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Meio ambiente e Comissão deSaúde
na �pauta' do Executivo

,

A comemoração dit Sema- tente neste aspecto, disse o 'se aspecto, o Prefeito soll-
na do Meio-Ambiente .em Prefeito. citou apoio ,dos moradores'

Jaraguá do 'Sul� no âmbito PLANTIO 'DE ÄRVORES onde 'exi�tem �rbori:Zação
da edmlnlstreção municipal

'

'd '. nas ruas,' no sentido de queNo início a pnmaver.a, d'fo'l marcada por duas P'eles- ze.lem e cuidem, as árvo-
em

' setembro, a munlclpa-
tras proferidas pelo profes- lidade jaraguaense, dentro 'res, ao longo .de suas pro-
sor 'Alceu Natal tong'o, 4a. d b prlededes."

,

do seu proçrarna- e em e-

feira, "na Associação Co-: lezamento da cidade e do
mercial e 'no ColégiO São projeto turístico, em exe-

.

CRIADA A
Lufs, versando sobre a po- cução, vai plantar árvores, COMISSAO 'DE SAODE
luiçãõ lndustrial e seu con- da espécie estrernosa, da
trole e sobre a preservação Ponte Abdon Batista à Pon- Decreto Municipal baixa-
.do meio amblente. Com re- te sobre o Rio Itapocuzl- ,do esta semana, criou a Cc):.
lação a esse assunto, nas nho, na dlvlsa, com Guàra- ,missão Municipal, de Saúde ,

próximas semanas será mirim, nas duas' laterais da' de Jaraguá do Sul. Tal Co-
criado o Conselho Munici- 'BR-280. Outra grande preo- missão � formada por re

pai de Defesa do Melo-Am- cupação manifestada pelo, presentantes da Câmara, de
biente, o Comdema e, tarn- prefeito de Jaraguá do Sul, .Yereedores, Inamps,' Samae
bém, a Reserva Biológica e está, semana, relaciona-se a Secretário Bem-Estar SOCial,
Florestal do Pico do Jara- depredação das árvores ao Igreja, Mo�ral, Secretaria
guá, que para tanto tem longo das vias públicas, o- da Edueaç�p, Acaresc, Acijs
cómissão constituída e que brigando a municipalidade Sindicato Trabalhadores Ru-
vem preparando o do-: ao replantlo de cente'nas de- rais, Subseção da Associa-
cumento final a ser entre- las.

'

'ç!o Brasileira de Odontolo-
gue ao prefeito Durval Va- gia, 'Regional Médica e LBA
sei,' para regulamentar a- Como a ação dos depre- -

_ vai coordenar toda a

través de decreto. dadores continua, a Prefei- programação. munlclpel de
tura Municipal, a exemplo seüde, no que se refere ao

Já se tem o levantamen- do que já ocorreu na adrnl- planejamento jnterinstitu-
to.. aerofotogramétrico da nistraçãp passada, estlpu- clone] e ao ecompenhernen-
área a ser preservada, o . lou um prêmio a quem de- to e avaliação

.

da execução
que. dá uma visão dos re- latar o vândalo 0\1 os vân- des programações. Será co
cursos naturals da futura da los que "lnsenslvelmente

.

ordenada pelo, Dr. Luiz Mar-
.

"Reserva. O' Poder Público vêm destruindo o patrimô-, tlns Gonçalves, da Unidade
Municipal, 'através do Se- 'nlo da comunidade. E nes- 'Sánit�ri8.,
cretário de Planejame.nto e .

Serviços Públicos; Eng.o A
ristides Panstein, participou,
dlas- 7 e 8 de junho, em

Florianópolis, do 1.0 Semi
nário Caterlnense s/ Trata
mento de Res(duos Sólidos,·
promovido pelo Governo do
Estado, através da Fatma,
quando foi lançado o Pro

grama Catarinense de Tra-.
tamento de Resfduõs Sóli
dos.

Amostra·Agropecuária
.em .preparativos

A Comissão orcantzedora necerá aberta a visitação
da I Amostra Agropecuária pública dás 9 às 22 horas.
de Jaraguá do Sul, que va! No local, um painel mos-

.

ser realizada de 22 a 25 de trará dados agr(colas, eco-

julho, no Parque Agrope- nômicos e culturais do Mu- .

cuário, reaJizou novo en- nidpio. Já está definido que
contro para definir deta- todos os organizadores e

lhes relacionados 80 aspec- expositores, receberão certl-

to organizacional. Já· se ficados de participação.
tem como certa . a exposi- Lá, também, o Besc e o

ção 'e venda de cerca de Barnerlndus manterão pos-
trezentos anlmels de dlver- tos de atendimento para fl-
sas raças, além 'da exposi- nanciame�to de animais e

ção de produtos agropecuá- máquinas agr(colas, atra�és
rios dentro do ginásio de de suas carteiras de crédito

esportes, que abrigará em agrfcela. Durante o encon-

torno de 40 estendes.' tro, a Comissão reiterou à

quelas empresas consulta-
Na abertura, na manhã das e que ainda não con-

do dia 22, desfile pelas firmaram participação, pe-
ruas da cidade; rumo ao A- ra que urgenciem tel pro-
gropecuário, do CTG Laço cedimento. .

.

Jeraquaertse, que reunirá' A Feira de Arte e Artesa-
dezenas de cavaleiros e a-' nato, do mês de julho, ex

mazonas, em trajes típicos, cepcionalmente acOntecerá
e, durante o período .de

.

no Agropecuário, dia 22

Amostra, a mesma perrne- (domingo), das 7 às 18· h.

Moradóres da Vila
Nova em 'assembléia

Vários· encontros já fo
ram realizados e. cada fa
mília daquele bairro foi vi
sitada pelos membros da,
Comissão. A Associação dos
Moradores da Vila Nova é
uma entidade sem fins lu

crativos, tanto .

é que não
serão cobradas mensalida
des' e não tem qualquer

.

vínculo político-partidário,
tampouco 'social

.
e religio

so O coordenador da Co
. mi'ssãó Pró-Organização' é o

Professor Venício Packer e

a Associação tem recebido
manifestações de apoio de

todos os segmentos c;la sa

ciedade [areçuaense.

A Comlssão Prö-Orqenl
zação dos Moradores do e.
Vila Nova, entidade pionei
ra em Jaraguá dó Sul, fun
dada com o objetivo de
unír os moradores do balr
re, marcou para este do
mingo, dia lO, às 9h30, no
Centro de Atividades do Se
si, um encontro geral com

todas as famílias, oportu
nidade em que será expla
nado o que já foi reelizedo
pela Comissão e o estabele
cimento das metas a serem

alcançadas., bem como, de
verão· ser criadas' diversas
comissões de apoio, as

quais integrarão a direto
rIa 'dã Associação.

Marisol distribui cadetnos
: A Marisol SA . Indústria
:do Vestuário, num gesto de
preocupação para com a

,coletividade jaraguaense, a-

caba de clistribuir a todos
'Os educandários coordena
dos pela 19a. UCRE, treze'

: mil cadernos escolares e

; igual núm�ro de pacothihos
ge sementes de hortaliças.

1 Tal iniciativa faz' parte
'í'� toda uma -programação
�memorativa aos vinte a-

, !I'Ies de' exíst&ncia daquela

empresa, planejada desde o

l1'1ês de janeiro. passado.
.

E esta é a segunda eta

pa, pois que a primeira foi
a distribuição de mudas de
árvores j� amp!a,mente' di
vulgada. E de acordo com

o Departamento de Promo

ções e Publiciqades da Ma
riso!,. haverão ainda outras

promoções,
I

já ,em anda
mento, que a imprensa di
vulgará oportunamente.

,
.

..

Vargas preside o CDL

Segundp_�o prefeito Va

sei, 'não. existe no municí
pio um _local' aproprlado
para depósit0 do lixo indus
'trial e residencial e diaria-

. mente mais de 20 cami
nhões. são removidos. O E
xecutivo manife'Stou sua

preocupação em' encontr-ar
uma área, para. futuramente
corrigir o problema, haja
vista que atUalmente todo'
o lixo da cidade é deposi
tado a céu aberto, na Nova
Brasília, causando um pés
simo aspecto, além de se

constitúir em perigo à StlÚ

d� pública.' E a participa
�ao d� Panstein foi Imper-'

O empresário lido Do
mingos Vargas, foi eleito,
por aclamação, .

na última
quarta-feira,' presidente do
Clube de Diretores Lojlstas
de Jaraguá do Sul, em subs
tituição a Mauro

.' Koch, A
eleição da n_ova diretoria
do CDL deu-se no ' Clube
Atlético Baependi, durante
a reunião-almoço mensal
dos lojistas e a dlretorie é

,integrada ain,ga pelo vice- .

presidente Luiz José Nico
lodelli, tesoureiro Walde
mar Behling, diretor' social
Sérgio Luis Na�l, diretor·
relações públicas Ivo Ewald

. diretor secretário Rafael Di
mas Nazäreo, diretor do
SPC Jaime Glatz e direter

.

sem pasta, Mauro Koch. A
posse dar-se-á durante' en

contro festivo, no final des
tê tl1ê_S de junho, quando
também será' ina,ugurada a

galeria dos ex-presidentes
de CDL.·
Ainda na quartá�feira, M.

, Koch, relatou o trabalho
realizado pela dlretorla na

sua gestão, enfatizando o

apoie dá todos os associa
dos e da imprensa, enquan
to o novo presidente, lldo
Vargas, prometeu a conti
nuidade do trabalho do
Clube,' buscando sempre u

nir mais ainda a classe lo
jista, Mauro ainda convo

cou os associados do CDL ..

local; para a ConvençãQ Es
tadual do Comércio Lojista,.
de 21 a 24 de junho, em

Itajai, onde Jal"aguá dp Sul
deverá se : fazer presente
com uma destacada dele
gação.

..

,Outres oradores enaltece
ram também,· na oportuni-,.
dade" o trabalho de Mauro
Koch, e o diretor do Senac,
João Beckhauser, discorreu
sobre .os cursos. que a Agên
c,ia realizou e realiza, cuja

. ,recep{ividade está exçelen
te" Segundo e próprio.
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CORAL EM FLORIPA - O cc
ral da SCAR vai se apresentar no

dla
'

5 de agosto, na- TV Cultura, em
Florianópolís, às 10 horas, durante
a missa dominical 'que aquela emis
sora transmfte. 'Ä dica é do amigo
Luiz Lanznaster, que confirmou -pa
ra 21 de julho, no Baependi, apar
tir das 18h, o Encontro de Corais,
em comemoração aos 10 anos do
Coral da SCAR. Os Corais da SCAR
e da Comunidade Evangélica canta-:
rão juntos, em coro de mais de
cem vozes.

D�GO P.EIXER - E� comemo"
,

ração ao seu aniversário, transcorri
do dia 25 de maio, o vereador. Má
rio Sérgio Peixer, de Guaramlrlm,
também presidente da Associaçãõ
dos Vereadores do Vale de Itapo
cu, .reunlu amigos e. famiHares na
Chácara do E�no Janssen, para uma

confraternização, regada de cernes
e bebes. Nada faltou,' nem mesmo'
a política, que deu sabor especial
ao acontecimento, Parabéns Dêgo!

,

LOS, F'ALUGGI ""-'- Com a renda
revertendo a APAE e' Ação Social, o
Baependi traz no dia 29 pröxlmo,
los Faluggi, espetácuto internaclo
nal de magia; com apresentações in.
Clusive na Rede GIÓbo. A atração
começará às 20 horas e O custo
do' ingresso, pera 'adultos, será Cr$
1 mil e, para crlançes Cr$ 500. O
custo do show será Cr$ 250 mil
sendo que os ingressos já estão �
venda na secretaria dó Baependi.

'CASAMENTOS - Contraem ma
trimônio neste sábado" na Matriz S.:
Sebastião às 10h, Jorge Luiz Bertl. e
Helena Cruz e às 17h, Antonio Ni
cochelli e Rosarii Haffemann, José
Arnoldo Rarnos e Cecília Alflen'
Ontem, às lOh, Martim

-

Pessate �
Eva Aparecida dos Sentos e às 18h
de hoje, dia 9, na I'greja Evangéli�
ca, o casamento de Heriberto Schulz
e Carmelita Ponticelll. Nossos pa
rabéns!

DE IDADE ,NOVA Trocam
idade dia 12 próximo, a Sr�. Carlm
Haake Beehrn (JoinviUe), Sra.' Áu
rea Müller Grubba e o Dr. Roberto'
Breithaupt e, no -dla 14, a Sra. Caro
mem Piazera Breithaupt; já no dla
15, em Corupá, os cumprim�ntos
ao prefeito Albano Melchert ,e a

Sra. Hella Fuck Seidel, esposà dó
Comendador Alvim Seidel. E dia 1.0

passado, completou seu segundo a

rio de vida o garotão Igor, filho
dé Nélson Cec(lia Tarn�wski.

o R O PES - A Marisol fez
muito su-cesso'na 29a. Fenit, encer
rada domingo" no Anhembí, em' São
�aulÓ. No seu estande, a presença
simpática da Miss Jaraguá, ' Jalete
Hardt. * O Dr. João José, Maurício
D'Avila, ex�Juiz de Direito d .. JJra·

guá, GO Sul, intégra o Conselho do
recém-criado Juizado' de, Pequenas
Causas; na Capital do Estado. * No
dia 3 ppssado,' completou seu pri
meiro aniversário de casamento, q
Dr. Moacir (Regina Springmann )
�an�helini, que aguardam para da--

Gente & Informações
qui há alguns meses a chegada da
cegonha. * E no dia 2,8 de maio,
viu passar o primeiro ano de casa-

, mento, o jornalista Flávio José (0-
dila) Brugnago, �qui deste jornal.

EXPO DE CANÁRIOS - A So
ciedade Jeraçuaense de Canaricul
tura e Ornitologia está ultimando
detalhes para a realização da' 5a.
Exposição Regional de Canários, no

Agropecuário, de 17, a 24 de ju
nho. Corno atrações simultâneas,
peixes, flores e plantas ornamen

tais. Estará aberta a visitação das
10 às 1911 (sábados e domingos) e

'das 14 às 20h, de 2a. à éa .. feiras;
com entrada franca.

