboques destinados ao

transporte de carga Cr$
5.801,00; os tratores e má

quinas agrfcolas pagarão
Cr$ 3.833,00 e as máqui
nas de terraplenagem e e

quipamentos móveis, quan
do licenciados, as camio
netas tipo "pick-up" até
1.500 quilos de carga, os

caminhões e outros veícu
los, pagarão Cr$ 26.447,00.

Proieto do Governo
•

Isenta taxas,
o Governader Esperidiâo

Amin encaminhou a Assern
bléia Legislativa, projeto
de-lei, para apreciação, isen
tando de taxe o exame de
sanidade físico-mental, a

revalidade da carteira sani
tária (de saúde), a expedi
çã� de carteira de identida
de Ei a aprovação de proje
tos, por unidade autônoma.
referente ao Programa de
.Casas Econômices do Go
verno Federal. Segundo o

Governador, .as Isenções de
taxas de serviços gerais re

sultam de um minucioso
estudo e coincidem com os

objetivos 'do Programa
"Respeito ao Cidadão", in
cluídas na "Carta dos Cata
rinenses". Acentuou que 'a

pesar da diminuição da ar

recadação estedual com a

isenção destas taxas, a me-

dida irá beneficiar aos u

suários das carteiras de'
identidade e carteiras sani
tárias, "documentos neces-

'sários à obtenção de em

pregos", o mesmo aconte
cendo com a carteira de
identidade, que é o instru
mento de identificação pes
soal.

)

Com essa medida, serão
suprimidos os seguintes
valores atualmente cobra
dos: Cr$ 917 na expedição
da primeira via da carteira'
de identidade e CrS 1.529,
na expedição da segunda
via, além dos Cr$' 305,80
do exame de sanidade físi
co-mental e Cr$ 764,50 da

expedição da carteira de
saúde, mais os licencia
mentos para habitações e

conômicas.

ALUNOS DE 6 a 12 ANOS TERAO DENTISTAS,

Dando continuidade
-

ao

plano de integração entre

a Secretaria da Saúde, da

Ed.ucação e da' Associação
Catarlnense de Odontolo
gia Preventiva, foi assinado
um converuo no valor .de
e-s 50 milhões com a fi
nalidade de implantar a Q.'

dontologia curativa e pre
ventiva nas escolas públi
cas do Estado. Esté progra
ma, segundo o secretério
da Saúde, Vanildo Osela
me, abrangerá escolares de
6 a 12 anos de 34' escolas,

atendetido um total de 70
mil crianças.

Medidas odontológicas pre
ventivas serão realizadas
ainda em

\

,588 escolas esta

duais, beneficiando 250
mil alunos. Outra ação; re

sultante deste convênio, se

rá o treinamento de cerca

de 800 professores para
posterlor orientação de a

lunos na aprendizagem de
escovação de dentes, hébi
tos alimentares e bochecho
com flúor.

.

,0,_

,Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.o 951/84 ,

Suplementa dotações do Orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL,
no uso de suas atribuições e· com base na Lei Muni-

,

cipal N." 943/83 de 01 de dezembro d3 1983;

DECRETA:

Art. 1." - Fica aberto um crédito suotemenrar no

valer de Cr$ 165.000.000,00 (Cento e sessenta e ein
co milhões), para reforço dos programas e verbas abei
xo discriminados, constantes do orçamento vigente, a

saber:
'

0201 - GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 - Manuten. do Gabin. do Prefeito
3.1.3.2 - Outros Serviços e Enc. 5.000.000,00

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 ,_ Manutenç. da Div. de Pessoal;
3.1.3.2 - Outros -Serviços e Encargos 5.000.000,00
,0301.15824952.006 - Encargos cl Inat. e Pensionistas
3.2.5.3 - Salário Família 500.000,00

0302 - DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03070212.008 - Manut. da 'Dlv, de Material�.
3.1.2.0 - Material de Consumo 7.000.000,00

0303 -, DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS
0303.03070212.009 - Manut., da Div. de Serv. Gerais.
3.1.3.1 - Remuneração de Serv � Pessoais 1.500.000,00

0402 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0402.03080302.021 - Manut. da Div. de Tributação.
3.1.2.0 - Material de Con�umo 1.000.000,00

0501 - DIVIS,!.O DE ASSISTeNCIA SOCIAL
0501.13754282.024 - Manut. dos Serviços de Saúde.-

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos 5.000.000,00
0501.15814872.025 - Despesas com Assistência Cornu-

.nitária.
3.1.3.2, - Outros Serviços e Encargos 10.000.000,00

0601 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0601.08421882.027 - Manut: da' Divisão de Educação.
3.1 :2.0 - Materia� de Consumo

'

5.000.000,00

0702 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0702.16885342.043 - Manut. da Div. de Estr. de Rod.
3.1.2.0 - Material de Consumo 30.000.000,00
3.1.3.2 - Outros Serviços e EncargQ� 20.000.000,00

0703 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0703.10603252.045 - Manutenção dos Serviços de

Utilidade Pública.
.

3.1.2.0 - Material de Consumo 25.000.000,00
0703.16915752.050 - Manutenção dos Serviços relati

vos a Vias Urbanas.
3.1.2.0 - Material de Consumo' 30.000.000,00

-,

3.1.3.2 - Outros Serviços e Encargos 20.000.000,00
TOT A L

,
Cr$ 165.000.000,00

Art. 2.� - O recurso pere abertura do presente
Crédito Suplementar, correrá por conta do ,"Excesso
de Arrecadação" verificado até o mês anterior do cor

rente exercício, conforme demonstratlvo anexo.
Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na da

ta' de sua publicação, revogadas as disposições em

contrário .

Jaraguá do Sul, 17 de maio de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secretário de Administração e

Finanças.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Neste mês de maio - das Mães"e das Noivas·'....:.
as melhores suqestões pará presentes -estão na- JOALH1:
,RIA A PÉROLA, que' realçam o seu requinte e bom gos
to. Peças de joalheria, decoração, objetos em prátâ; crls
tal e porcelana e muito mais nCiI',PÉROLA. Em anexo, a

ÓTICA MODERNA.

Jo'alheri.a,·',A 'Pérola
OTICA 'MODERNA

Ru\,! Reinoldo Rau, 2� r: Fone 72-1823

-,
"

.� .:-.;

..

PRÉ-ESCOLAR E CAlÇÁMEN€i�",1
,

, ,GUARAMIRIM (ti, ,",I"'�'�

A Prefeitura de Guerernlrlm está exe

cutando reperos.em lJ�a sala, alugada, para
funcionamento do pré-escolar na: localidade
de Rio Branco. -Jé estão matriculadas 22
crianças e o início CIo funcionamento esté

, previsto .para o dia 1.0 de [unhe. Com re
lação ao pré-escolar, ainda, munlclpelldade
do vizinho':município.adquiriu equipamentos
para os parquinhos de diversão que serão
Implantados junto aos pré-escoleres de Poço
Grande; Guamirangp e Avaí.

,

.

