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Asas deltas cortamos céus deJaraguá
, Após o Sucesso da Amos- 'r

'

3 c Cr$ 100 '11 4 °, ,mi,. m,.
tra Agropecuária, encerrada' Cr$ 50 mil e 5.° Cr$ 30mi!.,
quarta-feira à noite, outra O 4." e 5.° corocados rece-

grande atração iniciou on- berão medalhes, ao invés
tem, 6a.-feira, com a lnau- de troféus, além do certl-
guração das duas rampas de ficado e camisa. Na moda.
vôo livre (uma voltada a lidade pano simples, para
Jaraguá do Sul e outra a novatos catarinenses, a pre-
Massaranduba) junto as re- miação do 1.0 a S.o é Cr$
petidoras de televisão, no 100 mil, Cr$ 80 mil, Cr$
Morro da Boa Vista. Parale- 60 mil, Cr$ 40 ,mil' e Cr$
lamente a inauguração,' a- 20 mil, mais troféus, mede-
contecida no perrode da
manhã, iniciou-se a prlmei
re etapa do 2,° Campeona
to Catarinense de Vôo Li
vre, promovida pela Prefei
tura/Secretaria de Esporte
e Turismo, Associação Ca
tarinense de Vôo Livre e

Clube Fly Tamanduá de Vôo
Livre.
Número superior a trin

ta pilotos catarinenses e

,. peranaenses
:

estão partici
pando e os pousos aconte
cerri no Loteamento Bartei,
aos fundos da firma Bretz
ke, em local preparado pa
ra tal. Durante a semana,
vários vôos de reconheci
mento rasgaram os céus do
terceiro parque industrial
do Estado, ainda comemo.
1ãndo os seus 108 anos de
fundação.

De acordo COm o regula
mento da competição, dias
27 e 28, as provas serão
do tipo janela (rampa) a

berta, com decolagem das
,Ja às 12 horas, na -ordern
de solicitação. de decolagem'
ao juiz de ram�a: .o "pil'ötÓ'
que percorrer maior' djs�
tância ganha' mil ponros;' "

,

O resultedo será a sorna

tória des três dias. de com

petição. Domingo, dla 29"
permanência e pouso serão
contados para a pontuação.
Junto ao local de pouso
está:a "mosca", onde deve
rá se locallzar o � p'onto de

aterrisagem,
.

pori.�o �de cl1e.
'gada de onde' os juíze� av_a-�
liarãb 'o deserripe_nho. de, ca--

,
da p,iloto. ""_ /

Para
. pi lotos novos e pa-

,hOS :simples existe- também
regulamentação específica,
-ãssim como a premiação:
pano duplo (para catarinen
ses,), -- 1.° lugar, Cr$ 250
mil, mais troféu, certifica
do e camis'ai 2.'� Cr� 150

lhas, certificados e camisas,
, Os' pilotos participantes
que se classificarem entre
os cinco prlrnélros (pano
duplo) e o primeiro lugar
no pano simples, serão eon

videdos : a voarem no ve

rão, pera conhecer as' con
dições do local, com esta

dia pagas (uma semana)
e resgate pare' as provas!
'de' distância llvre,

_
.

, Educaçãoabre.concurso
de acesso

A Secretaria da Educação
realizará de 16 a 17 de a·

gosto próximo,. as .lnscrl

ções para os Concursos de
Remoção, Lotação, Acesso,
Promoção e I ngresso ao'

Magistério Público Estadual.
Os Editais da .Secreterla da

,Educação, que abrem ins

crições e baixam normas

destes
...

Concursos, encon

tram-se afixados na sede da

,19a. UCRE, nas Supervlsc-

rias Locais de Educação e

nas Unidades Escolares, pe
ra conhecimento dos lnte
ressados.

_ 'As inscrições estarão a·

bertas na Divisão de Adml
nlstreção de Pessoal da 19a.

UCRE, Av. Getúlio Vargas,
100,' 2.° andar, em Jaraguá
do Sul, de segunda à sex

ta-feira, das 8 às 12 e das
14 às 18 horas.