JULIANE DIAS - Juliane, sába
do passédo, comemorou o seu pri
meiro ano de vida, em companhia
de irmãos e pais. Adírson Ataíde e

Ivonete Dias, pera comemorar, de
cidiram receber parentes" amigos ,�
companheiros para um bem rega
do churrasco, em que a pedida dos
felizes pais era a de que viessem
todos devidamente paramentados,
i> é, que viessem trajados à Ia cai-

,

pira, para alegrar o já festivo am
biente, na colina, ao lado da Casa
da Amizade, em Florianópolis. Mui

"

tos anos de vida são OS augúrios à

pequerruche Jul iane.

DOIS TOQUES - 1. A direto
ria do Cruz de Malta, de Rio da
Luz, convidando para o baile, dia
16, no Sálão Barg, com "Os Futu
ristas", de Ijuí-RS. O objetivo é lee
vantar fundos para construção da
arqulbanceda. e 2. Neste ,sábado,
14h30, Curso de Batismo, no Salão
Cristo Rei e, na Cornunldsde Evan
gélica, Curso de Noivos, no Salão
do Centro. e 3. Na Comunidade
Católica, o próximo Curso de Noi
'lOS será dia 1." de julho. Inscri
ções estão abertas. e 4. O casal Vic
tor e ' Mâria Júlia Emmendoerfer,
receberam sexta-feira, um seleto
grupo de amigos para, um jantar:.
5. A Sra. Rúbia Roeder Rabelo, re

cebeu quart.a-feira as amigas do seu

grupo de lanche, em sua residên
eiea.

,DO BEIRA RIO - Muito em
'bora ainda faltem alguns nomes, a

Presentes para ele e para
e-Ia no Dia -dos
Namorados'

é na

, RelojQaria·
Avenida'

J6ias e RelógiQs

Marechal Deodoro, 431 e

Gétúlio Var:gas, 9

\.._....----......._"_",,,
- .:.,

nova diretoria do Beira Rio Clube
de Campo, está assim formada. Na

presidência, Carlos Azevedo Pereira,
na vice Laércio da Cunha Silveira,
].0 secr. Geraldo José, 2.° secr,

Onivaldo Stehelln, 1.° teso Ivo José

Ersching, 2.° teso Heins Fucks, de

partamentos: pessoal Décio Me.n
garda, bar Ivo Kortell .. futebol suf-:

çoOsmir Porath, futebol de salão
; Gilberto Lombardi" vollbol Nílson
Franz, tênis Dr. Edson Schulz, sau

na Dr. Atomes Galastri, relações
públicas Wilson Pacielo, jogos de
salão José Luís da Silva e keratê .

Edegar da Silva, estes dois últimos
criados pelo atual presidente. Votos

, de sucesso aos novos dirigentes do '

Beira Rio.
'

RETIROS -,- Neste final-de-se
mana, retiro de jovens do grupo
do centro e o gr.:upo de Três Rios
receberá a visita do Conselho Dis
trital da Juventude Evangélica. Já
nos dlesTö e 17 próximos, em Bal
neário Cernbórlú, retiro para casais.

Informações com o Pastor Piske,
pelo fone 72-0512.

DO ROTARY CLUB - O Rotá
ry Club de Jaraguá do Sul reeltzou
terça-feira a última reunião festiva
do atual Conselho Diretor, no Ita

jara, onde a diretora da 19a. Ucre,
Iris Piazera, mostrou em detalhes

. a funcionabilidade do órgão que di

rige. A próxima festiva será dia 3
de julho, quando da posse do no
vo Conselho Diretor, que terá esta

constitulçêo; presidente Allder Lue

ders, vice-presidente Nélson Taba,

jara d,o Amaral Costa, ,1.0 secr. Nor
berto Stassun Emmendoerfêr, 2."
secr. Vitório Altair Lezzeris, 1.° pro
tocolo Ivo Dominqos Vargas e

: 2.°

protocolo Pedro Sérgio Steil.

ILDO NO CDL - O amigo lldo,
Domingos Vargas, foi eleito, por a

clamação, qoarta-fetra," 'presidente
do Clube de Diretores Lojistas de
Jeraqué do SUII, em substitulção ao
também amigo 'deste 'jornal Mauro
Koch, A posse da nova diretoria
deverá ocorrer na segunda quinzena,
d�. junho, durante nóite festiva. �a-
rabéns é sucesso ao lido.'

'

NO BAEPENDf 7
- Findas as

competições de bolão' e tirö, a Se-

Casarão'
40 tipos ,de pizzas. a sua

disposição e além
'

disso, fazanha,
canelone e aquele chopinho

gelado, com música
ambienté. Aceitamos

reservas.

Rua Joinville, n.O 79, proxlmo
GI Ponte Abdorl Batista ",I

mana das Festividades de Espírito
Santo, do Baependl, conclui-se nes

te sábado, com busca da magesta
de 83/84, às l4h, da sede ao Agro
pecuário e às 22h30, o baile ant-.
mado pela Bandinha Lyra da, Au·
rora. A venda de mesas foi excelen
te, o que garante o sucesso, do
baile desta noite.

'� ,

EM SAO ,JUDAS Registra-
mos convite da Comunidade São Ju
das Tadeu, para a sua grande fes
ta {untne, dia 16 de junho, iniclan
do às 19 horas com, missa e cano

tos sertanejos e nci sequência, ce

semento caipira e festança, com es

petinho, pinhão, quentão, pipoca,
amendoim, cachorro quente, bebi
das e, também; __um "arrasta-pé",
que não poderia faltar'. Prest"igie a

promoção!

PE. ALBERTO PJAZERA 1ft:
um dever elementar, de minha par
te, aqredecer-lhe o gesto expressivo
da imediata e constante remessa
semanal' do nosso tradicional "Cor
reio do Povo". Somos 5 padres a

qui em "LaY-tas-MG, e todos lêem "o
"Correio do Povo", pois todos co

nhecem Jaraguá do Sul; as notícias
são, por vezes analisadas, discuti
das e avaliadas, Peço-lhe . apenas,
meu caro Vítor, mande verificar a

possibilidade de o endereço temer
se mais legível, pois, como ele vem

escrito, não será muito fácil� aos I

funcionários, postais, a dlstrlbulção:
'antecipadamente agradeço. Reite-
rando-lhe minha amizade' e reco'
nhecimento, sempre, no que possí
vel seja, ao dispor do distinto iiI

migo, respeitosamente, ass. Pe.1 AI.
berto Piazera SCJ. N.R.: Correta,
corretíssima, a observação da admi
'rável perída dos postalistas. Ao

, "Correio": de. Lav,l'as-MG, a, nossa

mão à palmatória. Louvores aos

, postallstas.

JUIZ MANIFESTA-SE - "Hon
ra-me externar à Vossa 'Senhoria e

ao conceituado jornal "Correio do
Povo"; o agradecimento do poder
Judiclérlo," pela colaboração presta
da por ocasião dos festejos do,Cin·
quentenário da Comarca. Colho .do

.ense]o pa'ra renovar .meus protes
.: tos de elevada conslderaçêo.

'

ass.

Sérgio luiz· Rosa de Bem - Jui,;i
de Direito' da Comarca de Jaragu'á
do Sul".

/

Cäesar's
"

Club

Funciona às quartas
sextas-feiras e, sábados,

'

na Mal. Floriano, n.O 60.

Você é presença
ind.ispensável. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Járaguá do Sul - .$Jmana de 09 a 15 de junho de 1984 CORREIO DO POVO Página 3

Irmãos Maristas comemoram. Champagnat
M

ercellno José Bento

Champagnat, é O no

me' do padre que
fundou a Congrega

ção dos Irmãos Maris·tas.
Nascido na cidade de Lyon,
na França, aos 17 anos ih

gressou no Seminário. Já
sacerdote, analisando as cau

sas funestas da Revolução
Francesa, recém-finda, resol
ve fundar uma congregação
de reliqiosos, exclusivamen
te dedicada à educação da

juventude ..
Em 02.01.1817, surge a

Congregação des Irmãos Ma
ristas, assim chamados por,
que seu fundador confiou a

obra à pr-oteção da Virgem
I

Maria. Em 1818, surgia a

primeira escolinha de roça.
Foram grandes as dlflculda- .

des iniciais, porém, foi ma

ior a força de vontade e

perseverança de Champag
nat e dos primeiros Irmãos.
A pequena obra foi ga

nhando corpo e quando
Champagnat morreu, em

06.06.1840, . a Congregação
Marista estava com 280 Ir·
mãos, distribuldos em 40
estabelecimentos de ensino.
Hoje, os Maristas estão es

palhados em cerca de 65
países, dentre os .quals o

Brasil, contendo, atualmen
te, a Congregação, com e-

. proximadamente 7.000 Ir
mãos, 900. Colégios e Co
munidades e .600.000. aIU-·
nos.

No Brasil, os Irmãos Ma
ristas iniciaram su.a· obra
em três etapas diferentes:
em 1897, no Centro; em

1900, no Sul e, em 1903,
no Norte. Nq terrltórío bra-

: sllelro, há cerca de 750 Ir
mãos, 150 Colégios_

e Co
munidades, 100.000 alunos
e 4.000 profes·sores e auxl
liares leigos, exercendo suas

, atividades em 21 Estados e.

2 Territórios.
A chegada dos Irmãos'

. Maristas em Jaraguá do Sul
deu-se em 1940, sendo seu

primeiro diretor o Irmão
Daniel Celestino, pertencen
te à Província de São' Pau
lo. Em 1952, foi constltuí-.
da a Província de Santa
Catarina, passando o Colé
gio São Luís a integrá-Ia,
ao lado dos ,seguintes esta
belecimentos: Colégio Para
naense Internato - Curi
tiba, Colégio Frei Rogério
- Joaçaba, Colégio S. Fran
cisco - Chepecö, Colégio
Aurora - Caçador,. Colégio
São Bento - São Bento do

.

Sul e Colégio Marista
Crlciúma,

Por diversos anos, a sede
administrativa da Provlncia
Marista de Santa Catarina
foi ° Colégio�São Luís, sen

do que, atualmente, ela' es
tá em Florianópolis, onde,
inclusive, estão instaladas
mais duas 'casas de forma

ção de futuros membros
da instituição, em estágio

.

Esta Interessa aos Luteranos

superior: no Estreito, o No·.'
viciado Iy\arista e, na Trin

dade, o Escolasticado. O a

tuaI Superior Provincial é
o Irmão Aloísio Kuhn.
Além dessas duas, há no

Estado mais quatro casas

de formação, para 1.° e 2.°

graus, localizadas, com o

nome de Juvenato e Pos

tulado, nas cidades de Ja

raguá do Sul, Caçador, Joa
çabe e Pouso Redondo.
Anualmente, a 06 de ju

nho, data de aniversário da
morte do Beato Champaq
net. a Congregação Marista
celebra a sua data magna

- e, neste ano, aqui em Ja

ragl/á, ela ganha· um signi·
ficado todo especial, com a

celebração dos 60 anos d.
vida religiosa do I rmão Au·

.

rélio que, nomomento, aos

76 anos, presta serviços no

Colégio São Luís.
Nascido em Veranópolis-·

RS, em 1908, o I rmão Au
rélio, aos 10 anos, . ingres
sou no Juvenato, na cidade
de Bom Principio-Rê, trens

ferido, posteriormente, pa
ra a Pontifícia Universidade
Católica, de Porto' Alegre.
.êm 1924, .recebia o hábito
marista e, a partir daí,
prestou serviços em diver
sos estabelecimentos gaú.
chos, nas cidades de Santa
Maria, Porto Alegre, Gua
poré e Passo Fundo. Em
1951, efetuou estudos de
aperfeiçoamento religioso

OS 50 ANOS DE COMARCA

O� Serventuários da Justiça'(!I) .

Continuação
'

Escrevente Juramentado do Protestos em, Geral: Jacob
Cartório' de Paz do Distrito, TabeJionato de Notas:. Ri- Alfredo Emmendoerfer: 27.

de .Jaraguá _:., Comarca de carda Charlotte Benz 23.10. 09.1940 -; Amadeus Mah
Joinville: Escrivão: Venên- 1964 a 01.02.1968; Arnoldo fud: 04.01.1946 a '01.10.
cio da Silva Porto. Escrivão da Costa Sabino 07.12.1970 1956; Adolpho Mahfud: 29.

Interino do Registro' Civil -; Lígia Maria Eichinger 10.1956 a 01.09.1964.
da Sede do 1.0 Distrito: Ar- Siewerdt: 18.02.1974 -; Auxiliar dê Cartório: Moa
tur Müller: 07.08.1937 a Guislene Müller: 22.08.1974 cir Benvenutti, Angelo Pia-

22.01.1938; Escrivão de Paz a 20.11.1975; Desirée Wie- zera, Orlando, Souza, Bruno
da Sede da Comarca: Artur Ie: 01.09.1981 -. Oficial Winter e Jurema Wulf.
Mü IIer: 22-01.1938 a -12.10. Maior do Tabelionat� de Ajudante da Escrivania de

1956; Áurea Müller Grubba Notas: Ricarda C. Benz: 01. Paz da Sede da Comarca:.