Por outro lado, com a �apr.ovação da
Câmara de Vereadores, a, Prefeitura de Gue
ramlrtm concederá mejoreção salarial aos:
servidores públicos .munlclpais ativos e lna
ftvos.: á, contar 'de l.°,de maio, ��do -'2%.

pàra.:os -ativos e inativos com say�rios;�n-
"

clmentos 'e, proventos ate'

cr$. 1�,11��mil;
e

,35% aos quê percebem acima �sa" iJ' .01'.
: O prefeito José' de Aguiar., q�� esteve

dia 15 passado em, Florlanópolis recebeu da
secretaria da ,Agricultura, Cr$ A milhões,
prometidos pelo secretário Vilson Kielnü
hing, -como apoio ,daquel.à� Pasta: a reeliza
.ção da 'la';' Feira A�roindusti-ial.�Na Secreta
ria dos Transportes. com Marcös _ Rovaris,
seu titular, Aguiar tratou sobre êI asslnatura
de convênio para calçamento a-parelelepí
pedes da rua> 28 de Agosto .. A Prefeitura
está inidándo o calçamento de- 340 metros

lineares, a
-

partir .de rua Ernesto Pisetta em

direção à Jaraglfá do 'Sul e o
. trecho final,

.de 'cêrce de L500 metros terá partlclpação
cio, Governo do Estado; conforme promessa
.do Governador Esperidião Amin, quando de
sua ,vi:sita ao' Y:ale. do Hapocu, ,ClR rn-" de

> fevereiro passado. ,_

, ,E no próxi�Q mês de . junh(;)Gu�iIBDF em torno de 25 er- i, rim terá' outra vez a Patrulha �odovlarta
mas, além de apitos e redes; MeçanizadQ, do Fundo Estadual de Assis
e autuados cerca de '50 ca- -têncla Rodoviá.ria, órgão' 'da Secretaria dos
çadores. Existem ínforma-: 'Transportes e Obras, composta de 5 cami-

: çõcs de que tais fiscais e,s-; nhões, 2 dratores de esteira, 1 patrola e l
tão também se deslocando' pé-carreqedeire, EI-a executará trabalhes no

pere a regi.ão de Jaraguá do:, município, sendo o,,�princifJal deles a retlfi
Sul, a fim de coibir a caça,.1 "cação da rua 2.8 de Agosto, trecho .abelxo
que mesmo ilegal vem sen- I 'da Estação Ferroviária, até a rua João Set
do praticadà em todos 'os

ter Corrêa. Para a; execução dessa retifica
municípios do Vale do tta- -ção, que se faz necessária, a munlclpelidade
pocu, guaraniirense adquirlu duas éreas+de terras

de EI'mo ßublltz e Ângelo Eccel, investindo
na, compra. cerca de Cr$ 15 milhões.

E D tr �'L -
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã De�ignada de No

tas e Oficial de Protestos de Títulos' da Comarca de Ja
raguá do SUl, Estado de Santa Catarina, na forma da
lel, etc.:.

,

" ..,
Faz saber a todos quantos este edital virem que

se acham heste Cartório para protestos os títulos contra:
ALBERTO VIZENTAINER, Rua Bahi'a, 103, I'IeSla. AME.
uO VICENTIN, Rua Ceará, 95, nesta. ALVINO PERSIKE
'Estrada Bananal 'do Sul, Gua·ramirim. BALCAR MAT. PI

.

CONSTRUÇAO �TDA., Rua Ernesto Lacombi, 372, nesta.
CLAUDIO DOPKE, Rya' Joio Toxini, -s/n, Corupá. co.
MÉRCIO DE METAIS CHIOOrNI, 'Rua João FranxÍler, 99
nest'a. EGON H. JAGNOW,' Estrada Garibaldi, 3438, nes
.fa., FLAVlO 'AMORIM,-Rua Walter Marquardt, '845, nes

ta. 'GRÁFICÀ SN- LTOA., Rua Barão do Rio 8ranco, 143
, ne�ta. JAN,j,R TíBES; ries ta>1.urí :GONZALEZ; "Ru� Eij)'.)
Ant�nio C. 'Ferreira, 49, nesta.; MR' COM : e RÉPRES..
LTDÁ., Rua Barão do �io Branêo, '163, nesta. NORI.'"
VAI.O,Q PE�EJR�, nestà. WIL�ON DRAEGER,' Estrada'
R,io<,da J;ux, sln, 'nesta.

'

:,
E, como os ditos devedores não foram encontrados

e ou se recusaram' a aceita-r 'a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital pare que os mesmos com

pareçam nesre Cartório, n� Rue Artur Müller" 78, , 00
prazo di!' lei a fim' de liquidar o seu déb'it\:f ou' então
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forrne 'da lei, etc.,

ns/ JaraQá do S�I, 24 de maio de 19!34:
. AUREA MÜLLER GRUBBA ,

tabeliã Designada de Not�s e Oficial de Protestos
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

.

, I �.---------'-_-_----------
. "

e
·

ibid:
. aça contmua proi "I' a
e'm ' Santa-Catarina

A,caça,voltou a ser total-
mente. proibida no Estado
.esre ano e é a sexta vez

'qise a medida é adotada
em, Santa Catarina, segunda
.;0 que estabelece portaria
divulgada peta Deleqacia do.
Instituto Brasileiro de De
senvolvimento Florestel. em

Florfanópolls. Ó período o

ficiai de caça no Estado' vai
de maio a primeiro de ou

.tubro.e Ö IBDF vai intensi-
,ficar a Hscalízação nesta"

época, com <:> deslocamen-
to cons�ante de equipes de
'fiscais ao longo do ,Iitoral,e :

pla_naltÇl catarinense; regiões,
mais aprop'riadas à caça. O:
Rio Grande do Sul é o úl'I-i
co Estado erasileiro em que
a', caça continua sendo li
berada.

A fiscalização está agin-.
do. No último final-de-se
mana, em' JOtnviHe , e São
Francisco: ,do Sul, foram a"

preendidas por fiscais do

CURSOS DO SENAI

No Senai de- Jaraguá; es- LOTERIA E LOTO AUMENTAM
tão abertas até 30 de maio

" A L6teria-'Esportiva e a' Loto terão seus

e 10 de junho, inscrições preços reajustados e ovalor dé c�a�osta
. para o Curso Técnico Têx-

"

da Lot. Esporfiva, cujo i1nício das 'vendãs,pa
til, ne RJ, e para' os cursos l/' 'ra o 'teste 704" será 'a partir do dia 1 �o de,'
Técnicos Especiais êm �e-1

.

junho, fkará ß�, Cr$ l��r corre;:::s>nd� ,a
ramlca e, Instrumentaçao, j 'um duplo, e o valor maxlmo em �r$ 7rmtl
,em SP. Maiores infol'ma,ções I 760, correspondente a 5 duplos e 3 triplos"
no Senai, 'ou, pelo fone 72- � r,erfazet;ldo 864 apostas. Será de' Cd 220 O

0722, onde serão fornecidos j valor mínim'o ela pdsta 'da\Loto, equivalendo
detalhes acerca ,desses cur� i a 5 dez�nas, cujo início de vendas para o

sos, de real imp.ortânciâ i C'oneurso'190 será a partir de 30 de maio.,
para a carreira. profjssio- t O máxllilO será de' Cr$ 7,'mil 500, corre,s-

nal. j pondente 'a lO, dezenas.,
.

I

F '
,

·

armaCla Paraná

.,

. ' '

1·
,.

'-,

Deixe � aviamento dE) sua!? rec�itas nas l1]ãos. de q�em ,el\ltencl� do ramo� .

I

,
'.

Admil1<istrada por -profissionais farmacêl1 ticas formadas/com 10 anos ele ex,periên
I ' cia; sob ,CI direção dé Neila;"Mari'a da Silva-'- CRF-1402/Sq, fi'lha de Jaraguá do Sul.

.'

"

Avi�metlto d� rec'itas, medicamentos' e perfum�ria5 e o� meihores preços'da prä-"
,"

'. ça estão ·aqu.i. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos;
" '. ,"

.

't-Av. �a,l. D�ocí�rö, n.O L771 (perto 'da Ponte do Vailattii);'F6I1e 72-1689 � Js./sé. '�'
'.

�
.

.
i ß.�_ '. ç , • h \ ..J.t.· ....�r.'.• ,_

'

.".� ":'j
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Faça como OS contribuintes
deDourados: -,

_pagueo seu ITR 8�.11O pr�zq
.' ". eViva tranquilo. \

.

- "

Oouracos, próspero centro de colonização do
lrcra, já recebeu as suas guias do ITR 84.
Se você, como os cidadãos de Dourados e mais

. 1.700.000 proprietários rurais, está com o seu
cadastro atualizado no Incrae deu seu endereço
correto, você recebe a sua guia em casa.