Sessenta mil pessoas
viram a Amostra'

Superando as expectativas mais otimistas, mais de 60

mll pessoas presenciaram no Parque Agropeccuário "Mi

nlstro João Cleophas", a Amostra Agropecuária de Jara

guá do Sul, aberta so público na manhã de domingo e

encerrada quarte-felra ,à noite, 'com a entrega de certifl

cados e troféus aos expositores. Após doze anos, o pú
blico teve op,ortunipàçJe de verificar os produtos da nos

sa agroindúSl�ià. de àgropecuária, equipamentos, veículos
,e tudo mais,-' cujo lnvestlmentc, de acordo com o' prefeito,

,

Durval Vasel, foi válido e
,

altamente rendoso à toda a

população e expositores.
Cálculos oficiais mostram que de 60 a 70, mil pes

soas foram' ao Agropecuário nos quatro _�ias da exposi
ção, sendo domingo e quarta-feira, os dias de maior a

fluência de público.' A promoção foi· da- Prefeitura Muni

cipal, Acaresc e Cldasc, que receberam elogios pela or-

, ganização e receptividade, t�nto por parte dos yisita_ntes
, como 'dos'expositores. )0 c'oorden@dor ' geral foi -'o seçre-

"

;' �árió' Balduino R�JJlino, que acha-se eufóriCo pelo sucesso�' ,

, Afora a 'amostra d,� produtos e animais, houve igual
mente-'comerclà'lização ê contactos comerciais. Com' tal
receptividade e respaldada 'nos comentários positivos em

_

torno da promoção, a Comissão Organizadora vai se, reu

nir nos próximos dias para uma avaliação da Amostra,
para viabilizar a sua realização anual oú, com mais cer

tE:za,' a cada, dois":anos, isto diante da estrutura qUe fo�
montada, envolvendo mais de duzentas pessQas, traba-,
ihando toclas gratuitamerite.

f :;_"

No"Vale, 18.722
matriculas escolares

O Setor de Informações 1.322 e 2.0grau 11,7 alunos,
Educacional da Divfsão Exe- totalizando 1.586. Guarami.
cutiva de Inspeção Geral da rim""':" pré-escolar 259, 1.°
19a. UCRE, divulgou esta grau 2.123 e 2.0 grau 281.
semana Ó quadro estetfstlco Total: 2.663. Jaragu' do
das matrículas dos munido Sul - pré-escolar 1.404, 1.°
pios de Jaraguá do Sul, grau 8.610 e 2.° grau l.S40,
Schroeder, Guaramir.im{ ,C().. totalizando 11.554 alunos,
rupé e Mªssarandü}?a, refe:-, Massaranduba - 219 no

rente ao ano letivo de '1984., pré-escolar, 1.575 no 1 ..°

No total são 18.722 jnatrf-: grau e 160 no 2.° grau,
cuias, centre 17.970 no ano dando um total de 1.954. E
passado e 17.081 em 1982. finalmente Schroeder
Jaraguá do Sul é o munl- pré-escolar 114, 1.'" grau
dpio com maior número' 714 e 2.'" grau 137. Total:
de alunes matriculados em' 965. ,

estabelecimentos das redes Do, total de alunos de Co

estadual, municipal, e par�' rupá, 39 ,pertencem a rede
tlcular: 11-.554 alunos, federal de ensino. � o Ön'i·
Do- total de '18:722 matd- "'co rnunlcfplo da mlcrorre

cuias; 2.143 são dö pré-és- ': gião com estabelecimento

colar, 14.344 do .1.0 grau e mantido pelo: Governo Fe-

2.235 do- 2.° grau. Por mu- 'deral. O ensino de 2.° grau

nlcíplo, o,quadro 'estatístico está presente em todos os

mostra o seguinte:' Corupá municípios, em várias ha-
_ pré-escolar 147, 1.° grau bllltações.

Bandolíns, um
espetáculo inédito

Quem assistiu, encantou- predominância alemã.

se, e ÇJuem não assistiu per- Regido pelo maestro Sl-
deu um espetáculo inédito. Ias de Oliveira, único pro-
Em sua sétima apresenta-· fissional do Conjunto, 16

ção da Tournée 1984, pelos componentes o integram,
F.stados de Santa Catarina que mesmo

, amadores, do-

e Paraná, o Conjunto Ban- minam com perfeição os

dolins 'de São Peulo propor- instrumentos bandolim, ban
clonou às mais de selscen- doia, violão e bandclon cel

tas pessoas que foram as- lo. O Conjunto Bandolins
sistir a audição na noite de São Paulo, existe há 27

de terça-feira, na Igreja anos, e tem se apresentado
Matriz São Sebastião" em em vári,O� 'Estados, sendo 'a

Jeraqué do, Sul, morrientos sua fcWrflaçãb, idêntica a

de rara beleza e harmonia 'uma" orquestra sinfônica,
m�sical atrávés o seu re- 'onde todos'os instrumentos

I .

� .
.