12.10.1956 -. Tabelionato 12.1968 -; Valéria Tava- Adelia Doubrawa Müller:
de Notas: Judante de Tabe-' res da Motta Rezende 21.10. 22.01.1938 '-; Escrivania
lião: Renato Sans - no. 1975 _:_; ,Adalzira Piazera de Paz -da Sede da Comar-

meado pela Interventoria:' de Azevedo: 01-.06,1979 -; ca: Escreventes Juramenta·

20.07.1934' -. Tabelião de Escrevente Juramentado do dos: Aracy Dorotéia Müller

Notas e Oficial do 'Reg. de Oficio do Registro de Imó· 14.04.1940 -; Amantina A-

Imóveis Interino: Eusébio veis: Mário Marcos Airoso delia Müller 26.06.1943 -;
Koch Filho: 08.11.1935 -. 31.08.1964 ---:"; ·Isa Marta Irene Pedri: 20.03.1945 -;
Ajudante do Tltbelionato de Mohr: 07.10.1964 � a 01.02.. Áurea Müller Grubba: 02.
Notas e do Oficial do Reg. 1968. Oficial Maiqr do Off. 12.1954 -;. Irene Pedri
Imóveis: Nacim Bechara: cio do Registro ,de Imóveis: Günther: 30.10.1956 -;

11.02.1936; Wigand Hasse:' Isa Martà 'Mohr Ziemann: Rosita Geffert: 12.12.1964
03.04.1937 -. Guilherme 01.02.1968. -; Lídia Donini 18.05.1977
HlJmberto Emmendoerfer: . -x- - Escrevente Juramentado
14.04:1939 -; Escrevente Escreventes Juramentados da Escrivania do Registro
Juramentado; Mário' Mar- da Escrlvania do Crime - Civil - Títulos e Docúmen·
cos Airoso: 25.09.1958 a Cível e Comércio - Feitos tos: Doroti Vitória Grubba:
31.08.1964; Hilário ,Alido da Fazenda � Provedoria 11.09.1963-.
Schiochet: 02.03.1950 -. - Órfãos ..,.... �usentes e (Cofltinua na próx. sem.)

na França.
. Coincidentemente, o Ir

mão Aurélio foi o primeiro
Marista do _Sul a se deslo
car:, pera o Colégio S. Luts,
quando da passagem do es

tabelecimento da....-'Prov(ncia
de São Paulo para a de·Sta.
Catarina, então em forma
ção. E aqUi, durante 30 a·

nos, se dedicou às funções
de Promotor Vocacional da
Província,' recrutando can.'
didatos ao Juvenato em,
praticamente, todo o Esta
do.

.Em 1981, por deflciên
ele cardíaca, teve trnplante
do um marca-passo, sofren
do, após isso, um acidente

Domingo passado, dia 3
de lunho de 1984, transcor
reu o Jubileu de . Ouro de
vida pastoral dó Rev. Pas
tor Hermann Waidner, dedl
cada totalmente à lqreia
Evang_élica Luterana no Bra
sil e ria Alemanha.
,r: por demals conhecido

pela sua vida pastoral em
nosso meio,. 'onde serviu
por quasa duas décadas, 1&
valido daqui com muito or..

oulho quatro filhos lere
quaenses.

O Rev. Pastor Waidner,
sue esposa Maria e seus fi
·I.bos mudaram-se daqui em
1954 cara o velho mundo
- Alemanha de Hermann
e Maria, não sem deixar no
coração de todos enormes
saudades da Pérola do Vale
do Itapocu. Em primeiro
lucar, contudo, esta a saú-
de, bastente abalada.

.

Lonoos anos se passaram,
recuperados dos altos e

baixos que o. destino às
vezes impõe aos pobres
mortais, voltaram à sua
querida Jeraouä do Sul, em
1973, trazendo a filha ca

cula Erjca..
Em 1976, alio' do cente

nário de fundação de Jara
quá do Sul, voltaram pela
secunda vez, dessa vez tra
zendo a sua filha Irmhild
e o qenro Sleqfrled Erdelt,
retornando .encentedos por
tudo que lhe foi - dado a

ver, tocar e sentir, com um

maravilhoso proqresso atln
qindo a todos os setores da
comunidade.

Em seu caminho sempre
estavam datas importantes
para asslnalar,

Pela terceira vez, em

1982, o ano 75 da Comuni
dade Evanqélica Luterana

.

em nosso município obri
qou-os a uma nova aterris-

automobilfstlco que com
prometeu bastante seu es·

tadd de saúde,
'No ültlrno sábado, dia 2

de [uphc, o Irmão Aurélio
recebeu uma justa e mere

cida homenagem, prestada,
na .Igreja Matriz, pela Ad
níinisttaçäo ProvIncial e pe
lo C01égr) São Luís, tendo
em conta os 60 anos de vi
da religiosa dedicada à cau

se
'

Marista, notadamente
em nossa cidade. Nós, do

. Correio do Povo, nos asso-

clernos à homenagem, a

I::íraçando, efusivamente, o

Ir'mio AlIr:�Iio, ele que pos-
.

sui .i-númer'ôs ex-alunos em

Jaraguá do Sul.

saqern e levando no cora

ção; pesarosos um balaio
de belas recordações que
eles guardam como verde
delro tesouro na senslblll-'
dade e na afetividade dos
que permaneceram nas bar
rancas do hoje já não mais
tão majestoso e perene rio
Itapocu ..
"Correio do Povo"," aô

ensejo de tão aqradävel da
ta sente·se honrado em pa�
rabenlzâr-se com o jubileu
de ouro de ordenação do
sempre querido e amado
Pastor Hermann Waidner.
Quando se está er:n esta

do -de -qrace, llunca aconte
ce apeiia's urna coisa boa.
Geralmente quando ames

sê é farta, fartos são tam
bém os qrãos que as alimen
tam.
No dia 7 do- corrente o

Rev. Pastor Hermann Waid- .

ner e sua esposa vlejaram
para o Chile, a fim de co

nhecer o pªís que o seu

qenro Sleqfrled escolheu p�
re prestar seus serviços co

mo" engenheiro. Em Santia-·
ÇJO a visita do casal Waidner
tem um significado muita
especial, pois, o Mare Er:'
delt recebe ?I conflrmaçêo
como bom luterano, para
aleqrla do avô e da ayó,
Daqui partem os parabéns
ao Mare, ao Sleqfried e à
Irmhild.
Como terceira possível

boa notícia, na volta do
Chile pera a Alemanha; com
escala em SP e RJ, o casal
.allrnenterla secretos dese
jos'de rever JS, para rever

paroquianos e amigos e vi·
sitar o Centro Educacional '

Evanqéllo, recentemente i·

naug�rado.
Os marcos para essa in

terrupção dificultam tais
anseios.

JARAGUA'TURIMO AGeN·
CIA DE VIAGENS

PROMOVE
Rio de 'Janeiro/Ilha de Paq"etá/ .

Petrópolis e Aparecida do Norte.
Sarda dia 20 e chegada dia 24.06,
Excursão a Cidade da Criança, em

.

_/. S. Bernard� do Campo e visita ao

. �� ptay-center e simba safari. Saída:

�� 29.06 e retorno: 1.0.07,
Rua CeL Proc. Gomes de Oli·;·
veira, 285 " Fone 72-0977 Telex

0474 341 JGST - Ja raÇJ(Já do Su I - SC. .'

Embratur-030090042/9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AN IVERSARIANTES

Aniversariam hoje:. 09
Sr. Osmar Oscar Nagel
lrecerna Meier·

Leopoldo Malheiro Júnior
Invaldo Lemke, R. da Luz
Sr. Antônio F. Ângelo
Sra. Maria Lenzi

.

Martp Satler
Sra. Alice, esposa de Eva
'risto Monteiro
Sra. Alice Píccoli
Selmar Lulz Gretter

, Adriana;' filhá d,!! 'Waldir é
Yeda Conti

.

Luís Carlos Stinghen
Dia 10 de junho' .

�

Carmem Zimmermann',
Waldemar Lemkg
Sra. Terezlnha WeiHer Sca-

.

buri
Sr. Rudolfo Kressin
Maria de Lourdes S'artel··
Sr. Alberto Bortolinl
Maria Albertina Krause
Dia 11 de junho
Sra. Valéria Dornbusch
talha

.

SG. AuglJsto Schmldt.
Sr. Waldjr F\.);nke
Sra. Maria, esposa de lné
tio TomaseHi
Sr. Adolfo.Wackerhagen
Sra. Isaure Zapêlla Piasezny

.

Sr. Hél io Souza
Dia 12 -de junho
Sra. Carim Haaké Bbéhml.
em Jolnvl IIe

.

Sra. 'Áurea Luiza MüHer
Grl!_bba·
Dr. Roberto Breithaupt
Sr. Prancisco Leier'
;Marcos, filho de Ernesto. e

Etelvina -Silva
.

Sra. Carim H. BaisaneIli
Arnarildo ·Antônio '"Fagundes
"ratianq Silva 'Moura , em
Cúrit-iba

Dia 13 de junho
.Sra.. Marta Schn'löckel War

haftig( em. Curitiba.
Sra .. Hilda Silva

.

. Sra. Verejuhy Mascarenhas,
'

em S. Paulo
.

Sr. ,Antônio A. Fagundes
Sra. ,IGlanda R., Fachini
Dia 14 cfe junho'
Sr: Roberto Funke Filho '.

Sra. Carmem p. Breithaupt
'

Sr. Andy' Corrêa
'

S'ra� . Máguida I?feiffer Ka-
ram� em Oba. .

.

Sra. Adali Lipinski Porath
Sr. Ademar Mahnke
Sr. Augusto Schmidt

.

. Dia 15 de .junho
Sr. -Albano Melcher, Prefei-
10 Municipal de Corupá
Sra. Márcia Tav�res de Sou
L9 é Mello
Sra. Hella Fuck. Seidel, em

Corupá
'

..

Sr. Ingo Lemke; em Rio da
Luz ,

Dr. 'Manuel Karam ,Filho,
em Ctba.·
Sra. Adélia Zapella Leone
Sr-a. -Ingeburg G, Sprung
Sra. Ingebvrg Mathias Dias
Sr: José Schmitz
Edson Marcos. Pellis

... wa, 192. nesta cidade, fl
, :
lho de Lucás Jésé de Fa-
rias e de Lídia Arnendlo,

Áurea Müller Grubbe, Oficiai do Registro Civil da .- Ela, brasileira, solteira, COS"
1.0.Distr.ito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado d� San- turelre, natural cfe Apiúna\ :
ta Catarina, Brasil. Faz' saber que comparecerem em Cer- neste Estado, dornlcllieda .

e

tório exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se residente na Rua João 001,.1-
•

r r
.

.

brawa, 192, nesta . cidade,
.

habilitarem para c:asar, os seguintes: " .
.

..

Edital 13.744 de 31.05.1984 ; filha de' José Pidelis e de
Edital 13.74_0 de 30.05.1984

,EDUARDO OlBRISCH e ClE- : Jurad Grignani Fidelis.
.ELMIRO BEN:rH-IN e �E!Y MENTINA FARIAS. Ele, bra- Êdítal 13.748 de Q5.06.1984,;

SCHRaEDER', Ele, .braslleiro sileiro,' divorciado; moto- Cópia recebida do 'Cartório'
solteiro, comerciante, nas-

rista natural de Joinville., de Venânclo' Aires - Rio
cido em Jaraqué do Sul, n/ . '.'

d' d
.

'I' d Grande .do Sul.neste Esta o, omrcr Ia. o e
Estado domiciliado' e resi-

residente na Rua Victor Ro�
I
SIDNEI PEGGAU e LÉLlA

dente �a Rua Angelo Rubi-
'senberg, 35.1, nesta cidade, MARGARETE SCHWINN.

ni, 2319, nesta cidade, em
filho de Guilherme" Frede- Ele, brasileiro, solteiro, in-

Barra do .Rlo Cêrro, ,
neste

rico Olbrisch. Ela, brasilei- dustriário, natural de Join-
distrito, filho de Ewaldo

ra, solteira, do lar" riascida ville neste Estado, domtel-
Benthili e Wally Blödorn

.

em José Boiteus, neste Es- liàd� é residente. em Jara-
Benthin. Ela, braslleira, sol-

tado, domiciliada e res lden- guá do Sul; filho 'de Walde-
teira, escriturárja, nascida

te na Rua Victor Rosen- mar Peggau e de Hildeqard
em Jaraguá do Sul, neste

berg, 351, nesta -cldade, fi- Peggau.· Ela, brasileira, s'ol�
Estado, domiciliada e resl-

lha de Francisco' Farias, e teira, bancária; nascida em
dente em Rio Cêrro II neste de Maria Fartas "

Venâncio Aires, Rio Grande
distrito, filha de Benno Sch- Edital 13.745 de 04.06.1984 /do Sul, domiciliada e resl-
roeder e de Rovena Gielow

. NELsON KRENKE é NOR-
- dente na Rua Antonio Car-

Schroeder. MA VOLKMANN. Ele, bre- los, 1066, em Venâncio Ai-
Edital .13.741 de 30.05.1984 sileiro, solteiro, lavrador, res, Rio Grande do Sul, fi-
Cópia recebida do Cartório natural de Jaraguá do Sul, lha de Brunildo Schwinn é
de Blumeneu. neste Estado.

neste Estado, domiciliado e de Iria Schwirin.
VOlNEY TARZISIO CARARA residente em Rio Cêrro' 1-1, Edital 13.'749 de 05.06.1984eCLAIR BERNARDETE BOR neste distrito, filho de My INGO STEiNERT e MARCIATOlOTTO. Ele, bresileiro, Krenke e de Lenchen Persch ,MATHIAS.· Ele, brasileiro,solteiro, bancário, nascido Krenke. Ela, brasileira, sol- solteiro, soldador,

.

nascido
neste . Estado, domiciliado e teira, operária, nascida em em Jaraguá db Sul, nestenesidente na Rua Epltécio . Jaraguá do Sul, neste Esta- Estado, domlcilledo e resi-
Pessoa, 111, nesta cidade, do, domiciliada e residente dente em Tifa da Mosca,-filho de Waldir Carara e de

em Estrada Geribaldi, heste neste dlstrlto, filho de Er-Matilde Knis.s Cerara. Ela, distrito,' filha de Harold .

wino Steinert e de Ana AI.'Vinicius M.'arcus, filho· de.' b '1' alt' b
'

rast eira, soneira, anca- Volkmann e de Regina Witt ma Jung Steinert. Ela, bra-Erid <,Maria) Santos.
.

. ria, nascida neste Estado, Volkmann . .' sileira, solteira,' costureira;
Dia 30 de maio domiciliada e residente em Edital 13.746 de 04.06.1-984 natural de Jereçué do Sul;Maikel, filho, de Ivo (Ivo- na Rua Santa Qu(téria, 109, MOACIR UBER e IDETE neste Estado, domiciliada e

nete) Karger. em Blumenau, neste Esta- MÁRCElINO. Ele, brasileiro residente em Tifa da Mos-
Gilson Anderson., filho de do, filha de Severino Bor-' solteiro, agricultor, nascido ca, neste distrito, filha de
Antônio (Elzira) 'Darem. lotto e.. Dávida Bortolotto. em Jaraguá do Sul, neste Arno'Mathias e de Elli

. Luciano, filho de osvaldo· Edital 13.742 de 31.05.1984 Estado, domiciliado e resi- ,Hornburg Mathias. r.