'

tv1as, sé o Incra não tem o seu-endereço, ou o
endereço que você deu não éclaro, sua gula roi
enviada paraum dos bancos arrecadadores do
seumunicípio.
Além disto, o lricramanda uma notificação para a
preíeitura municipal.
Nesta notificação está escrito em qual agênciado '

, banco autorizado você pode encontrar a sua
guia, qual o valor a pagar e a data de
vencimento. .

Na UnidadeMunicipal de Cadastramento da
Prefeitura você tira as suas dúvidas.

-

TOdas as guias do ITR 84 já foram encaminhadas
pelocorreio ou se encontram em cobrança na

rede bancária autorizada.
Se você ainda não recebeu a sua guia ou

. notificação do ITR, vá à prefeitura para obter
informôcões .

. Älém qß prefeitura, outro luga� ende vocêpede
. obter irikirnaçõesda gl)ia dó ITR é o seu' ,
sindicatorldral. O Incra mandou pará lá uma
notificação igual à da prefeitura, com os dados

, do ITR de todos os seus filiados. Se formais fácil
pará você, tire suas dúvidas no sindicato.'

'

Agora, muita atenção: cada município tem uma

data de vercrnento diferente - 21 de maio, 1 �-de
. junho, 11. dejunhc, 21 de junho. O seu ITR deve
SEr pago je urna só vez numa destas datas.

Verifique qual o seu prazo de pagamento na
prefeitura, no sindicato, no banco ou na própria
gu�. '

,

Mas não deixe para ver isto na última hora. Você
pode pagar o seu ITR em qualquer agênciade
qualquer banco autorizado, semmulta, até a data
de vencimento que consta da guia ou notificação.
do ITR 84. Até 30 dias após o vencimento, a
multa·é de 10%, mais juros de 10;0; passando
dos 30 dias, amulta é de 150/0,.mais juros de jO/ö
pormês atrasado. Além disto, você fiCa sujeito.á

, cobrança judicial, commulta de 20%, mais 'juros
de 12% ao ano, correçãomonetária, custas> .

judiciais e honorários. E, pior, perde o direito a I

todos os descontos no ano seguinte: Por isto,
pagando em dia, você garante os frutos do seu ,

trabalhó. Garante também umavidamelhor para
asuacomunidade. '

'

_

Desde o ano passado, 1000/0 do ITR ficam com a

prefeitura do município onde se localiza o seu
"

imóvel rural. E, além de ajudar a. sua
.

,

comunidade, junto com o ITR são cobradas,
outras contribuições quetambém ajudamos \
sindicatos. Com mas dinheiro, o sindicato ,

"

, .' trabalha melhor por você. Além do que o ITR é
um imposto justo. Ele dá desconto de até 90%
para quem planta mais e prodúzmelhor. Mas,
em compensação, para quemtem terras e não
planta, ele aumentacada.vezmais. ','
O ITR é um impostoque incentiva o homem a
firaro melhor proveito dasua terra, Por isto, se
você planta mais e melhor, tem descerão no seu
ITR e, pagando em cia, você pode viver
tranqüilo. .__.," � ;0

)��,." � �, �
/ ...-:'

....
.._r,:.',

.... ,.>;: •

..,

ITR 84 .

MEAF.�INCRA

. : '; .... "

: ..)

.... ; - '-; •••• ., •••• o" ••

.
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jlragu' do Sul - Semana de 26jmaio a 1."jjunho/1984 CORREIO DO POVO

i&,

Política, Políticos, Folclore '& Cia.A caterlnlzação de Porto
União ainda está dando o

'qUEW falar. Recentemente um

deputado peemedebista, na

Câmara, criou um caso fe�
deral com um cheque que
.teria sido devolvido à área
naclonal, porque Puzyna te

ria,-lSe' recusado recebê-lo
em palácio.

Mas . esta aconteceu' em.
.

pleno desenrolar do proje
to de catarinização do mu

nicípio mais sofrido nas

cheias de julhq/83. ,Como
o prefeito e o governador
não quisessem se encon

trar na mesa do almoço,
este último deu uma 'retira
da estratégica, no 'que foi
acompanhado pelos demals
graduados' auxiliares. 13/
horas e 36 graus à sombra.·

Segundo a imprensa,' foi
aí que tudo aconteceu: "'A

primeira das aeronaves já
se preparava para rolar pe-

.

Ia pista quando, surg�
não se sabe .de onde, um

agitado vulto fazia sinais

desesperados com os bra

ços pare que o avião paras
se. O Governador Esperi-.
dião '-Amin determinou -ao

comandante .que e-stacionas
se o aparelho, já em meio
a um clima de suspense, a
bordo.

Uma bomba? Alguma pa
ne

.

colocando em perigo a

vida dos ilustres passagei
ros? Crise Institucional a

pós a reurueo do General
Figueiredo com os presl
denciáveis?

Nada disto. A situação
era bem mais prosáica.

Com a aproximação, o

vulto foi ide-ntificado como

sendo o Secretário Extraor
dinérlo da Reconstruçãó,

balho, embrenharam-se no

exame do papelório que es

correu das pastas; um. de
les, o ex-Deputado Zany
Gonzaga, aproveitou a 0-,

portunidade para dar mals,
um vigoroso apertão no

cinto
.

de .sequrança; ovtrÇl.
tomado de fervor religio
so, passou a rezar o· 'terço.
E asalm, .fez-se no interior
de .ambos os aviões o mais

completo e sepulcral silên-

"cjo. Um sllêncio longo co

mo' rios filmes de' Fellini.
Lá pelas tantas, o.Gover

nador pega;' 'pelo-braço o'
presidente do Besc e co

chicha-lhe ao ouvido. Pas
'�oni -,evahta-sé e deixa o

aparelho em silêncio (alí
vio a bordo), di rigindo-se à
outra aeronave que, .àquela
altura, já abria a portlnho- .

Ia. Fala com alguém lá de
dentro e, de repente, säi
'do aparelho o metro e no

venta e cinco do vice-presi
dente do banco, Antônio
Cárlos Vieira, que é substl
ruído por igual metragem
de Carlos Passoni JÚnior.O
Secretário da Reconstrução,
com sanduíche e tudo, em

barcara finalmente na pri
meira aeronave. De Viei

rão, diz-se que hoje, ele es

tá estourando pôr aqui. Do
elenco que participou desse
enredo, segue a relação:
Governador Esperidião A

min, Zany Gonzaga, Carlos.
Passoni Júnior, Francisco
de Assis Filho e Moacir Pe
reira na aeronave 1; Otair

Becker, Artenir Werner,
Juarez Fonseca de . Medei
ros, Antônio Carlos Vieira

'.e Marcos Rovaris na aero
nave 21'.

Antônio C. K. Reis, esque
cido pela comitiva no apra
zível município do Norte
catarinense. O auxiliar do
sr. Esperidião Amin, suan

do em bicas, vestindo ter

no, gravata e tudo O mais
a que tinha direito, e tra
zendo à mão, devidamente
embrulhado em papel man

teiga, providencial sa'nduí-'
ehe de mortadela pii,ra

�

de-,,'
gustar a bordo, lutava ape
nas por uma vaga numa

_

das aeronaves. que, por si
nal, estavam lotadas.

, Em ambos os aparelhos
os passageiros entreolhe
rarn-se rapidamente, e nln

guém se coçou. Uns resol
veram contemplar a pai
sagem pela janelinha, do a�

,

vião; . outros, assaltados de
súbita compulsão pelo tra-

....

I

oBANCO_TOTAL.

ZBEse Q

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

DOenças da circulação, varizes, erterloesclerose,
.

trombose, embolia, erisipela, flebite,
, hemorrölde. etc. c

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - 1.° andar
Fone 72-1366 � Jaraguá do Sul _:: SC:

-0-
Esta é relatada por Arle

te Natividade Perfeito, jose
fense dos bons, hoje radl-

INGO KRAU'SE' - TÉCN:ICO CONTÁBil

Abertura de firmas. :__;;_ Elabóráção d� contrato
social. - Alteração contratual.