(Lúcia) Oliveira. -

Cópia recebida do Cartório dente em Nereu Ramos, n/ 'Edital ]3.750 de'05.06.1984
Fábio Rodrigo, filho de Hi- de Guaramirim, ne$te Est. distritQ, filho;' d� Ce.rrylo, .

DELCIO DEMATTE e JULITA
. lário (Matilde) H�idner. ADENOR LUIZ BERTOll e' Uber e de' Luiza Demathé. HEIDEMANN. Ele, brasilei-

LUCI RACHEL GONÇALVES' Uber. Ela, brasileira, soltei- ro, solteiro, lavrador, natu-

DIAS. Ele, brasileiro, soltei-
.

ra, "öperária, nascida em ral cfe Jaraguá do Sul, nes-

ro, banc�rio, nascido em

.

Mass'aranduba, rieste Esta� te Estado, domicil,i?ldo e !'e-

Jaraguá do Sul, neste Esta- do, domiciliada e res iden- � sidente em Nereu Ramos;
.

do, dQmiCili?ldo 'e' residente te na Rua Joaquim Frantis� neste distrito, filho de Ati-
em Nereu Ramos, neste dis- co de Paula, nesta' cidade, Iro Demalte e de Otilia Fer,
trita, filho de João. José filha de Antonio Marcelino razza .Dematte. - Ela,' brasi-
Bertoli e de Almida Dalca-

.

e de Maria. Petry MarcelinO. leira, solteira, do 'Iar, hatu-

nale. Berto!i. Ela, brasileira, Edital 13.747 de 04.06.1984 ral de Braço do Norte, nes-

solteira, professora, natu- MARCOS' ANTONIO DE FA- te Estado, domiciliada e re-

ral de Blumenau, neste Es-
; RIA'S e SUELI' FID!LlS.' Ele, sidente nä Rua Luis Kienen

iàdo, domiciliada e r�siden- brasileiro, solteiro, operá� ri.O .139, nesta' cidade, filha
te na Lateral da Rua 28' de rio, natural de Corupá, nl de FranCisco Heidemann e

Estado, domiciliado e resi- de Inez Vanderli'nde Heide-
dente em Rua João Doubra� mann.

NASCIMENTOS'
Dia 13 de maiô
Juliana Càssla, filha de Ben

[amlno fSuzete) Murara,.

Dia 16 de maio
Roberto .Rlceedc, filho de
RogériO' (Rita) Hruschke.
Dia 18 de maio

.

Gilsimar, filho de Albino
(Olívia) Klvge.
Dia 22 de maio
Leonardo Luís, filho de Jo
sé (Inacir) Krug.
Francine Mönize, filha de
Agenor (I ria) Hornburg.
Dia 23 de maio
Patrícia Simoni, filha. de
Herbert (Leonora) Krisans-
ki. �,'
Dia 24 de maio
Crlsttane, {ilha de· Valdir
(Zenilda) Rosnlak.

Dia 2S de maio
Mi!=hela Dayane, filha de
Luiz (Juceii.) Mayer.

Ba-. .

Dia 26 de maio.
Marisa, filha .de Henrique
(luzia) Cesconetto.

Dta �7: de maio
Tscharlene Micheie, filha
de Seul p(írene) Silva.

Dia 28' de maio'
Thays Cristlna, filha de . AI-�
berto, (Maria) Ziehls\-dorff.
Dia 29 de maio

Dia 31 de maio
6irceu, filho de Valdemiro
'(Dailir) Kreisig.
Jéferson Luís, filho de Ro
,iand (UrsêJlina) Leitold.
Rodrigo, filho de Renàto

(R_9seCi) Piazera.·

ora 01 de' junho
Viviane, filha dei Otávio (A-

, na Maria) Junkes.

Di� 02 de junho
Emerson Luís, firho dt? Ger
'Jásio (Catarina) TiagO.
Sandra Regina, filha de Er
-eides (ArHnda) Stolf.
Djone, filho dé'Gilmar (Ma-
dlda) Spézia.

'

Dioni, filho de Armando (I
racerna) ,Spézia.
Darlene, f. de Dercio (Dora
ci) Beck.
Fabiano, filho de Francisco
(Mada lena) Rodrigues.
Dia' 03 de junho

.

Fernando, filho de. Pedro
(Lúcia) Lima.'
Everson,' filho de- Wilfried
(Neulcí) Roeder.
Dia 04 de junho
Mariana, filha de João (Ma- .

ria) Tirol1i,

Proclames de Casamentos'

Agosto, em Guaramirim, 11/
Estado, filha de Bento Ciro
Gonçalves Dias e Iracema
do Rosário Gonçalves Oras.
J;di tal 13.743 ele 31.05.1984

. INGQ KREHNKE e' RO�IL-
DA BELARMiNO. Ele, brasi
'leiro, solteiro operário nas

Cido em Jaraguá do �ul,
domiciliado e residente em

Estrada Garibaldi, neste dis-
trita, filho de Alberto· Kre
hnke eÄlida Geislér Krehnke
E.la, brasileira,

.

solteirê), do
lar, nascida em Indaial, p/
neste Estado, domiciliada e'

re�idente em Estrada Gari
baldi, neste çJistrito, filha
de Lili Bellarmino.

, Ag�ncia:· ..
Cos.mos de
Viage.ns ltda.

Não pare 1,0 tempo; viaj�! Conheça o Brasil e o Mundo
pela AGÊNCIA COSMOS. Passagems aéreas, rodoviárias,
mafÍtimé;ls, programas espedais de férias, cruzeiros ma

rítimqs e passagens das empresas Catarinense, I tapemi
rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.

" Rua Antônio Tobias,'50 .,.... l.� andar.,.... Fones: 72.0520 e

72-1709 - Tttlex 0474.230 ACV�-BR. Jaraguá do Sul.
.'

Embratur 02714-00-�2.2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ficam convocados os senhores associados da Asso

ciação ele Pais e Professores do Colégio São Luís para
a assembléia geral extraordinária, a realizar-se no dia
20.06.84, às 19h30min, na sede do Estabelecimento,
Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 520, Jaraguá do
Sul, Santa Catarlna, com a seguinte ordem do dia:
1 � Eleição da nova diretoria;
2 - Assuntos diversos.

Jaraguá do Sul, 05 de junho de 1984.
,

Frederico Unterberger - Assessor

EDITAL DE CONVOCAÇAO Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.· 961/84
Fixa o preço da pavimentação à paralelepípedoS para o trecho ,que especifica.
O PREFElrO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso da atribuição que lhe é cen

ferida pelo Item XXIX do artigo 70, da Lei Complementar N.o 5, de 26 de novem

bro de 1975, e de conformidade com o disposto na Lei Municipal N.O 699/77, de 22
de dezembro de 1977:

.

DECRETA:
,

Art. 1.0 - Fica estabelecido que o preço por metro quadrado, referente a pavi
mentação à paralelepípedos dos imóveis especificados no Edital de Custos N.O 07/84,
de 04.06.84, será de Cr$ 9.084,60 (Nove mil e oitenta e quatro cruzeiros e sessenta

centavos), o metro quadrado.
'

Art. 2.° - O preço fixado no artigo anterior obedecerá as modalidades de pâga
mento fixadas no ert. 12, da Lei Municipal N.O 699/77, de 22.12.77, pela Lei Municipal
N.O 945/83, de 29.12.83, pelo Decreto N.o 477/77, de 22.12.77 e pelo Decreto N.o 907/
83, de 29.12.83.

-

,',

Art. 3.° - Este Decreto entrará em: vigor ne data de sua publicação, revogadas as'

disposições em contrário.

DURVAL VASEL - Prefeito Municipal

Jaraguá do Sul, 05 de j unho de: 1984.

IVO KONElL - Secret," Administr. e Finanças

Estado de Santa Catar.ina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul'

EDITAL DE CUSTOS N.· 07/84

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Planejamento e Ser

viços Públicos, divulga pelo presente Editatos custos relativos as obras de; pavimenta-
'ção à parelelepfpedos da Rua 277 - Tufie Mahfud, e esclarece que os valores abaixo

especificados constituem tributos estabelecidos pelo Código Tributário Munidpal ,e' Lei
Municipal N.o 945/83 de 29 de dezembro de 1983, .que versa sobre .Conti"ibuiç'ä:9 : de

Melhoria, regulamentada pelo Decreto N.o 907/83 de 29 de dezembro de 1983, �",é,de
vida por todos os proprietários de imóveis que venham a ser beneficiados: por obras

públicas.
a) MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS

As obras compreendem os seguintes servi ços técnicos e com os custos a?'aixo "especi
ficados:

,ELEMENTOS ,QUANTIDADE
01. Terraplenagem: Escavação, carga, transp. 2,.779,50rrí2

P. UNIT.
830,00

P.TOTAl
2.306.9'85,00

02. Pavimentação:
2.1 Regularização e compactação do

sub-leito 2.779,SOm2
2.2 Base: Material de ereta, aquisição,

de materiais e execução 2.719,�Om2
2.3 Revestimentos: Paralelepípedos, me-

io fio, transporte e execução ,... 2,779,50m2

142,00

900,00

5.440,00

394.689,00

2.501.550,00

15.120.480,00

03. Galerias de águas pluviais:
3.1 Tubulação - aquisição de materiais

e execução .

3.2 Caixas coletoras - aquisição de mate-

riais e execução .

2.779,50m2 3..140.835,00

583.695,002.779,50m2 210,00

SUB�TOTAl ; � -, : ; \ :
. cr$ 24.048.234,00

ADMINISTRAÇÃO (5%) .. e-s 1.202.411,70
TOT A L : . . . Cr$ 25.250.645,70
04. CUSTO TOTAL: Cr$ 25.250.645,70 (Vinte e" cinco milhôes, duzentos e cinquenta mil

seiscentos e quarenta e Cinco cruzeiros e setenta centaves) ,

4.1' Área à pavimentar � 2.779,5Öm2
4.2 Custo por m2: 25.250.645,70 -:- 2.779,50 = 9.084,60 (Nove mil, oitenta e qua-

tro cruzeiros e sessenta' centavos ).
'

,

b) DELIMTTAÇÃO 00 TRECHO BEN!FICIADO
É beneficiado o trecho da Rua 277 :-' TUfie Mahfud desde a Av. Getúlio Vargás até
a Rua 4 - Epitácio Pessoa.

.'"

c) CONTRIBUiÇÃO DA MELHORIA
A contribuição da melhoria será cobrada, por propriedade, levando-se em conta a

testada dos mesmos.
'�

'F6rmul�: Testada do lote multiplicado por,1/3 da, largura do leito da rua multipli-
cada pelo custo do metro quadrado == Custo Total. "

,

O recolhimento do Tributo será diretame'nte\ ao Tesouro MUhiéipaL
d) 'É fixado o prazo de 30 (trinta) dias ,à Cantar da data de pobllcaçãedeste Edital, pa

ra solicitar por escrito pedido de informação, contestação ou impugnação de um .ou
mais itens deste Edital, cabendo-lhe o ônus da prova se necessária.

Prefeitura Municipal ele Jaraguâ do �ul, 04 deJunho de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

ARISTIDES PANSTEIN - Eng. Civ.il
,

Secret,? de- Planejamento e Servo Públicos

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaragri cio Sul � Semana de 09 • 15.de junho de 1984 "gina! 6 .' 7CORREIO DO POVO-Submetemos a apreciaçio dosSenhores AciOnistas OI' nosso Relat6-rio Anual, relativo ao 'exercício encerrado em 31 de Março de 1984,

compreendendo as Demonstrações Fi.
'nanceiras, acompanhadas dOi Parecer
dos,Auditores Independentes.

Ao 100n9O do exercíciOi social,
c0lttinuaram os nOssos esforçoS. de
racionalização' e aumento da produ-

"

A t I V o

1984 1983
CIRCULANTE 12.608.031 3.126.990

Caixa e Bancos 729.749 118.614Contas a Receber de Clientes 7.683.171 2.089.272Estoques' 3.612.339 672.106Bancos Contas Vincu ladas 79. 117 84.638Depósitos p/Incentivos Filicais 37.4J4 27.740Contas a Receber 88.024 19.280Despesas do Exercício Sequinte 378.217 115.340
REALIZÁVEL A LONGö PRAZO 124.600 ' 33.864Coliqadas e Controladas -.- 1.794Depósitos Compuls. Eletrobrás 107 . �57 31 .066Depósitos p/uso de Telefone 1.004' 1.004

Despesas de Exercícios Futuros 16.339 -.-

4,909.688,
1.187.638
3.699.552

, 22.498
17.642.319

PERMANENTE
Investimentos
Imobilizado
Diferido

, TOTAL DO ATIVO

1.709.190
316.857

1.381.197
11.136

4.870.044

"As notas explicativas são parte integrante das demonstraçõesfinanceiras" .

PASSIVO

1984 1983

CIRCULANTE
,

-

Fornecedores
Instituições Financeiras
Obrigações Sociais
Obrigacões Tributárias
Provisão p/Imposto de Renda
Di" 'tensps a Paqar
Grlmfi 'ções a Paqar

Debên�eS conversíveis
Co_ ,s a Paqar

,

CoWPas< Paqar

8.126.595' 2.164.099

3.749.177
1.970.635
542.678
,505.574·
559.486
215.020
51.041
30.302
308.077
104.605

929 .011
531.207
166.071
115.504 '

78.605
26.("73
4.t!J9

168.402

•109 .•,234.535

1.731.949
556.419

1.127.719
, 47.811

7.783.775

186.835
143.782

43.053
2.519.110

EXIGIVEL A LONGO PRAZO
lnstituicões Financeiras
Debêntures conversíveis
Créditos de Coliqadas

PATRIMÖNIO LfQUIDO

1.576.973
4.003.709
2.203.093,
17.642.319

'766.501
1.198.108
554.401

4.870.044

Capital Social "

Reservas, de Capital
Reservas' de Lucros

TOTAL DO PASSIVO

"As notas explicativas são parte integrante das demonstracões
financeiras" .

DEMONSTRACÁO DE RESULTADOS DOS
EXERCrCIOS FINDOS EM 31 DE MARC;O

(valor8$ expressos em milhares de 'cru:zêiro$ )

1984, 1983

18.499.643 p.591.476RECEITA OPERAC. BRUTA

Deduções da Recei ta Bruta (2.660. 151 ) (1 .045.326)
RECEITA OPERAC. UQUIDA 15.839.492 5.546.150

Custos dos Prod. Vendido (7.954.758) (3,114.133)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO 7.884.734 2.432.017

Honorários da Diretoria (40.050) (17.833)
Desp, Gerais e Administr. ' (972.212) (;393.829)
Despesas com Vendas ( 2 . 255 . 587) (796. 193)
Despesas Financeiras (2,313.685) (885.733)
Receitas Financeiras 483.375' 189.667
Result. da Equivalência Patrim. 260.222 (7.267)

LUCRO OPERAC. UQUIDO 3.046,797 520.829

Resultado não Operacional ,�.921 (9.679)
Cor. Monet. do Balanço ( 1 .483.410) (349.620)

,LUCRO UQUIOO ANTES DO IM-
'POSTO DE RENDA 1.569.308' �61.530

Provisão p/ o I. de Renda �559.486) (67.940)
P<!rticipação dos Administra-' ,

dores ' (40.050) (4.679)
LUCRO LIQUIDO DO EXERC. 969.772 88.911

I

Lucro por Ação 5,16 0,47
"As notes explicativas são parte inteqrante das
dsmonstreções Financeiras".

'

DEMONSTRAC;AO DOS RESULTADOS
"CUMULADOS EM 31 DE MARÇO

(valores expressos em m!lhares de cruzeiros)

1984 1983

SALD0 NO INrCIO DO EXERCrCIO
Lucro líquido do Exercício
DESTINAÇÃO PROPOSTA

, Reserva Legal
" Dividendos Anteçipados con

forme AGE de 05.12.83
(0,1-6 p/Ação)
Dividendos Complemen
tares k1,13 3 0,14 p/Ação)
Reserva plAum�nto de Ca-
pital '

SALDO NO FINAL DO EXÉR-
crClo

'

969.772

(48.489)

88,911

(4.446)

(29.472)

{212.871)
,

(26.673.)

(57.792)(678.840)

"Ás notas e�pliê�tivas são parte inteqrante d-ªs
demonstrações financeiras".

"( .Marisol S.A.lndústriaI ' 8925O-JARAGUÁ DO SUL - scdoVestuáriodentro dos parâmetros previstos nalegislaçäo atinente., DIVIDENDOS:será
proposta

a
'distribuição

de um'

clividencto complementar de Cr$
212.970.617;09 (duzentOs e doze mi
lhõeS, neveeentes e setenta mil, seis
eentes e �e%essete' cruzeiros e nove

centavos), 9 que corresponde a Cr$
1,1339 por a�io, que, acrescido dos

OEMONSTRACAO DO CAPITAL CIRCULANTE
ucumo EM 31 'DE MARC;O

(valores expressos em milhares de cruzeiros)

, ATIVO CIRCULANTE

No Início do Exercício
No Final do Exerclclo

, tividade em todas ;1S áreas". o quepermitiu 'resultados satisfatórios; a�pesar da desmesurada alta do algo.dão e :consequente incremento das

necessidades de Capital de Giro.
"VENDAS:

'

Apesar do contínuo estreitaménto do
inercadb, obtivemos um incremento
nominal de 180,66% na receita, su·
perando a média setorial.

.Balanços Patrim()niai� encerrado,s em 31 de' março

RUA BERNARDO DORNBUSCH, 740Relatõrio da Admini�traçãoINVESTIMENTOS: ,�Somaram Cr$ 191'.177.777,69 (cen-to e noventa e um 'milhões, cento esetenta e Sete mil, setecentos e se

tenta e sete cruZeiros' e '�ta 'e
nove �entavOs), destinados a me.!
',Ihoria do processo produtivo. Con
tratamos assessoria especializada pa
ra a elaboração de projeto para ins
talação de tratamento dos efJuerites,

>

DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E
.APLICAÇÕES DE RECURSOS EM 31 DE MARÇO
(valores eXpressos em milha,res de cruzeiros)

1984 1983,1

1. ORIGENS DE RECURSOS
Recursos das Operações
Lucro LíQ. do Exercício
Depreclações e Amortiza
ções
Correção Monetá-
ria do Balanço
Resultado da EquivaJên
cia Patrimonial
Ajuste de Exercícios Ante
riores-Imposto" Renda
Recursos de Terceiros
AumentOOo 'ExiQível a

Lonoo Prazo
'"

Alienação do Permanente
Constituição da Reser-

,

va de Investimentos
'

Ajuste de Exercícios Ante-.
riores p/Incorporação
Aumento do Capital p/ln
corpd�ação

969.772

364.248

1.483.410

(260.222)

(32.220)

88.911

163.883

349.620

7.267

823

1,545.114
8.517

25.311

21,750
174.443

12.127

1.908
'

43-.3&1

4.10�. 930 864.093TOTAL DAS ORIGENS

2.S APLICAÇõeS DE RECURSOS
Em. Dividendos Propostos
No Ativo Imobilizado
Em Investimentos
Em Aumento do Realizá
vel a Lonqo Prazo
Em Aumento do Capital Cir-
culante líquido 3.518.545 669.802

,26.673
79.143
70.705

242.443
191.178
61.028

�.!�6 '11.770

1984
8.079.139

99.031
(249.654)
(245.345)
7,683.171

1983
2.287.843

15.233
( 144.712)

, (69.092)
2.089.272

Verlaçêo I

PASSIVO CIRCULANTE
'No Início do Exercício
No Final do Exercício

Variacão

r, dividel1,dos interm�iários, já dislri·'buidos 'representa um dividendo' a·nual de Cr$ 1,2908 Por ação.
Finalizando, registramos nossos' a

gradecimentos a tödoS que, de uma
ou outra forma contribuiram para a

consecução dos nossos Objetivos.
'

Jaragoá do Sul (SC), 18 � maio
de ,19$4.

'

(valores, expressos em

'milhares de cruzeiros)
,

1984 1983 ,

3,126.990
12.608.031

1.183,339
3.126,990

9.481.041 1.943,65J

2.164,099
8,126,595,

890.250
2.164,099

5,Q62496 1,273,849'

3. ,AUMFNTO O()CAPITAL CIR
'CUI ANTF , fQUIDO

669.802 ,I-i

TOTAL DAS APLICAÇÖES 4.103.930 864.093" I "Al> notas explicativas são parte integrante das

O �
, demons�açt) financeiras".

','
NOTAs EXPLICATIVAS ÀS DEt,\ONSTRAÇOES FINANCEIRAS (valo'es exp....... em milha.... de eruzel res ) V--

NOTA 01 - CONTEXTO OP&Ct>NAL I NOTA ct\._'STOQUES •
A empresa tem como atividade preponderante explorar a in- Discriminação 1984 1983
dústria e comércio, do vestuário em tecidos de fibras natu-

rais, mistas e artificiais.
"

NOTA 02 - PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS, ADOTADAS
a) Apuraçãó do Resultado e Ativos e Passivos Circulantes

O resultado, apurado pelo regime, de competência
de exercícios, inclui' o efeito da correção monetária so

bre as contas do ativo permanente e, do patrirnônló Ii-
, quido, a' Indices oficiais; os rendimen.tos � encargos in

cidentes sobre os ativos e passivos, bem como os efei
tos de ajustes de valores do ativo oara o valor de rea

lização ou de meréado, Quando aplicável. , ,

b) Os estoques de produtçs acabados, em elaboração, e em

poder de terceiros foram avaliados ao custo real' de fa
bricação. Os demais Itens foram valorizados ao custo
médio de aquisição.

c) Os investimentos em sociedades controladas, estão ava

liados pelo método da equivalência �atrimonial. Os de
mais investimentos são reqlstrados ao custo, acrescidos
das correções monetárias.

'

d) O ativo imobilizado está d_emonstrade, ao custo de aquí
slcão ou .construçâo, corrigido monetariamente. As de
preciações foram calculadas pelo método linear, às taxas

admitidas pela legislação em vigor, levando-se em con

sideração a vida útil econômica dos bens.
e) Os recursos apllcados no ativo diferido estão demonstre-

'

dos ao custo corriqido, e referem-se à despesas pré-ope
racionais, cujo prazo de amortização está previsto para
5 (cinco) anos.

NOTA 03 - CLIENTES
Discriminação'
Duplicatas a Receber
Cheques em Cobrança
Valores Descontados '

Provisão p/Deved, Duvidosos
TOTAL,

.

3.518.545

Produtos Acabados
Produtos em Elaboração
Matérias Primeis
Materiais em poder de Terceiros
Outros Estoques
TOTAL,

884.885
1.315.107
936;008
391.455 '

84.884'
3.612.339

142,686
311.996
136,934

,

50.740
29.750
672.106

NOTA' 06 - DEB�NTURES - 2.° 'EMISSÃO
As Assembléias Gerais Extraordinárias de 2� de abril e de
29 de junho de 1983, autorizaram a emissão de debêntures,
com as sequlntes característkas principais:

Quant,idade, tipo e valer: 1.212 debêntures conversíveis
em ações com valor unitário de 100 (cem)' ORTN's,
sendo na 10. série 606 debêntures e as restantes 606 na
2.0 série.

' -

NOTA 05 - IMOBI"IZADO
Discriminação
Imóveis

,MáQuina,s e, 'Equipamentos
Móveis e Utensílios
Veículos
Instalações "

Outras Imobilizações

SUB-TOTAL
Depreciações. Acumuladas'
TOTAL

a)

1984'
2.280,390
2.346.619 '

'323.590
120.322
488.,431
30.808

1983
772.688

, 815.133
100.449
27 41'6 "

169: 182
8.094

5.590.1'60
1.890.608
3.699.552

1.8,92.962
511.765

1.381.197

c)

Correção monetária segundo variação das ORTN's e ju-
'

ras de 12% aa.

Vencimento: 50% em 31.03,88 e 50% em 31.03.89 e

31.05,89, '

Os encarqos 'estão 'provlslonados até 31.03.84.

b)

,d)

NOTA 07 __:. EMPRtSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
Insituic;ões Financeiras Finalidade Encargos Garantieis

, Banco Francês e Brasileiro Giro
Banco Francês e Brasilelro Giro
Unibanco Giro
Crefisul Giro
BRDE - Finac Fixo
BRDI;: - Finame Fixo
BRDE - Finame Fixo
Bamerlndus - Finame Fixo
Bamerindus1- Finame ..: Fixo
London. - Finame Fixa
London - Finarfle Fixo
Badesc Fixo

, TOTAL

NOTA 08 - EMPRESAS CONtROLADAS
Discriminação

10% a.a.. + ORTN Dupltcates
5% a.a. + ORTN Duplicatas

6,5% a.a. + ORTN Duplicatas
6,5'% a.a. + ORTN Duplicatas
6% a.a. +, 20% CMPF Hipoteca
9% a.a. + ORTN Máquinas
9% a.a. + ORTN Máquinas
,9% a.a. + ORTN Máquinas
9% a.a, + ORTN Máquinas
8% a.a, + ORTN Máquinas
8% a.a. + ORTN Máquinas
7% a.a. + 20%, CMPF Hipoteca

Vencto.
Final

10.01.86
10.09.85
10,09.86
10,01.86
10,03.88
09.03.86
09.01.86
09.12.85
09.12.85
09.12.85
09.10,85
10.10,87

Cr$ 6,07
,

CrS 10,00
Cr$ 1. OOO�OO

coincidente com 'à controladora.

Capital Socie]
Patrimônio Líquido
n.O de Ações de Propriedade da Companhia:

Ordinárias
Quotas

Créditos e ,Obrigações entre a Companhia e Controladas:
ObrigaÇões ,

Receitas e DesP. entre a Companhia e Controladas
Receitas
Despe�as

Ajustes Avaliaç�o p/Patrimônio Líquido:,

1984'
' '

, 1983
,

Obs.: (A):- -Valor nominal da ação
(B) _:::_ Valör ríominal da 'atlQta
(C) - Valor nominal da Quota

As empr�sas encerram seus balanços em data

Marisol ComI. Catar.
MarQuardt SA Reflorest. de

Ltda. Malhas Ltda.
iiA" "B" ·'C"·

.

295.002 64.201 20.000
1.039.512 199.103 125.631

36.457 -,-

-.- 6.099

47.811 1-'-

-

462.423 -.-

177.478 1.18l
(5.585) (449)

NOTA 09 - CAPITAL SOCIAL
Valor O capital social realizado

45.389 é de e-s 1.576.973mil" re-

62.481 presentado por 64.438.831
112.465 ações ordinárais e ': ....•.

,
219.128 123.379.789 ações preferen
31.262 ciais sem valor nominal.
39.959 As ações preferenciais não
28.582 'terão' direito a voto nas de-

951 fíberações das Assembléias
1,260 Gerais, sendo conferidas as

2.966 sequintes vantaqens:
1.498 a) Participação em iaualda-

10.478 de de condições com as

556.419 ações ordinárias na dis-
tribuição de dividendo
mínimo de 25% do lu
cro líquido, de acordo
com a letra "b" do ar

tigo ,34 do Est, Social.
b ) Prlorldade no reembolso." �

do capital, sem prêmio. \,;)_,

Conselho ,de �dministração
L

, Pedrö Donini, Werner Schus
,ter, Otair Becker, Carlos 0-
debrecht, Gêraldo Wernin
qhaus, R,udolpho Francisco
Hufenüssler.