Encerramento efou transformação. v

Assistência fiscal, contábil e trebalhlsta. -
Serviços de assessoria na área administrativa, 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 .val entregar, consulte-nos. O Leão'
não perdoa. Dect�fe' Certo ..

Rua Donaldo Gehring," 120 • Fo.,é 72-0808 • Jguá. do SU\

cada em, sua "cidade natal,
mas ql{e por algum tempo
de sua esfuziante mocida
de foi compenetrado fun
cionário do Banco Inco, A

gência de Jaraguá do Sul' e
nas folgas do trabalho en

contrava espaço para jogar
futebol na equipe do Clube
Atlétiço Beependi,
-Corrta Arlete que certa

vez o dr. Oswaldo Rodri
gues Cabral, o hoje pran
teado médico, historiador'
e então, deputado pela UDN
assumia à tribuna da As
sembléia l,..egislativa de SC
'e com- a súa conhecida sa

bedoria "e culture abordava
com

-

r�ro�:-'brilho o tema

que envolvia um' programa,
de Agropecuária, que até

despertava a atenção da
maioria, então representa
da pelo PSD.

cA certa altura, não se

contendo, o" deputado Ar
mando Calil acena pare o

colega:
- Vossa Excelência me

concede um aparte?
- Ouço com prazer o

nobre Deputado.
.

- Acompanho com mui
ta atenção a .brtlhante ex

posição que Vossa Excelên
cia, faz sobre a agropecuá-

.

ria catarlnense. Desejo cum

primentar o nobre Deputa
.

do por esse fato.
Ironizando, com a sua

interrupção, que se alonga-
'va, Calil continua:

Imprésslonou-me o

profundo conhecimento que
Vossa Excelência tem so

bre' a' veterinérle. que até,

parece já exercitou a pro
fissão.

E o deputado udenista,..
meio desatento às palavras
finais, encerrou o' aparte:
- Vossa Excelêncla que

o ç1igai pois já solicitou os

meus préstimos!
Evi Sinsv�1 - Maioj84
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Veícu!os à álcÓol

Belina II LOO, azul met. ' 1981
Corcel II Hobby, beoe 1981
Corcel II L, verme] ho met. 1980
Mara [ó SL, branco 1981
Gol. branco 1981
Fiat 147, branco 1981
Fiat 147, beqe 1981

Veículos à qasolina

Corcel II LOO, beoe
Corcel II Hobby, branco
Corcel II Hobby, branco
Corcel II L, branco
Corcel II LOO, amarelo
Corcel II L, verde
Corcel II, beqe
Corcel' II, amarelo
Corcel II, .beoe
Fiat 147 GL, azul met.
Fiat 147 GL, marrom

1980,
1981
1981
1980
1979·
1979
1979
1979
1978
1982
1979

Vovaqe LS, beqe 1982
Jeep, vermelho 1962
Honda CB-400, vermelha 1981
F. 4000, azul 1979

",.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

... HÁ 40 ANOS

..

- A guerra andava brava e o medo •

da incorporação fazia de muitos se consi
derarem arrimo de família. Mas o Gal.
Eurico Dutra, Ministro da Guerra, baixa.
va aviso, suspendendo a concessão de a

diamento de chamada ou de incorpora
ção por motivo de arrimo de famíiia,
previstos nos arts. 124 e 125 do Regula
mento do Serviço Militar. Reservistas ou

conscritos 'podiam soUcitar assistências
,às suas famílias (os cabos e sO,ld!ados)
que dela necessitassem.

- Não existia o clima inflamado de
eleições diretas, já. Mas Getúlio VargaSt
já sentia esquentar as suas bases, apesar
de toda a guerra e, por .isso, já prepara ..

'

va o terreno para quando chegasse OI

momento. Dizia: "O fim da, guerra, com
a vitória das Nações Unidas, aproxima-se.
,Depois de alcançada; dominados os ini ..

'

migos externos, precisamos vencer es lnl-
-

migos de outra ordem e não menos peri
gosos, que são as discórdias,' a incom
preensão, o egoísmo de classe' a lntransi
gência dos interesses privados. A liber
dade, ne sentido estrito de franquias pb
líticas não basta para resolver a com

plexa questão social. Sem a independên
cia econômica converte-se' quasi sempre
em licenciosidade e em ludibrío para o

povo que não 'mata a fome com o .direi
to de voto e nem educa os filhos com o

direito, de reunião". Entend_ram?- Pela
frase grifada pode-se compreender a po
lítica dos nossos, dias, que não mudou
nada e nad8i.

- Um fusil leve do Exército do.
Estados Unidos,

-

munido' com um lança
dor de granada, .um infante bem treina-

• do, podia deter um tanque de 30 tone

ladas:

... HÁ 30 ANOS

"Porque só o Futebol? ..

"

per
guntava Waldir O. Rubini,. responsável
pela coluna ESPORTES, do CP, com Q

término do campeonato da segunda divi
são e, antes do início da Primeira. Le
vanta a questão de outros esportes,' cO-

.

mo o vôlei, basquete, tênis de mesa ou'

mesmo box. O bem red)gido artigo con

clue assim: "Tenhe, ou não, a. razão de
fazer a pergunta, a qual eelequel no ca

beçalho deste artigo? Os leitores que
pensem e depois respondam". Não pre
cisa mais responder, porque o tempo se·

encarregou de dar a' resposta, pela se

mente -lançada num singelo artigo sobre

esportes. 'Os clubes e as associações ofe-'
recem piscinas, pistas de esporte de to-'
da a sorte e pavilhões ,cobertos para a

prática' de basquete, vôlei e futebol de
salão. Hoje nãO' pratica esporte quem,
não quer ...
- O Estado de Santa Ca,tarina já

ocupava o primeiro' lugar na produção
. nacional de cêra dé abelha. Em 1952 sua

contribuição foi de 194.080 quilos, .no
valor de Cr$ 3.355.520,00.

... HÁ 20 ANOS

Era criado em nossa cidade uma

sociedade de teatro .amador - O Elenco
Teatral Juventus -, fundado por Pe. Ele
mar Scheid, passando a ter vida oficial,
com a publicação e registro de seus es

téttutos. Na Assembléia de 18, de maio
era eleita a diretoria: Presidente - Tho
máz Wrobléwski; Diretor Artístico
Osório José Schreiner; 1.° Secretário -'
Ermínio Roua; 2.° Secr. - JuceU Mary
da Silva; 1.° Tesoureiro - Elói Emmen

doerfer; 2.° Tes.· ...... Celso'Medeiros; Di
retor de Caracterização - João Budal da
Silva; Departamento de Vestuário - Ire

ne Krause, Mirian Nart e Sérgio Menel.
Apresentavam no dla : das mães o drama
em 5 atos "Tua mãe honr.arás" juntamen
te cem a comédia "O mundo é dos bra

vos", Onde anda a' geração de hoje? ..

- A Policia c;arióca estava na posse
de amplo material subversivo qUe dava
conta da constituição do �'grupo de 11",
em nosso J:stadQ. Com' a prisão de um

líder comunista" .descobriram-se atas de
tais constituições. Sabia-se, por exempfo
que o líder eserevia uma ca,rta a Leonel
Brizola, enviando o documento. Hoje�
o .Brizola, já voltou a Governador dó Rio,
com o seu socialismo moreno.

... HÁ 10 ANOS

� Militão Augusto, divulgava o 12.0

capítulo de "Históriàs de utn rio", een-

'tando coisas relatadas de sua velha mãe

aqui no sertão do ttapocu" .. Ante uma

pergunta, minha mãe esbóçou um teve
sorriso.e como quem ·pergunta me ralou:
Onde essa gepte iam buscar coisas que
pudessem alimentar amo,ição não sei,

.

pois aqui não tinha nada, absolutamente
nada de valor tirado daqui mesmo. A

vida aqui, podia-se dizer que era somen

te trabalhar, comer e dormir. Algum ter

,ço ou novena que se rezava ,a noite. Era

em casa de alguém, rezado por um cape
lão improvisado, na malerla era rezado'
lá em casa e o capelão era o meu pai,
também havia algum fandango de barra

cão, a bebida era bebida de preto, ca

chaça bem quente com bastante açúcar'
e, para algumas mulheres botavam bas-

-tante água".