-.-

19.900

-.-

1.222.657
-.-

81.563
( 1.233)

Diretoria
Pedro Donini, Werner 'Schus
ter, Wiqand Hasse.
Divanir Danna - Cant. CRC
SC n.O 6187
CPF n,O 154.411.999-20

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Certa personalidade anda
dlstribulndo ameaças de de

sempregar o signatário des-
. ta coluna, ceso.perslsta no

comentário a seus atos do,
tempo de prefeito.' Como
ele e�tá mais por fóra do
que arco de barrica e sabe
do sucesso que faz esta ee

luna, transcrevemos o arti

go de tarso de castro, da
Folha de S. Paulo:
"Depois de .uma intensa

movimentação durante os

dias em que o presidente
Figueiredo esteve entregue
à única tarefa quei lhe agra
da no cargo que não ocupa,
presidência da República,
nesta "sexta-feira ele retor
nará ao Brasil. Diversos

probtemas o aguardam, na

turalmente. Um deles será,
por exemplo, como canse

gu.ir tantas kombis quanto
necessárias para o trens

porte das bugigangas que a

ilustre caravana adquiriu
em China e Japão. E talvez
tenhamos outro 'sério pro-

Política, Políticos, ·Folclore & Cia�'
sabe que me recomenda
rarn, em Cleveland, para
que eu não tivesse emoções
,fortes, não sabe?
- E: claro, é claro. Mas

não se preocupe: está tudo
calmíssimo.
- Forrnidével, Aurelia

no. Me diga uma coisa: ca

dê o Otávio?
-..-Quem?
-- O Otávio Medeiros.
-- Você quis dlzero Otá-

vio Medeiros, João? .

- Exatamente, o Otávio
Medeiros.
- Ah, sei, o Otávio Me

deiros. Bem, . o Otávio Me-·
deiras não pôde vir.
-- Mas como, Aureliano?

Algum problema grave?
-- Nada João. Apenas' ro

tina.Mas o Tancredo está al,
-'0 Tancredo?
- É .. O Tancredo Neves

esté aí para dar suas boas·
vindas.

.

blema, isto se algum chinês
der I:Jm cavalo de presehte
ao João, Enfim, coisas gra
víssimas.

, Agora, temos também
uma outra coisa: 'como se

rá a transmissão de cargo
de Aureliano Chaves pare
João Fígueiredo. Ora,' como
se sabe, nos últimos dias
muitas coisas aconteceram
em Brasília. É um entra-e

sai danado, chegando a dar
nos a impressão de que há
um governo neste País. Mas'

já posso imaginar o diálo
go que será travado entre

os dois:
- Bem vindo ao Brasil,

velho João.
- Obrigado; velho' Aure

liano. 'E como vão as coisas

por aqui?
- Tudo bem, tudo bem.

Aquela rotina de sempre.
, - Então está ótimo '
sorria Plquelredo. -- Você

----------�------------------------.

/.

"PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES"
Em, 10 de maio de 1984.

Aos Diretores e Acionistas da
MARISOL, S/A -- INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO

-Examinamos o Balanço Patrimonial da MARISOL
S/A -- INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO, levantado em 31
de março de 1984 e as correspondentes Demonstra
ções de Resultados, os Resultados Acumulados e as Ori
gens e Aplicações de Recursos para O exercício findo
nessa data. Nosses exames foram. efetuados de acordo
com os padrões de auditoria geralmente aceitos e, con
sequentemente, incluem as provas nos registros e do-

,

cumentos contábeis e a aplicação' de outros procedi
l'1er.tos de a,:c;itoria que julgamos necessér ics nas cir-
cunstâncias.

.

As Dernonstràções Finencelras do exercíclo findo,

e.m 31, de março _de 1983, que são apresentadas para
fins de comparaçao, também foram por nós examinadas.

Em nossa opinião, as Demonstrações Financeiras
referidas no primeiro parágrafo, lidas em conjunto
com as .Netas Explicativas, 'representam adequadamen
te. a posiçeo patrimonial e a situação flnancelre da MA
RISOL S/A. INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO, em

"

31 de

ma.rço de 1984, os Resultados de suas' Operações e as

Origens e Aplicações de seus Recursos referentes ao

,e�ercício �in�o nessa data,' de acordo com 'os princl
pios contébeis geralmente aceitos, apllcedos em bases
uniformes em relação ao exercfclo anterlór.

- Ótimo. Sempre é bom
ver uma cara conhecida.
Por falar nisto, cadê o Ven
turini?

.

� , Venturini?
- É: o Venturini.
- Claro � irrita-se en-

tão o presidente .
..:_ O Da

niló Venturini.
- Ah, sim, o Danilo. O

Danilo não pôde vir.
- O que? ,

- .É. Estava' preocupado
corri alguns \ problemas e

não pôde vir.
- Coisa grave?
- Nada, João. Apenas

rotina.
- Ainda bem, Aureliano,

ainda bem.
'

- Mas o Montoro veio.
- Quem?
- Nosso velho Franco

Montoro. Está ansioso pare
falar com o senhor.
� Que beleza.

. Alguma
novidade de São' Paulo?
-- Nada: aquela rotina

'de sempre, incêndios na Pe
trobräs. desemprego, nada
de mais.
- Bem,

.

Aureliano
sorriu então. Figueiredo
vejo que nada fl'!.udou e que'
o Brasll continúa na busca
de seu grande destino, ao

contrário do que pensa Bri-
zola. .

- Ele está aí.
- Quem está aí?
-- Q Brizola. Veio' tra-

zer 1 abraço de boas vindas.
� Só me fartava esta. E

porque é que ele veio, pos-
so saber? '

- É que o professor- Lei
tão não pôde vlr. Aí a gen
te pensou num outro gaú
ena, aquelas corsas - o se-

I

nhor sabe ...
-,Ah, sim, Aureliano - .

irritou-se Figueiredo .

- Quer dizer que se o Mu
rilo Macedo não pudesse
vir estaria aqui o lula, por
acaso?
-- É. - É o que?
- É. O Lula está aqui. ,

- Mas até parece a cam-

panha pelas dlretes já! Meu'
Deus!
Aureliano' então suspirou

antes de observar:
.:...... Foi bom o senhor fa

lar nisto: o Ulisses também
está gí.

Neste momento o presi
dente vira as' costas para
Aureliano e determina:

----:- Vernos para a Granja
do Torto imediatamente.
O vice-presidente pigar-

reia' e- se explica:
'

-- Desculpe, João, mas é
melhor você ir para o Ho
tel Nacional.
- E eu posso saber por

que? '- explode Figueire
do. Não posso ir pare mi
nha residência?
O vice-presidente pigar

reia pela segunda 'vez e aro'

gumenta:
- Bem," João, pode ser

que o Tancredo esteja dan
do uma olhada...
-' Uma olhada?E pra que o

Tancredo estaria dando uma

olhada?
-, �Bem - pigarreia pe

la terceira vez Aureliano.
- Talvez para ver se ele
gosta de suá futura resi
dência" .

É prefeito, as coisas mu

daram. Ou não? A conversa
,

com o Presidente da Câma-
o

ra também já é passado.
E o artigo do Tarso deu na

tampa. Evi Sinsval-Jun/84.

\

AUDIT - Serv. de Auditoria sie· CRe (SC) n,.O 0524
WILLIAN KOHlER '_ Contador 'CRC('�C.) 11.° 5.235
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de Jaraguá do Sul, para � que os profis
sionais interessados tinham 30 dias para
se pronunciarem. Como a falta desses

profissionais"era enorme, possibilitou ao

Iépi a construção de centenas, quem s�
be milhares de edificações que ainda ho

je estão em pé.
- Reunia-se a diretoria da Associa

cão de Assistência' e Proteçio à Infância
; à,Maternidade, a fim de deliberar so

bre a construção de um ',Posto de Pueri

cultura, de acordo com 'a
'

proposta da'

De:egacia da Criança d. P. Alegre. Esta

edificação foi substituída pelo hoj� Cen:
tro Empre$arial� na Getúlio Vargas e fOI

palco de um enorme bode em face da
denúncia apresent.dá na Polícia Federal

pelos vereadores Norberto Hafermann e

João Cardoso e que quase betaram o ho

je ,ex-prefeito Victor Bauer· na 'cadeia,
que gastou um p ... dinheiro para se li

vrar dessa sarna. ,I

HA 40 ANOS

Os 25 anos do "Correio' do Po
vo" eram ressaltados .per S. Exa'. Rev. D.·
Pio Freitas, Bispo Diocesano de Joinville:
"Ainda que tarde envio minhas felicita
ções pelo 25.0 aniversário do "Correio do
Povo". Este lapso de tempo na existên
cia de um jornal representa um acervo

incalculável de lutas, de energia e de te
nacidade. Devem se sentir satisfeitos os

que tiveram tal tenacidade. Com -minhas
felicitações os votos de mais 25 anes de
ritmo e de progresso. Joinville, .17.:5-44 .

ass. Pio Freitas"; O querido Bispo Dioce-
,

sano não se enganou nas suas afirma
ções, acreditando na nossa tenacidade,
na energia e nas lutas. Hoje não só com

p:etamos mais 25 anos para chegarmos
aos 50, como acrescentamos mais 15 pa
ra completar 65 anos. ,Ä vontade divina
deve ter ajudado cl tedes- os qUe traba
lharam no mais antigo semanário de 'Sta.
Catarina para que os atuais possam con'�
tinuar o trabalho em prol da comunidade
e da região e para fazer jús às palavras
então eserltàs por Mário Tavares, ao co

mentar o jubileu do hoje "mais antigo":
"
... e a calorosa recepção que lhe faz ao

fim de cada semana a gente sã de espíri.
to e de coração desta terra, é um galar
dão que satisfaz plenamente aos que tra
balham na sua feitura".

INGO I<RAUSE - TÉCN.ICO CONTABIL

Abertura de firmas. - Elaboração de contrato
social. - Alteração contratual.

, Encerramento e/ou transformação.
. Assistêneia fiscal, contábil e trabalhista. -

Serviços de assessoria na área adrninistrativa, flnanceira
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.

'

Ru� Donaldo Gehring, 120 - Fone 72-0808 - Jguá. do Sm

... HA 20 ÄNOS

Na man'sagem que o governo en

viava à ·Câmara Federal, solicitando mo

dificações nos vários capítulos da Cons

tituição, este 'pretendia. estabelecer rígi
das normas para o contrôle da adminis
tração nos municipios, a fim de evitar

que os prefeitos '_pllc,ssem irregularmen-
, te as verbas que recebiam e como em

muitos 'casos vinham fazendo. Quatro,
lustros são passados e diâriamente toma

se conhecimento de que isso continua a-

, eenteeende, à despeito ,das denúncias de
verea'dores e" do Tribunal, de Contas.

Porque?

'" HA 30 ANOS

Para o Dia dos Namorados
as melhores sugestões para presentes estão na, J9ALHE
RIA A PÉROLA, que realçam o seu requinte e bom gos
to. Peças ele joalheria, decoração, objetos em prata, cris
tal e porcelana e muito mais na PÉROLA. Em anexo, a

OTICA MODERNA.

Waldir O. Rubini, comentarista
esportivo da coluna Esportes do CP e·

fanático torcedor do seu querido Botafo
go, da Barrá, lamentava a. derrota do
"Bota" pelo Baependi, pelo escore de 5 a

1, afirmando que o placar não espelhava
o que foi o .jogo em que comprometedora
fora a atuação do a'rqueiro .alvi-negro. E
mais - "E que o quadro azurra, vinha
de uma brilhante excursão a São, Bento
do Sul, onde nos dois jogos realizados
goleou as equipes �erranas, e o Botafogo
havia realizado grande partida, frente ao.
mesmo Baepe�d., no. primeiro jogo, mes

mo perdendo por 4x2". O jogo realizara-Se
no campo do C.A. Baependi e o juiz
Julio Ramos, era cõnsiderado bom. Os
quadros: - Baependi - Rolli (Samir),
Jorge e Octacílio, Walterl Baloquinho e

Iepi. Americano, Éti, Chadéco, Turíbio
e Horst. Botafogo - Mario, Olindo e

lombardi. Renato, Tarcísio e Walter. Olí
vio, Bubi,-Keiser, Girola, Iico (André).
Renda do jogo: Cr$ 1.600,00.

- O finado José (Iépi) Panstein re

queria ao Conselho Regional de Engenha
ria e AI-quiteturà, registro come constru
tor, à titulo precário, para o

, ,l1lunicíp!o ,

... HA 10 ANOS

- Havia dúvida sobre' quem seria o

prlmeire Intendente d�"Jaraguá. No ano

do cinqüentenárlo de Emancipação do me

nicípio, vale conhecer esse detalhe. Frei
Aur.élio Stulzer escrevia para o prof. Emi
lio da Silva, pondo a limpo o assunto.

Nosso querido franciscano e conterrâneo
defendia a tese que seria Max Schubert,

r

por nomeação de Joinville. Os argumen
.tos: "Jaraguá, distrito de polícia, a 20
de setembro de 1894 (pág. 141 de seu

livro) e 2 - Jaraguá, distrito de paz, a

22 de agosto de 1895 (pág. 142):" ha
-vendo naquele districto um intendente
municipal. No ofício do Superintendente
de Joinville ao Juiz ,de, Direito, Bruestlein
'afir.ma textualmente: "0 dito papel foi

entregue pelo sr. Eduardo Krisch ao in

tendente do districto 'de Jaraguá, cidadão
Max Schubert". Schubert foi nomeado
por JoinvUle. Se Ci) foi por Paraty, então
pesterlermente àquela nomeação.

[oalheria A Pérola
-

ÓTICA MODERNA

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

, Escandinavia á nova opção. Copenhagem com 30% de
f desconto, na tarifa ponto a ponto. Consulte o seu agen

.

t� de viagem ou a

S(;U'IJ'4III8rMA'IM'I:f
NÓRDICA' REPRESENTAÇÕES

Rua Padre Jacebs, n.O 23 - Fone 22-8477 - Blumenau

, ,

r

Guarda-Pós?
lnstaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Bua Guilherme Weeue, lU - fine: 12-8811

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra, aventais, jalecos,. maca cões, camisas; ,çalças brancas e pretas, pa
letós de garçon e" mais toda linha -de uniformes para indústrias, hotéis 'e supermerca-
dos.

.
.

Rua Padre Jacobs, n.O 23 '- Fone 22.8477 em Blumeneu e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 - em Joinville. .
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RELOJOARIA AVENIDA
As' mais- finas sugestões para presentes,
'. 'jóias, relógios, violões, trof�us.;. "

;
.

medalhas e: artigos de prataria estão .na
. "

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

COMERCIAL FLORIANI
Revenda e assistêncla técnica Sharp e DIsmac.

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

garantia. Acessórios em geral e
.

oflclna de máquinas de escritório e de
rélógios de ponto Rod-Bel.