Guarda�Pós?
Instaladora Elétrica
C'O N T I Ltda,
Rua Guilherme reeue, IH - fane: 12-0091

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa-'
letós de garçon e mais toda linha de unifqrmes para indústrias, hotéis e supermerca-
dos.
,-'

Rua Padre Jacobs, n.? 23 -,Fone 22.8477 em' Blumenau e Rua do Príncipe, n.O 789

Telefone 33-5660 - em Joinville.

_� ,.------------!�_.------------------------------------------_.r,,',
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As mais finas sugestões para presentes;
jóias, relóqlos, violões, troféus,

med,alhas e artigos de prataria /estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

RELOJOARIA AVENIDA

COMERCIAL· FLORIANI
Revenda e assistência técnica Sharp ê Dismac.

Toda linha de máquinas de escrever
Olivetti e máquinas usadas Olivetti e Remington, com

garantia. Acessórios em geral e
.

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

Venâncio d� Silva Porto, 33f - Fone 72-1492

FUNILARIA JARAGUA LTDA.
Calhas para todas as finalidades. Faça-nos

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

Rua Felipe Schmidt,-279 - Telefone 72·0448

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
-

Tubos de concreto para todas as obras.
Consul te-nós!

Rua Join�iIIe, 1.016 - Telefone 72.1101
,

A moda certa em roupas e' calçados está na
CINDERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
,

CINDERELA
Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas

. e na Emflio Jourdan. '

LANZNASTER - O SEU RELOJOEíRO
Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas �

artigos finos para presentes em todas

as OCasiões.
j

LANZNASTER fica na Mal. Déodoro, 364 - fone 72-1267

MARSCHAL POLIMENTOS
Lavação, 'polimento, teto e estofamentos,

limpeza -de carros em gerál.
Rua CeI. Procópio Gomes, 227, ao lado da

Acumuladores Euro Ltda.

A�rr��:
,

�
.

, Baterias nOvas, usadas, recendleienamentes,
recargas, e consertes em. geral.

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

Jaraguá do Sul -:- sc.

"A NOSSA EVOLUÇÃO" ,

A evolução do homem, através das eras, tem sid9
silenelese. Alguns acontecimentos não foram profusa.
mente divulgádos, como por exemplo 'o .desenvelvi- ,

mento da AU'tO.CONSCII:NCIA. Muitas vezes, as forças
sutis que sobre nós atuam nem sempre são plenamen
te compreendidas. Ultimamente tem havido um eres

cente interesse pelo aspecto psíquico da vida" pela me

di�ação e expansão da, mente. Contudo, desde os tem

pos antigos, o homem tem buscado um poder llatente

que o leve a um nível evolucionário maior.
Os místicos afirmam que todo ser humano tem

um grande potencial den'tro de sí. Só é necessário'

despertá.lo e colocá-lo em, uso consciente. E, este pas
so evolucionário está se realizando no campo da elên
cia. Tomemos como exemplo a moderna física atômica

que sugere uma ligação sutil entre a mente e a maté
ria. No mundo médico" por exemplo, cada vez se fala
mais nas doenças psleesscmâtlcas, Isto significa que há

poder mental sobre as . funções do corpo.
Podemos citar também a BIOREGENERAÇÁO, isto

é, uma técnica científica, por meio da qual o indivíduo
controla suas próprias funções internas. Este é o .case

de alguns iogues e místicos. Contudo está provado
que todas as pessoas podem também aprender, até

certo pente," a exercer este controle.
,

.

O poder para soludonar problemas e controlar

nOSSa evolução advém de uma ampla percepção do Eu

Psíquico, no qual vive a Inteligência Criadora Un1ver.

sal, Q",ando o homem despertar para este grande fato
.

eempreenderá que através' dele poderá tomar eenhe
cimento da unidade da existência e agir em harmonia
com toda a Natureza.

"

Da revista "O ROSACRUZ", publicação. da Ordem Rosa

cruz � Amorc - Cx. P. 307 - Curitiba-PRo

Casa é terreno
Vende-se residência, em

alvenaria, em terreno es

quinado, entre as ruas Ca
bo Harry Hadlich e Alfredo
Krause. Tratar na' rua Ca
bo Harry Hadlich, 644, c.1
Sr. José dá Silva.

Oração ao Divino Espírito

Santo - Espfrito Santo, vós
vós que me esclareceis tu
do, que iluminais todos os

caminhos, para que eu a
tinia a felicidade. Vós que
me dás o dom divino de
perdoar e esquecer o mal
que me fazem, quero neste
curto diéloqo aqradecer-vos
por tudo e confirmar mais
uma vez que [amais quero
separar-me de vós por ma

iores que seiam as atencões
materiais. Pelo contrário.
quero. tudo fazer em prol
da humanidade cara que
possa merecer a olór la per
pétua na vossa companhia
e na companhia de meus ir
mãos. A pessoa deverá fa
zer esta oracão 3 dias se
cuides. sem dizer o pedido,
dentro de 3 dias será al
cancada a crace. por mais
difícil que sele. Publicar as

sim que receber a qraca.
Por orecas alcançadas.

H.L.S.

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHRQEDER E ECQNOMI,ZE GASOLINA E DINHEI·

RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS, DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE PRO·

DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

Revendedor Autorizado

HONDA

Entre noMonza4 pertasperaqui.
Elleldoerle r . Comércio
de Vefeulos lida.

,

\

IMO�IL.lARIOS
LTDA.
CR�CI·093 • 11.' REGIÃO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 71.-1136

COMPRE O SEU LOTE NO -JARDIM SAO LUIZ E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·
JARDIM SÃO LUIZ À SUA OpçÃO DE MORADIA NO

,
JARAGUÁ ESQUERDO. .

'--------------------------------------,/

EMPREENDIMENTOS
MARCATTO
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C, MALTA ESTR!:IA .VENCENDO E PEGA A TUPY -
Numa partida emocionante; realizada em Corupá, no Es
tádio do D. Pedro li, o Cruz de.Maltq de Rio da Luz es

treou com uma boa vitória de 4 a 3 sobre o XV de No
vembro local, no Campeonato Estadual Amador, da Fe

deração Catarinense de Futebol. O placar favorável a e

quipe jaraguaense foi formado através de Nélson,· Mané
ca, Cóli e Néco, este marcando no último minuto de ja
gd. O técnico Miro mandou a campo Renato; Waldir, Ce!
so, Sídio (Milton) e Cláudio; Ivanir, Manéca e Curt; Co

li, Nílson e Lírio. (Néco). Na seqüência do Estadual Ama

dor; na tarde .deste domingo, em Rio da Luz, os cruz

maltinos, ne inaugu�ação do novo alambrado, enfrentam
a forte equipe da A.A. Tupy, de Joinville .. O jogo começa
às 15h, para fugir do televisionamento direto da final da

Copa Brasil, entre Fluminense e Vasco; às 13h, pela Se

gundona, jogarão. Juventude x Grêmio Garibaldi.