Venâncio da Silva Porto, 331 - Fona 72.1492

FUNILARIA JARAGUA LTDA.

.Celhes para todas as finalidades. Feça-nos
uma visita: Estamos em condições

de atendê-los eficientemente.

Rua Fél!pe Schmidt, 279 - Telefona 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

"

TUBOS - SANTA HELENA
Tubos de concreto pára todas as obras.

Consulte-nos!
'\

Rua Joinville, 1;016 - Telefona 72-1101

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

moda outono-inverno da e,

CINDERELA
Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas

e na Emílio Jourdan. -

�

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios; cristais, violões; troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

MARCH'ALL POLIMENTOS

_ L:.avação, polimento, teto e estofamentos,
limpeza de carros em geral.

Avenida Ge túlio Vargas, 210

Baterias novas, usadas, recondicionamentos,
recargas, e consertos em geral.

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

Jar�guá ao Sul - SC .

.
�. ,

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal d� Jaraguá do Sul

DECRETO N.O 958/84
Reajusta a tarifa do Serviço de Transporte Coletivo .

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso de suas atribuições
e de acordo com o item XXIX do artigo 70, da Lei .Complementar N.O 5, de 26 de

novembrode 1975-; com aútorização baseada na Resolução N.o 112/79, de 06 de ju
nho de 1979, do CONSELHO INTERMINISTERIAL DE PREÇOS - CIP, e

Considerando o agravamento dos índices inflacionários e o seu reflexo di

reto nos preços dos produtos que interfe rem no custo dos serviços de transporte
coletivo;

Considerando, ainda, que a apresentação de um transporte seçuro . e con

fortável é imprescindível na locomoção dos usuários;
Considerando, finalmente, que o. incentivo ao transporte coletlvo é lndls

pensável,' visto que se trata de uma alter nativa de economia para as pessoas que

dependem desse meio de loc?moção;
DECRETA:
Art. 1.0 - Fica autorizada a Tari fa de Cr$ 200,00 (Duzentos cruzeiros), a

ser cobrada pela VIAÇÃO CANARINHO LTDA. nos ônibus circulares que perfa+em os
trajetos dentro do perímetro urbano.

Art. 2.° - Aprova os valores das tarifas das linhas INTERDISTRITAIS, fra

cionadas de acordo com os trajetos determinados nas tabelas anexas, que são parte
integrante deste. Decreto.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor no dia 1.° de junho de 1984.

permanecendo em vigor as disposições co nstantes do artigo 1.0 do Decreto N.o 527/
79, de 20.02.79 e artigo 2.0 do Decreto N.c 567/79, .de .11.12.79.

Jarag4á do Sul, 1 ..
0 de junho de 1984.

DURVAL VASEL IVO KONELL

Prefeito Municipal. Secret.? de Administração e Finanças

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHRO EDER E ECONOMIZE 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 portas poraqui.
Elleldoerler Comércio'

.

•• Vercul.s li••.

..

Jardim' São Luiz

(

.cOMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO· .

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO. .

EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
) MARCATTO LTDA.

,

. CR�CI.093 • 11.' REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 7:2-1136

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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nicipal de Esportes. Inicial- All'·seia' sO' 'em aigosto,mente corri 12 equipes, em sua U
segunda fase o campeonato foi

C 19
.

divido em duas chaves om empresas
- ganhadores e perdedores
_ que conheceram domingo A 3a. OHmpíada Sesiana Jaraguaense teve' sua data

as finalistas: Lojas Klein, A- de abertura alterada
_

de 25 de; jul�o para.
' 18 de agosto.

mlzede e Veteranos da Chave Isto se deu em funçao da realização, em julho, dos Jogos
� dos Ganhadores Barr 8ran- Olímpicos em Los Angeles, o que, certamente, tiraria �

___..,. 11111!_________
.

co, campeão' d: Cha�e dos'
-

seu brilhantiSm.,o. Assim, a Oliseja será d�s�uta�a ,de Hr
CRUZ DE MALTA E XV, PELO ESTADUAL AM�DÓR - Perdedores. As partidas finaís de agosto a L de setembro, com a p.artlclpaçao de 19

O Grêmio Esportivo Cruz de Malta, tem importante par- começam neste domingo, no empres�s, sendo e!as: Corpo de' B�mbelr?s, Celesc, M?n�
tida na tarde deste domingo, às, 13 horas, diante do XV Estádio João BUtschardt nes, Fril, Malwee, Wiest, Menegottl, Mansol, Metalurglca
de Novembro, de Corupá, pelo Carnpconeto Estadual de NOVA BOA PARTICIPAÇÃO Lombardi, Viação Canar.inho, Max Wilhelm, Marcatto, ln-

Amadores da Federação Catarinense de Futebol. O quadro DO CICLISMO lOCAL _ Pa- dústrias Reunidas, Argi, Seria, Dalmar, Jaraguá Fabril ,e

ccrupeense "vem de: importahte vitória obtida domingo, trcclnada pelo Besc, com or- Weg.
.. _ '..

em Joinville, frente a Tupy, por 3 a. .1� e ,enfrenta o ganização da Federação/Cata- ' A �Ietr�motores Weg e blc:ampea da Ollse.la e este

Crui de Malta, atual líder desta chave, com 3 pontos, rinense de Ciclismo realizou- -ano serao disputadas as modalidades de atletismo M/F,
frut� da vitória por 4 CI 3 contra o próprio XV, em Co- se dia 3, em FlorianÓpolis, no- bocha M/F, bO,lão 1� e 23ém M/F, ?asquete M, ciclismo

rupã,' e empate frente a :rupy, a 2 gols; No último do- va etapa do Campeonato Esta- M/F, futebol de salão M, futebol SUIÇO veterano M, han

mingo,. aproveitando a folga do calendário, a equipe cruz- dual, com a, prova da modali- debol M/F, tiro ao �Iv� M/F, tênis_ de cam�o M e voli�ol
maltina jogou e perdeu, para o Santa Luzia, 4 a 1, e vai dade de resistência. t;. equipe' M/F. Após

_

a 3a. Oliseje acontecerao os 1. s Jogos, Sesla-

proeurer reabilitar-Se sobre o XV de, Novembro, em par- jaraguaense (Weg), destacou. nos de Salao.
, ,

.

tida qUê terá na preliminar Juventude x XV de Novem- se novamente notadamente na CAMPEONATO VARZE"'ANO JÁ TEM UQERES - Do-

bro, pela segundona. Os jogos serão no Estádio Eurico � primeira ceteqorie. com o 2.0 mingo, dia 3, em Nereu Ramos (Estrella), realizou-se a

Duwe, às 15 e 13 horas, respectivamente. lugar de Wanderlei Zocatelli segunda rodada das Chaves Verde e Amarela do 2.° Cam-

SEGUNDONA, ÚLTIMA RODADA DO TURNO - Será o 3.'" de Sílvio Roberto Ewald � peonato Municipal de Futebol Varzéano, com os resulta-,
concluído neste dori1i'ngo, dia io. o primeiro turno dp o 8.0 de Jonny Cozzarin. Na dos PortugUesa lx2 Vila Baependi, Viracopos Ox3 Vila

Campeonato da 2a. Divisão da Liga Jaraqueense- de Fúté- terceira categoria, Waldir Ho- Olímpico, Arsepum lx2 Corinthians, Faculdade lxl Ind.

bol, que no final de semana passado ,teve desenvolvido 'rnburg ficou na 4a. colocação. Reunidas, Colúmbia Ox3 Bangu, Trapp lxl Cachoeira, Sa

duas partidas: Rio Cerrei! 2xO Grêmio Garibaldi, com ar- . Neste domingo, dia 10, os' ci- (turno 2x2 Radar e Santo Antônio 1 xO Vltörla. A classi

bitraqem de Waldemar Viei.ra e Ponte Preta 2x3 XV de clistas participam de prova de ficaçêo está assim: Chave Verde - Corinthians e Vila

Novembro, com Ivo Aldrovandi no apito. Após esses jo- montanha, entre Pirabeiraba e Olímpico 4, V. Baependl 3, Arsepum 2, Viraco_pos, Ind.

'gos, a classificação aponta' o Rio Cerro em. primeiro lu- Campo Aleg�e. A Equipe Weg, Reunidas e Faculdade 1 e Portuguesa O.. Chave Am.arela
gar, com 7 pontos, XV de Novembro 6, ,Jvventude e Vi- por problemas Internos, dis- Bangu e Santo Antônio 4, Colúmbia e Trapp 2, Cachoei-
tórie 4, Grêmio, Garibaldi 3 e Ponte Preta O. A última pensou o ciclista Evânio Zim- ra, Radar" Vitória e Saturno 1 pon�O'.· E peíes Chaves '

rodada .rnerca para este domingo, às '13h, Juventude x mermann e agora conta com Kz:ul e Vermelha, jogam neste domingo, a partir das 8 h,
XV de N6ven:)bro e para as 15h, Grêmio Garibaldi x Pon-

'

. somente atletas de Jereçué, Canarinho x Astronauta, Malvice x S. Peulo, Jaraguá x

te Preta e Rio Cerro x Vitória. Os jogos do returno se-' COMEÇOU A COPA MARI· Atlântida, Figueirense x Santa 'Luzia, Afax Pinheiros, Cat...-
rão 17.6, 24.6, 1.�.7, 08.7 e 15.7.

•
SOL DE UNIS - Com parti- toni x Fluminense e Pingúela x Rio Molha .

. MARCrUO ,DIAS AQUI EM JULHO - O Secretário das nas quadras do Beira Rio BICICROSS: CUMPRIDA A TERCEIRA ETAPA - No '

Balduíno Raiiline e o Chefe da Ojvi�ão Municipal de Es- e do Baependi, t�ve início dia último sébado, na Pista da Marcatto, na Marechal Deodo-
portes, Raul R.odrigues, acertaram, na última semana a 2 a Copa Marisol de Tênis A- ro, cumpriu-se a terceira etapa do 3.0 Campeonato Jara-
vinda It Jaragl.!á dç 9,),1, no dia 27 de julho, do Clube no 20. No Torneio Feminino, guaense de Bicicross, do Jaragvá Motor Clube, patrocí
Náutico Mardlio Dias, de Itajaí, para uma partida arnls- categorias até 12 anos, "A" � nado pelas Breithaupt/Monark.' A classificação final, por
tosa no EstádIo Max Wilhelm, às 21 horas, integrante "B", participaram 30 tenistas faixa etária, foi esta: 7 anos - Erico. Venícius Pereira,.
das comemorações dos 108 anos de fundação da cidade. e Masculino até 12 anos e 16 João .Cerlos Santos e Caetano João' Marcatto; 8 anos -

A equipe ltajaiense jogará diante do combinado local e anos, inidado seçunde-feira, Leonardo Pacielo, Márcia Simone Twerdowskl .e Nélson
na preliminar jogarão Baependi (juvenil) e Tupy, de Jo- deve terminar neste sábado, Ittner; 9 anos - Lincon Menel, Sandro Bastos e Evandro
inville, que' na semana- passada defrontaram-se na Man- assim como o Masculino de Nicoluzzi; 10 anos - Márcio Twardowski, Ingo Krause Jr.
chester Catarlnense, com a vitória sorrindo ao quadro 17 a 34, anos .e acima, de 35 e Gustavo Pereira; 11 anos - Fernando Menel, Fernando
azurra, por 2 a O. A renda do evento' reverterá para a anqs, disputado no período Rozza e Jefferson Tomaselli; 12 anos - José'

,
Francisco

Associação Assistencial para Idosos Lar das Flores.' ,noturno
.. �es�e_ naipe houve- Lenzi, Daltón Fischer e Marcos Klein; 13 anos - Paulo

fABRIL CHEGA EM' PRIMEIRO NO FUTSAL - Séria ram 58 Inscnçoes. A segunda. Hufenuessler, James Moreira e pionei Kotarkg; 14 imos
candidata ao título da Copa Unibanco de Futebol ,de Sa- etapa, de 11 a 14 de junho, - Ernildo Ropelatto .Jr., Marcelo 6eduschi e .Marcos Me-
Ião, a JaraQuá Fabril terminou o' primerro turno como fí· en!�e empresas,. ter.á a ,partici- yer; 15 anos - Sérgio Piazera, Amarildo Alvize e Gélson
der' invicta,corn 13 pontos, seguida pela Urbano cOm 12, paçao da Weg ACIOnamentos, de Souza. Feminino: Simone Kostetzer, Dirsolene Kotar-s-
Mirtes,10, Weg 6, AABB 5, Breithaupt e Wiest 4 e Co. Eletromo!or,es Weg, Armalwee, ky e Janice de Lima.

.
'

.

n,a 2 pOBtos. A última rodada, dia 1.", apresentou os Menegottl e Kohlbach, estando VOlKMAR DESTACA-SE NO MOTOCICLlSMO":'_ Foi
. res�Itados Urbano 8xS Weg e Wiest 4x6 Breithaupt e na res:rvadas as datas de 16 e.17 realizado em Tubarão, domingo, a terceira etapa do Cam
preliminar, futebol de salão feminino, Pânteras 4x3 Lojas

. de I�nh�, para a Copa Ma�ls�1 peonato CatariRense de Motociclismo-Velocidade, onde o

K.lein, de Guaramirim. O returno da Copa Unibanco irli- em ambl�o e:tadual. Os arbl- grande destaque, uma vez �ais, foi o piloto schroedense
c'Qu·se ontem à noite, com.' as 'partidas Fabril x AABB" ,tros ger.als sao os proJessores Volkmar Bertchold, o schroedinha. Na, categoria 'até 250
Urbano, x COheza e�V"iest x Mirtes e sexta·feira próxima,

_
Ar�andlno.e Ar�ançlo Capa. cc, Volkman' foi o 1." colocado, 3.° mi força livre' espe-

/

dia 15'0 -

o' nA t', M"II "W ' B 'th t relll do Beira RIO e do Bae- .

'I
"

'f' I'
.'"
I'

.'
, , I garao n, . r ur, u er ,

. ,eg x rei aup, 'd',' . cla e 2.° na orça Ivre naclona. Das CinCO categonas
AABB x Wiest e Jaraguá Fabl"iI x Urbano. O lIrtUheiro do pan I, respectivamente. Bertchold lidera três: 250 ciiindradas (60 pontos) ,for:
primeiro turno foi Koch, da Arweg e o vice-artilheiro BREVE�b-EdS"ORTIVAS - Co-

ça livre especial (5,0 pontos) e força livre nacion�I (48
Juquinha d AABB' meçou Sá a o na cancha da .