·COPA MARISOL DE TÊNIS _:_ Começa no próximo
sábado, dia 2, a Copa Marisol de Tênis Ano 20, etapa de

Jaraguá do Sul. As inscrições, pelo regulamento, foram
encerradas ontem, dia 25, e ,nos dias 2 e .3 de junho rea

liza-se o Torneio Feminino e de 04 a 09, o Torneio Mas

culinoAdvlto, à noite. e, durante o dia, o Masculino até
12 anos e de 13. a 16 anos., A premiação. consistirá de

. troféus e medalhas para as ·classes Feminino"A" e "B";
Masculino até 34 anos, acima de 35 anos, InfantU até
12 anos e Juvenil até 16 anos. Na segunda etapa - Co
pa Marisol entre Empresas - as competições realizar-se
ão de 11 a 14 de junho, IÍ.O período noturno, pelo siste
ma americano, com premiação de troféus e medalhas e�
finalmente, a terceira etapa, em âmbito estadual, está
marcadà para os dias 16 e 17 de junho. No dia 1'5 será
realizado o qua I ifyir..'J. A premiação: Feminino - L" Cr$
100 mil e troféu, 2.° Çr$ 50 mil e, troféu, 3.° e 4.° luga
res, Cr$ 20 mil; Masculino _,._ 1.6 Cr$ 250 mil e troféu,
2,° Cr$ 120 mil e troféu, 3.° e 4.° lugares, Cr$ 50 mil,
cada qual.'

LJFS DEFINE CERTAME JUVENIL E INFANTIL - A u
Çlil Jeraçuaense de Fútebol de Salão, em assembléia rea

lizada semana passada com os clubes filiados, definiu a

realização dos Campeonatos Cltadlnos Juvenil e Infantil.
Segundo o presidente da LJFS, Sérgio. Kuchenbecker, o

certame juvenil começa no dia' 9 de junho, sábado, entre
Jaraguá Fabril 'x Breithaupt, Weg x Wiest e Urbano x

Mirtes; no dla 24 de junho, inicia-se o campeonató in

fantri, com às partidas Urbano x Fabril, Weg x Wiest e

Mirtes x Urbano. Por outro lado, prosseguiu a Copa Unl
banco e os resultados do dia 18 foram: Urbano 4x1 Wi
est, Coneza OxW Weg e AASe l1x1 Breitheupt, ficando
assim a classificação, até então: Fflbril 11, Urbano 10,
Mirtes 8, Weg 7, AABS 5. Wiest 4, Breithaupt e Coneza
2 pontos. Ontem à noite, diä 25, jogaram ,AABB x Mir
tes e Jaraguá Fabril x Coneza e dia 1.°, pela última ro

dada do primeiro turno, jogarão às 20h15 Urbano x Wer;]
e às 21 h30 Wiest x Breithaupt, no "Artur Müller".

RIO CERRO É O LIDER DA SEGUNDONA - Com 4
pontos ganhos, o Rio Cerro FC é o Jíder do Campeonato
da 2a. Divisão da Liga Jaragvaense de Futebol, após três
rodadas, seguido pelo Juventude e XV de Novembro -com
3, Grêmio Garibaldi é Vitória com. 2 e ponte Preta ne
nhum pont�. Domingo, dià 20, -com a�"'it"agem ,de Ivo

Aldrovandi, auxiliado por Antõnio Flor da Silva e José
Ja�me da Luz, o J.uventude perdeu em casa, 1 a O, para
o Ric Cerro, enquanto o Vitória também foi derrotado
em seu,s domínios, 4· a 1, pelo Grêmio Garibaldi, em par
tida dirigida por Tibério Stuy, em colaboração COmi· os.
bandeiras Waldemar Vieira e Simão Benido.

. Qestaque
para a Segundona a participação do público, que é mui
to boa e a disciplina, que vem sendo a tônica do certa

,me, tanto é qUe na rC)r:Iada de domingo, nenhUm c;artão
foi mostrado 'pelos árbitros. A Segundona prossegue nes-

te d�mingo, 'dla' 27, com as

partidas: 13h - Juventude x

Grêmio Garibaldi (preliminar
de Cruz de Malta x Tupy ) e às
15h, Ponte .Preta x Vitória e

,

XV de Novembro x Rio Cerro.
ABERTO O CERTAME VAR

ZEANO EM ITAPOCUZINHO
Foi aberto domingo, dla 20,
no Estádio João' Lúcio da Cos
ta, em Itapocuzinho,'" 2,c
Campeonato Municipal de Fu
tebol' Varzeano, da Divisão Mu
nicipal de Esportes, com a rea

lização de oito pártidas. váli
das pelas Chaves Verde e Ama
rela .. Os resultados. da rodada
inaugural foram: Vila Baepen
di OxO Viracopos, PortUguesa
Ox1 Corinthians, Vila Olímpi
.cà 1 xO I nd. Reunidas, Arsepum
3xO Faculdade, Colúmbia 2x1
Cachoeira.. Bangu 3xO Radar,
Trapp OxO Vitória é Saturno
Ox1 Santo Antônio. O certame
terá seqüência neste domlnqo..
dle 27, no Estádio do Botafo

go, na Barra do Rio Cerro, cf
a seguinte programação. Chave
Azul - 8 horas - Santa Luzia.
x Atlântida, Figueirense X São

Paulo, Jaraguá x Astronauta e

Malvice x Canarinho; Chave
Verme·lha ,.... 13h30min --'

Sup. Lenzi x· Fluminense, Pi
nheiros x Pinguela e Cattoni x

Rio Molha, folgando, nesta ro

dada; a AFA.

, KOHLBACH LIDERA. ESTA
DUAL DE AUTOMÓBILISMO-·
No Autódromo Jair Buzzi, de
Canoinhás, foi disputado no

final-de-semana passado, a 4a.

etapa do 3.° Campeonato Ca
tarinense de Automobilismo
Divisão 1, nas cateqoriàs For

ça Uvré, 1600 e Calhambe
ques. Jaraguá do S01, que se

destaca neste esporte, fez bo
nito uma vez mais através dos

pilotos da Equipe
.

KohlbachJ
com o primeiro luqar.vna FOf�
ça_ Livre, obtido por Sévio Mu

rtlo. de Azevedo' e a primeira
posição também de João Car
los Boaventura, na 1600 cilin
dradas, que continuam na Ii

derançe 'isolada do Campsone
to, com 65 e 67 pontos, . re�"

_ pectivamente. Boaventura é bi

campeão estadual na 1600 e

Sávio persegue o título, com

obstinação e suas p.erspectivas.
s80 amplas. Na Equipe Kohl
bach, após cumprir suspensão
imposta pela Federação Catari
nense de Automobilismo,: vol
tou o piloto Padilha, para fa�
zer par com Boaventura. En

quanto os pilotos locais lideram
.

o Estaduê!I, Jaraguá Se. prepara
pa�a receber o

.

seu autódro
mo, próximo·a Nereu Ra.mos,
que. deverá ser inaugurado em

jUlho, com a realização, possi
velmente,· de uma etapa do

Can,peonato.
PROVA RÚSllCA SESIÀNA

NESTE SÁBADO - -o Centro:.
de Atividades do Sesi, .através·
dó- C.onselhá Desportivo ..Se�a�
1lO, promove; neste sábado, dia
26, a Prova Rústicq Sesial;la;

.

PROVA CICI.JSTICA EM JARAGUÁ·
A Federação éat�rinens� de .Cicllsmo, com patro

cínio da Associação Recreativa' Weg, realiza na manhã
deste domingo, em Jaraguá do Sul, a quinta etapa do
Campeonato Estadual de Ciclismo, válida pelo ranking
catarinense. Será uma prova de estrada, nas três ca

tegorias, €Om largada às- 8h30min, ,

defronte o Posto

MarcoHa, na BR,280, até Nereu Ramos. Para a catego
ria principal são 100 km, pera a 2a. "cateqorla 50 km
e pará a 3a. categoria 20 km.

No próximo domingo, dia 3 de junho, nova etapa
do Campeonato, desta feita uma prova de montanha,
em Joinville, ne Serra Dona Francisca.

Por outro lado, domingó pessado, em Jóinville
também, foi aberto o 3.° Campeonato Norte Catarinen
se de Clcllsrno, promoção e organização da Liga Atlé
tica Norte Catarihense ;.;_ Lanc. Será . desenvolvido em

nove etapas, semp,re rias datas' livres do calendário da
"Cc. A etapa de abertura foi vencida . pela equipe da

Schlösser, de Brusque, com 10 minutos 14, em 2,� a

Arweg, de Jaraguá do Sul, com fOmin17, em 3.° Re-

nascença, de Joinville, corri lOmil122, _4.° a Tigre com

10min26 e em 5.'" lugar, � Tupy, com tempo de ....
lOrnin.43.

em homenagem ao Dia da Indústria, que comemora-se no
dia 25 de ma ia. A largada está marcada para as 18 "ho

ras, na Barra do Rio 'Cerro e chegada defronte a Farmá
cia do Sesl, na rua Reinoldo Rau. A premiação consiste
em. medalhas para os atletas que obtiverem "as primeiras
classificações e troféus' para as equipes campeãs. .

,

TORNEIO· DE TRUCO PARA AGRICULTORES - Estão
abertas 'nos Escritórios da Acaresc de Jaraguá do Sul e

r

dos demals Municípios da m'icrorregiãö,: ate o dia 16 de

junho, as inscrições para o I Campeonato Catarihense de
Truco· para Agricultores, promoção do Governo do Esta
do, através da Secretaria da Agricultura e do Abasteci
mento e

.

da Secretaria de Cultura,' Esporte .

e Turlsrno.
Terá três fases. A Municipäl, organizada pelo Escritório
da Acaresc do Município�' será realizada nos dias 23, 24
e 30 de junho e 1.C de julho; a Regional, com os vence

dores municipais, nós dias 7 e S. de julho, organizada
pelo Escritório Regional da Acaresc e a Final, com a par
ticipação das 13 duplas campeãs regionais, no dia 15 da .

julho, em Florianópolis, ne resldência do Governador Es

peridião Amin. A premiação consistirá de medalhas, tro-
.

féus e diplomas aos- integrantes da dupla campeã muni

cipal, cada membro da dupla campeã municipal .receberé
um reprodutor suíno, a dupla vice-campeã do Estado re

ceberá duas vacas leiteiras de raça e cada 'participante
da dupla campeã estadual receberá como prêmio um mi

cro trator Ágrále. Informações' complementares poderão
ser obtidás nos Esci-ltórios da Acaresc.

CAMPE'oN'ATO" DA. INTÉGRAÇAO GUARAMIRENSE
Está em desenvolvimento; a. segunda fase do 2.° Campeo
nato da Integração Guaramrr'ense,' promovido pela 'Pre
feitura Municipal, Câmara de Vereadores e Comissão Mu

nicipal' de Esportes. No último flnel-de-semana, houve ro

dada pelas Chaves dos Ganhadores e dos Perdedores: n�
Estádio Municipal: sábado - Barro Branco 4xO Corticei

ra e Lojas Klein' 2x2 Água Verde e no domingo - Poço
Grande Ox 1 Avaí,. Veteranos Ox1 Amizade, Serenata ?xW
Marmoraria Kraisch e Berlim Ox2 Cachoeira. ·Neste flnal

de-semana, nova rodada, que marcá' os seguintes· jogos:
Veteranos x Lojas Klein e Avaí x Barro Branco (-hoje);
Agua Verde x Berlim, Corticeira· x Serenata, Amizade: x
Cachoeira e Po�o Grande ·x Marmoraria Kraisch ·(domln-
go).

-,
, .

.

,

C h·' 30% deEscandinavia a nova> opção. ope'1 gern com

desconto, na tarifa ponto a.,ponto. Consulte o seu agen-
te de viag�m ou a

S�'�MR__
NÓRDICA REPRESENTA'ÇÕES

Rua ·Padre· Jacobs, ",� 23 - Fone 22-8477 - Blumenau..
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,",'As Anotações de Flávio Jo'sé :�-
} s:")Extinguida a Comissão

•. A convite da Secretaria de Ed���ção e Cultura
cPró-Construção, Escola/Jardim

do município, deverá vir a Jaraguá do S01, no dia 6 de A Comissão Pró-Constru- res Piske, Rueckert e -Loh- obra".,
junho, para proferir duas palestras, em locais e horários ção das novas inst.alações mann, imprensa e, convida- O .tesoureiro da Cernis,
ainda não conhecidos, o ex-secretário do Meio-Ambiente da Escola Particular Jera- dos especlais, renovando a- são 'Pré-Ccnstruçãc, Dr. Ipi-
da Prefeitura de Blumenau, Alceu Natal Longo, uma das guá e do Jardim de Infân-' gradecimentos, de forma neu Pasold, prestou contas
maiores eutorldades do Pai-s, nesse campo. As palestras cia Pestalozzi, foi desfeita particular a todos aqueles ao' Conselho

.

Comunal da
farão parte da Semana Nacional do Meio Ambiente, que quarta-feira à noite, dursn- que diretamente . sé envol- Comunidade EvangéliCa Lu-
tem, est� an�o, o slogan � "Valorize a vida: preserve O 'te' uma confraternização. veram na consecução do tetana de Jaraguá do Sul,
meio ambiente".

.

" I nlclelmente, o presidente empreendimento é d�' for- mantenedora dos dois es�a.·.' O Dr. Fogaça, Presidente do piretório . do PMD& da Comíssão,: Vicente Doni- ma geral a toda comunida- beleclmentos, conforme se-
e da Associação de Advogados de Jaraguá do Sul; está en- 'ni., agradeceu a . presença de jaràguaer;lseí' "que não gue:

.

Fonte de Recursos _
viando ofícios ao SlIperior' Tribunal do Trabalho e a9 Tri- '

,dos demals membros, da faltou em momento algum Prefeitura Municipal Cr$
bunal Regional c(o l'r.balho,. solicitando ..úrgê!1cia n, in,�- -diretoria do Conselho Co- a lndlspensävel colabora- 1.000.000,00; Governo do
talação.da Junta de Conciliação e Júlgamento de Jjira� munal, da direção da Esco- ção, sem a cjual não terla- Estado Cr$5.750.000,00, r.e-,
gú,á, criada, em 1981.,Atualmente as reclamatórias traba- la e do Jardim" dos pasto- mos como levar a efeito a cursos própriost. Escola Cr$
Ihistas são julgadas na Junta de Joinville, o que .gera

.

24.205.984,18 e Jardim de
",ma série de co"tratempos, tanto para o elt'pregado ee- 'Região a

..

·

.. guarda o
,

(·nfâncià Cr$. 4.100.000,00;
mo para o empregador.'. . doações: livro ouroj83 Cr$
". O Secretário-Executivo da Amvali, Dávio Leu, p' C'· 'R I 5.896.500,00, Comunldade

participará em Brasília, de 5 a 8 de junho, do 4.° Semi�
, ro- -rlança ura Evangélica Luterana CrS

'nária Latino-Americano de Confederações Nacionais de Durante muito tempo não ria Stein, da Acaresc de Ja- 572.859,00., Oase •.......
Munidpios_e Associações de Municípios e 1.0 Seminário se deu maior importância raguá do Sul, estão sendo ,Cr$ 210.000,00, partícula-,

de Federações Estaduais e Associações Microrregionais de aos primeiros anos ,-de' vide. realizados nas diversas re- res Cr$ 630.000,00 e
'

em

. Municípios do Brasil. Cultor do associativismo municipal das pessoas. Os pequenos' 'giões do Estado, treinamen- materiais de construção Cr$
"

e defensor da in�gração, o ex-prefeito de Massaranduba eram considerados adultos tos para os extenslonlstes 978.001,47; promoções:
representará o Vale do Itapocu ,no .importante evento: em miniatura. Mas,' nas' �,I., da Acaresc e, representantes campanha do tijolo Cr$

., Carla' Schreiner, diretora da FERJ, recebeu sema- timas décadas, ocorreu uma, de diversas entidades liga- 1.276.988,00, churrescade
na passada, dä Receita Fede... I;" um automóvel Brasília verdadeirª, descoberta' do das aos serviços de educa-

.