,

'

,

'

.

.' a. '

.

_
. Igreja Evangé(ica Cristo Sal-, pontos). Neste domingo, nova, etapa do Campeonato, em

CAMPEONATO JUVENIL INICIA-SE A TARDE - A LI- vador, na Barra do Rio Cerro Brusque.
,

,

ga J?raguaense de Futebol de S?lão. inicia n� tarde des- o Torneio .Interno' da. Argi d� VIEIRA QUER FOR.MAR NO�OS ÁR.BITROS �'O di-

�7 sabado, o seu Campeonato CSl.tadrno Juvend, na Asso- Futebol de Salão: Almoxarifa- retor do Depto. de Árbitros da. Liga Jaraguaense de Fute-
clação Atlética Bance do Brásil. Seis equipes participam do 2x5 Portas Fibra .lx14 bol (um dos poucos que funCiona ,na Liga), Waldemar
cio certame, a ser disputado sempre nas tardes de' sába-

.

Conserto e Pin(orés 8xl Escri- Vieira" revelou SlJa intenção de realizar, proximamente,
,dos, a �artir das': 14 hC?ras. ,A ro�ada in�ugural marca tório.' Neste sábado, a partir u� c.urso para formação de novos �rbitros.e bim?eiras,
,para hOfe as partIdas Jaragua Fabril x Breithaupt, Weg x das 14h3,,()- a 2a. rodada entre objetivando aumentar o quadro, hOle reduzido � OitO o,u
Wiest e Urbano 'x Mirtes. O Campeonato In,fal'ltil, com Conserto � Escrit6rio, 'Almó. nove elementos. Vieira destaca também as dificuldades

. cinco equipes, tem seu início programado' para o dia 24 xarifado x Pintores e Fibra x para' escalar as autoridades para as partidas oficiais, por
de junho, com os jogos: Urbanox Fabril, Weg x Wiest e Portas.• Será realizádo de 27 falta de material humano e iustamen-te por isso çleseja
'Mirtes � Urbano. :,' ': '

"

", a 29 de julho, nas cancha� da ,formar novos �árbitros através de um curso, onde serão
GUARAMUUM CONHECE OS FINAllSTÁS - Foi en- SER Vieirense" o 3.0 Torneio ministrados. os ensinamentos

<
básicos na condução de

c7rrada dia 3, domingo, a segunda fase dá �." Campeona- de Bolão Cidade de Jaraguá, uma partida de futebol. Eventuais_ interessados poderão
.tI? da' Integração Gva1ramirense, prQmovido, pela Prefei- em'comemoração aos 108 anos . procurar a Liga ou o próprio Waldemar, para maiores dé

t,vra Munkipãl, Câmara de Vereadores 'e ,Comissão Mu- de fundação da cidade. talhes.·
.

·1
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• Representàndo: o secretérlo Heltor-Sché, da �egurança
'

. Assembléia Geral Ordinária
.

Pública, esterão na manhã deste sébado, em Janlguá do O Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Jaraguá do Sul convo-

Sul, os Drs-, Armando Maciel e Alberto. ,Freitas,· para dis- ce todos ,os. seus associados,' em pleno gozo de seus direitos .Slndlcêls, para a Assem-

cutlr com autoridades e entldedes locais assuntos.. refa- bléia Geral Ordinária que fará realizar no dia 18' junho de 1984,' no Sat�o Paroquial,

cionados à segurança pública na área da polícia civil. às 18h" em la. ou às 18,30h em 2a. convocação, para dellberarem sObre a seguinte or-

Corno a· preocupação da comunidade, neste aspecto, .

é dem do dia: -1) Discussão e 'vcteçêo por escrutínio secrlttQ .dc Batanço Geral, e do re-

grande, há expectativas em torno dos resultados do en- latório da Diretoria, referente -eo exerclclo de 1983,:.jvrl,tarriente coo) e-. respectivo pa-

centro, que aconteceré- no- Centro Empresarial. recer do Conselho Fiscal. - Jaraguá do Sul 07 de· ju,nho de 1984. ': .'
.J

• Na próxima sexta-feira, dla 15, a Associação dos Va- Hanz Egon Burow-,- "Presidente .

readores do Vale do Itapocu - Avevi, vai' se reunir· em '-�--"""--------------�----"""_"""'_-"';""--_"""""';--

Jaraguá do Sul, para' discutir o 'estatuto da entidade, fun
dada nO dia 27 de" abril. Após c'ada Câmara analisá-lo,
vai a votàção fil1al no final do mia. A Avevi inicialmen

t� realizou encontro em Corupá, dia 11 de maio e, em

fins de julho ou' princípios de agosto, tem marcada as

Sembléia para e'eição da diretoria efetiva."
•

.

No último sábado,' em Jaraguá do Sul,' na comemo

ração do aniversário de
.

um vereador gúaramirense, re

gada de muita carne, birita e política, no celor da festa,
o deputado Octecll!o teve seu nome lançado novamente

à Assembléia Legislativa, pela região. O fato não' ganha
ria maiores cOmentários, �" não tivesse sido feito pelo
cacique da política guaramirense, Salim Déquêch,' que
nunca foi muito chegado ii apoiar os candidatos lança-
dos por Jaraguá, Deve ter cobre nesse cipoal...

.

• O ex-motorista da Prefeitura, Leopoldo Bettoni, en.

k��mumaa_o �clam�6ria� jud�a. ka�lh��======��==�------�-----��_� ��__��
. para cobrar. as horas extras em que ficava a "disposi.
. ção" da 'municipalidade, ap6s os expedientes, nlli gestão
de Victor Bauer. Uma das te.temunha� foi O próprio ex

prefeito, que considerou uma falha do' setor de pessoal o
não pagaa;nento na épeca de'!'ida. Resultado: deram com

os bórros n�água, pc;»is a àçio foi Julgada Imp'i'ocedente.
Comenta-se a

.

boca' pequena . que outros ex-funcionários
iriam,entrar com aç6u- idinticas '" '

.

• O desempenho (ja' arrecadação dé impostos estaduals,
em maio, em Jarag.LJá do Sul', foi dos melhores nos últl
mos meses. De um' total de Cr$633.684.791,04 em malo/
83, elevou-se para Cr$ 2.007.368.2�9,98 em maioj84, com

.

um superavit de Cr$ 1-:373.6830498,94, ou seja,' 216,77%
a mais. O to�1" de-impostos de [anelrc .a maio, onde o

ICM tem o peso maior, atingiu a e-s 6.524.727.391,58.
• No pró�imo dia 12, terça�"irÍl, às 14 horas, estará

ein Jaraguá do Sul o Coronel José A.D. Ramalhete, Chefe
da 16a. Circunscri'ção dO' Serviço Militar, de florian6po
lis, em visi:ta ofici-al ao Munidpio, e de Inspeção a 5a.

Delegacia e Junta do Serviço Militar, que funcionam ane-

xas a Prefeitura.
• Nb mês de abril, foram protestqdos em· JaraglJá do

Sul, segundo dados do Cartório de Notas e Protestos, um'
total de 2q4 títu,los, no valor gfobal de Cr$98;l88.789,81.
Nos primeiros quatro meses de 1984 os p'rotestos de tí
tulos somaram 1.349, totalizando Cr$ 404.556..613,72.
.• Em convênio com o Ceag/SC, a Associação Comercial

!ii Ind!Jstrlal realizará, de 11 a 13 de j"nho,· no Centrô
Empresarial, curso sobre "tCM" AtullIlização", das 8 às

12h e das 18h30 às 22h30. O ministrànte será o Dr. Ro

mUdo Roberto Koenig, do Centro de Informações Econô�
mico-Fiscai,s da Secretaria da Fazenda;-. O custo' da ins·

crição é Cr$ 50 mil.
'

• "Subsídios pará uma Política de Preservação do Pa
trimÔnio Catarinense", será '0 tema do encontro a ser

reálii:ado dias 15' e 16 de 'junho, em Sãö Francisco dó

Sul,. com o objetivo de traçar um programa concreto e

de ação imediata nó Estado. Tal encontro. reunirá os res

ponsáveis pela pol ítica de preservação do patrimÔnio 'à
nível municipal, estadual e federal.
• DE COCHEIRA: Um fato acontecido 'esta semana, co�

.

a demissão de uma funcionária . da. Prefeitura Municipal
de Jaraguá do Sul, ligada a -Educação, vai causar ampla
repercussão. Comenta-se que se' o. barril de p61vora . já
-estava aces�, �gora vai explodir. Devê vir chumbo grosso.;. ..

SASSE
Café e Balas

PRODUTOS GOSTOSOS

SINDICATO DOS TRABAlHADOJ{ES NAS INDOSTRlAS DE ALiMENTAÇAO
Edital de Convocações

Assembléia. ,Geral' Extraiordln'ria
Pelo presente Edital, o Sindicato dos "Trabalhadores nas Indústrias .de Alimei1taç50 de
Jaraguá do Sul, com sede à Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 855, Edif .. Menegotti, L° a.,

sala 105, neste mllnicípio de Jaraguá do Sul convoca. todos os integrantes -de c�teg()ria
profissional da firma ENERGE SA, por ele representada, associados ou não, para. :uma .

Assembléia Geral Extreordinérla, a realizar-se! dia 14 ele junho' dó corrente ano, às ah
em primeiro ou às 9h em 2a. convocação, pera deliberarem sobré a seglJinte, ordem
do dia: 1) Autorização à. Diretoria, negociar com a firma çnerge 'S.A., reajustamento
salarial e outros benefícios à categoria; 2) Instalação do dtssfduo caso a firme. Energe
SA, recuse às negociações; 3) Cláusula ii tinente ao desconto em folha de pagamento.
a favor do Sindicato de classe.

Jaraguá do Sul, 07 de junho 1984.
Hanz Egon Burow _;_, Presidente

. 'EDiTAL
ÁUREA MÜLLER GRUBßA, Tabeliã Designada de Notas e, Oficial de Protestos de Títulos
da Com;arca .de Jaraguá do Sul-?C, na form a da lei, etc ... Faz saber a todos quantos
este Editai viram que se acham neste.Cartório pera protesto os títulos centre: ARNOL.
DO MEIER, nesta. COM. 'e REPRES. MAGI�R lrOA;;. Rua Cei.. Pr�-. Gomes, 150í nesta.

����t� MORETTI GARCIA, Estr. It�pocu" Ner.u Ramos, Corupa. 'FRANCISCp DE A$..
M. , �/c Weg Máq. S.A., nesta. IVAN GRUTZMACHER, Estr. R; Cerro U, ./n_, nest.

LAURO ERDMANN, R. Be�ardo Gru�ba, 290 nesta. MAJOLI CONFECÇOES LTDA.,_ Av.
Mal. �odoro, 65, fundos,. nestf.' �OLA�O SCHWERDTNER, 'RUI An'o Bom, s/n, çoru�.
SEBASTIAO F�OR D� SILVA, A/c Cereahsta Urbano Uda., nesta�

.

-
.'

E: co�� os _ditos deved�res não .foram encontrados e ,ou se recusaram a aceitar a de
Vida Intl,maçao fa: por lnterrnédio do pres ente edital para que os mesmos compare
çan: neste Ca!'tóno, na �ua Artur M�lIer,. 78,' no prazo da le'i a fim de liqulç;lar o seu
débito ou entao dar razao por que neo o faz, sob pena de serem es referidos títulos
protestados n.? forma

_

da lei, etc. ns/Jaraguá do Sul, 07 de junho de 1984.
'

, fi.�rea Muller Grubbe - Tabeliã Design ada de Notas e Oficial 'de Protestos de
Titulas da Comarca de Jaraguá do Sul.

. ,

Estado de Santa. Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuJ

�DITAl. DE LAN ÇAMENTO N." 03/84
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ

.

.

.

.

os lançamentos. refe ti'
00 SUL, 'dlvulga através do. presente Edital,

d
. r�n e ao ca çamento no trecho da Rua 4 - Pres Epitácio Pessoa

9:5a�,;d�e com o, Edl�al de Custos'N.o 03/84"de 02 de ma,io de 1984 e o Decreto N.�
I .'

03 de r:;alo de 1984, sendo que todos os confrontantes ficam lançados de

acor,d.o .com. a relaç�o anexa, e c,om o venci menta do pagamentó (a vista ou la. par.c�-
Ia) fixado para o dia 15 de junho de 1984;

.

,1 - Araci Winter Schmidt '

2 - Averaldo Floriani
.

3 ;._ João Dias Sobrinh�""""""'"
4 -=-- Arminio Fischer ',' , .

5 - Clemência da' Cost�
.

,

6 � Imobiliária Menegotti": :':: : :: : : : : :
7 - Adélia . K. 80lauf .

8 - Paulo Lorenzi
.

•.• ' • • • • • • • • • • • • • J ••• �

9 -- Ricardo Seil .

1 O � Ric,ardo Seil .

11 -:- Ângelo Piwa , ; ..

12 -:::- Bruno Winter .

13 - Francisco' O. Viei ra: e outrqs.·
.

14 - Mauro Koch ;
15 - Imobil'iaria Menegotti' . " '.

J 26,29m2 - Cr$ 568.305,00 .

134,83m2 .._ Cr$ 606.735,00
138,67m2 - Cr$ 624.015,00
48,64m2 - Cr$ 2.18.880,00
51,20m2 - Cr$ 230.400,00
126,72m2 - Cr$ 570.240 00
54,61m2 - Çr$ 245.745:00,
119,47m2 - Cr$ 537.615,00
81,07m2 - Cr$ 364.815,00
93,87m2 - Cr$ 422.41500
50,77m2 - Cr$ 228.465:00
145,07m2 - Cr$ 652.815,00
93,87m2 - Cr$ 422.415,00
]4�,07m2 --:. Cr$ 652.815,00
S5,47m2 - Cr$ 249.615,00

'"

Jaraguá do Sul, 05 de maio de 1984.
-

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KoNELL
Secret.o de Admir{is�"ação e Fin.anças
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