Cr$ 1..013:179,00, tômbola
78, e, um àpareJho de vídeo-cassete destinadoS àquela ms. mundo da criança. Tudo se ção, saúde e bem-estar so- /83 Cr$ 12.500.000,0.0,- cus-
tituição. Ao que se: sábe, serão convertidos em dinheiro, decide antes dos seis anos. clel, ,

to de promoção (- e-s
que será aplicado na construçãó de '\Im .novo bloco de Não é um processo de alfe- , A região da Acaresc Ód 2.576.114,00), tômbola/84

.

salas de aula. Extr.ofici.lment. informou-se também que betlzação, lião são creches, Jaraguá do Sul está aguar-' Cr$ 26.310.000,00, custo
para o mês de setembro, a RF destinará a. Jaraguá do nem [ardins de

.

infância, dando a realização deste de produção (� Cr$ ....

Sul novo lote de mercadorias, às entidades filantróph:as, mas uma ação conumitérle, treinamento para os próxi- 5.947.920,00).- receitas .

H-
a exemplo do ocorrido no final do ano passado. partindo primeiramente de mos meses,' quando então nencelras ér$ 545.971,20 e

• Mui,to acertada a decisão da Prefeitura, proibindo uma consenclosa ,educação serão reunidos todos' os ve�da' de materiais, de cons-
a utilização da Getúlio Vargas, Marechal Deodoro e Rei- dos pais. esforços para 'uma ação trução - resídeos Cr$ .. <

.

noldo RaU para comercialização de frutas ou outros pro- No Estadó de Santa Ca- conjunta pró-criança rural, S25.975,00, totalizando Cr$
_'

dutos agrícolas, bem como o estacionamento de veículos tarina existe uma Comissão "Com este trabalho, temos 77.291.423ß5. lnvestlmen-
com mercadorias destinadas aos vendedores ambulantes Pró-Criança, presidida' pela certeza, estaremos dando o- tos - materiais de cons-

ao longo dessas' vias. Mas o que se deveria coibir tarn- primeira dama, Ângela , A� portunidade pera que a cri- trução' -

Cr$ 38.780.880,16,
bém são os camelôs' que infestam. as -calçadas, prejudi- min Helou, da qual a. Aca- ença rural hoje, até seis ii- mão-de-obra Cr$ '

cando o comércio, que paga ICM, e importunando os resc participa e respcnsabl- nos, tenha as atenções, de- 24.528.364,50, diversos (luz
transeuntes. ' liza-se pela ação pró-cria,,: senvolva sua criatividade e água, telefone j' Cr$ .....

• Começa a preocupar o número de acidentes den-. ça no meio rural. No enten-: seja, amanhã um adulto sa- 739.802,68 e despesas fi-

tro do perímetro urbano, A Reinoldo Rau, principalmen- to, para que esta ação seja dia e inteligente", acentua nancéiras Cr$1�.242.376,51(
te, tem sidt> 'palc� de tragédias, como por exemplo esta efetiva, segundo Vitória Ma- Vitória. totalizando Cr$ .•....•...

semana, quando duas jovens foram atropehádas, uma das CORREIO DO POVO 77.291,423,85.
.

quais morreu e na quinta-feira, o acidente envólvendo um E' d �
.

. " .

)
O presid�nte do Conse-

trem cargueiro, vindo de S. Francisco, q,ue chocou-se vio. , COs� O· -u50. aniVerSariO ,(II iho ComUm�l, Wqldemar
lentamente contrà uma, camioneta dá Cerealista' Urbàno, Behling, destacou. o grande

, destruindo-a total,mente. FeUzmente o- motorista e o' caro-
Em. continuação à edição sLoBrA/dsec�.omunicação Social trabalho da Comissãol per-

,

neiro escaparam com pequenas escoriações. Um verdadei- anterior, antes de divulgar mi,tindo que em doie me-

rO milagre..
outras manifestações sobre "Ao ensejo do tranSClJrso

, ses se executasse a obra e
o 65,0 àno de' fundação do' de mais um.' aniversário de' .

t 'tasse• O Grupo Escoteiro Jacoritaba realizou no, último, em Vln e meses se qtJl .

final-de-semana, um acampamento em Itapocuzinhoi.com "Çorreio do Povo", deseja- atividades desse cQnceitwa- tóéfos os compromissos ·as-

obj'etivo de intensifiCar 'treinamen,tos com vis,tas aos jo- mós levar à efeito uma re- do órgão de divulgação, sumidos, "o que é . motiv.o
I d tificação aos conceitos de . cumprimento sua dinâmica. '-..J

.

t' f
_.

a' todos90,s regioneis entre- escoteiros (Elo l,' a serem rea iza os ue sa IS açao par .

.

d nossa fundação, pelo poeta diretoria e dignós ,colabora- ó "

no mês de julho, em Joinville. E a propósito, o Cbefe e
'Rudolf HI·rschfe·ld. ,O poeta d f I d t d

n s .

,
.

d I f
. ores, ormu an o va os e RESULTADOS DOSGrupo, Ruy Lessmann, a convite e esco as, têm pro en-

em apreço, produz' 'IU' D'I�E' t'I d d
.,. cl

. permanen e concurso em SORTEIOSdo pá estras, estacan ö os prlOClplQS o escotlst;'l0 e a
MAUER,KRONE CA COrôa prol. dos interesses nac,io-sua importância na formação moral e intelectual ,do jovem. murai'), mas saiu como Die nais. ass._ Murillo Macêdo �

• Esteve em Jaraguá do
. Sul, esta, semana, um

Mauerkrine. Levamos o _ Gabinete do Ministro do'
. membro� do Clube de Asa Delta de Itajaí, prestando asses-

lapso à conta
' do erro de Ministerio do Trabalho".

soramento �,Prefeitura Municipal, no que tange a cons-
/. imprensa .. , "Cumpre-nos

-

neste mo-'trução de uma rampá de cimento, para ,saltos, junto ao
Pld de ch_egada, . menta histórico para a im-,'!!'.

morro ondé se iocaliz:am as repetidoras de TV. No mês tran�;re���� '1lais as se- prensa <l:atarinense, enalte-
"

de jU1lho,-ós jaraguaenses verão competições inécl'itas de
guintes mensagens: çer significativa contribui-

,

rôo livre, es�orte a càda dia mais difundido no Brasil.
"Superintendente e Fun:' ção eSSe semanário vem

1 donanos LBA/SC ,cumpri- _ ' p.restando .nosso Estado há
j- I" mentam. esse órgão pela 65 anos. Com. orgulho junto

'SAS'SE passagem do ,65.° anive.rsá� me, a meus conterrâneos
.

.

rio. Saudações - Wtlma Ra- para cumprimentar também
,mos Fonsecll, Superintén- veemente' labuta essa dire-
denté Estadua� LBALSC": ção empreende a quase 3

"Felicitações passagem 65:0 décadas a frente tão digno
aniversário -desse órgão de, veículo de

\

comunicação.
imprensa. Sal,ldações - João Udro Wagner, Superintenden-
C.rlos Blttencourt • ,Asses- te' 'da FeC".

'

.. '.�

Café' e' Balas

São estes os resul.tados
da tômbola realizada pera
Comissão Pi-ó.!Construção,
dos dias 12 e 16 de mai'o:
1.° Caroline Zánon (n.o
2.309) - Volkswagen 1600
a álcool; 2.° Fernando La

ranjeiras � Salvador/BA,
(n.o 2.462) :_ Yamaha RX
125; 3.° Dr. Átomos Benig
no Galastri (n.CI 2.3.49) -
Monareta AUX; 4.<> Werner

Vogelsqng�r Joinville
(1"1.0 8.421) '- BMX Pante
ra Super-Star e 5.° prêmio
Avelíno. Rui de Carvalho
(n.ó ?604)- - Bicicleta Mo
nark Super 10.• \. -'_.,_, P""�O_OU_'_T_O_S_,GO_ST"""O...S...O__:,.,,,.J
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