-' r

pertório de músicas f01cló- sãO: de 'cordà, com' even-

ricas, eruditas e sacras de tuais ,alterações através de

'origem internacional, com instrumentos de percussão.
_ DOMINGO É DIA DE TEAT'RO-

Uma tarde cheia de luzes espetáculo que reunirá no

e CQ,r.es é .,' '�_-qu� PJ10I'p;j;lte.o .��co ,�l�rCi9'o-,ç,da, Cósta,
Teatr6 da Sötied�de' éúll,ij;· "'�'A"tNihcl�?V"<S'$tàhhf�, ,E:leFliie
ra Art1$1ica ,de Jàragl!á, "dó:, .�Hed�if;�I;b.r'íaL, oestéreich,
Sul, qí,Je, fará, a sl,l� �streia Éva,�ro Scpssiatto.i Iri�LEg·
nest� doming,o, ���: 161-1, no ger�) Jane Rochat: Jair' Pe- .

Clube Atléticö Baependi', en- dri, Jurema Pedri,' Leonida
cenando ,

a peça "Rosa A- 'Gorges, Lurs Neves� MariIe
zul", de Juarez Andrade Lo- ne Kluge, Marilene Martins

,

pes, que igualm,ente dirige ,Meire Silva, Wilson Mar
o teatro. --A peça é voltada-' quardt e Wilmar Marquar
ao público infantil, mos- .dt. Ana Janete Lopes é a

,tranâo aji'realidade e a fan- auxiliar de direção eMilton
tasia, br'iixas e fadas, num Stenge é o superviso!".

'
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TEATRO AM.ANHÃ - E
pera fechar a semana cul
rural; 'a estréia da peça

n

Ro
Sä Azul", de Juarez Andra
de. Lopes, que dirige 'o Tea-
"tro da Sociedade 'Cultural
Artística .. Dezesseis atrizes
e atores mostrarão ao pú
blico; amanhã, dia 29, às
16h, ,no Baependi, o traba
lho paciente, de vários me

ses, 'numa tarde cheia de
luzes' e cores. A entr!lda, é
gratuita e o espetáculo me

rece ser visto por todos.
EM MEDICINA - O bom

tricoior Dr. 'Rolf Roberto
Hors't, vibrando com o su-

Informações
festividade que colocou L:

'Alves, nc Vale do Itaja(, 'no
mapa de Santa Catarina. Se
no Rio Grande do Sul, em

Caxias., você toma vinho à
vontade em .tornelras ex-

· postas .nas 'Vias
.

públicas,
em Luiz Alves liberava-se
cachaça de t�qos os' sabo
res aos visitantes, desde a

que saira do alambique no

dia anterior, até a cachaça
velha de 8, 10, 12 e 18 .a

nos de .ldede,
Nos dols pavilhões a a

fluência de visitantes foi
muito grande e' nunca se

viu tänta cara 'vermelha,
cor que era estimulada, pela
farta' cachaça que era dada
pera experlmentar. Até um .

"bebãc" entregou os pontos
antes de

"

concluir a sua
passagem pelos "stands" do
Bylaerdt, do Bompani, do

Spézla ,e outros alí presen
tes. Num determinado mo

mento' ele já experimentava
acentuada falta de estabili
dade sopre as pernas até

que .

subitamente implodiu,
largando-se molemente ao

chão'-'
Foi ar que se viu atitude

pouco 'comum da polícia,
que geralmente não vê com

bons olhos os alcoôllzedos
e quase -sernpre são re,co
Ihidos ao xadrez. Mas na

'

festa' da
.

'. cachaça foi -dife
rente: solícitos policiais en·

traram no pavilhão onde a·

dernara o "bebão", Um de-
· les tornou-o r-las axilas e ou

tro segurou-o nas pernas,
delic'adàmente atravessaram
o mundo de gente, .

acomo

dando-o numa viatura, que
_
o levou para um reparador

· sono em sua casa. Uma fes
.

ta muito bonita. E bem or

gani:z;ada. Parabéns L. Alves!

GUARAMIRIM NAS EXPOR·
TAÇOES - O secretário Ete
valdo 'da Silva, da Indústria
e Comércio, tratou 4a. feira
com o Diretor da Cacex,

FESTA DA· CACHAÇA -
'

. Carlos Viacava, no RJ, den·
, De 20 a 22 do corrente, tra outros, das co�as de ex�

Luiz Alves sediou a la. Fes- portação de têxteis catari-
ta Nacional da Cachaça e nenSes aos EUA e apoio à
la. Feira Agro-Industrial, exportação de produtos ali·
que teve grande aflúência. mentícios, principalmente
Lá também' esteve a repor- palmitos, pepinos em con·

tagem
.

do' "Correio do Po-. servas, e outros, da região
vo", para a cobertura da de Guaramirim.

êinquentenário do' municí-·
pio e da comarca, durante
o baile de aniversário, ree-
I izado terça-fel ra, no Bae
pendi, animado pelo 4a. Re'
denção. As representantes
dos Coléçios .Dlvlna Provi.
dência e Roland Dornbusch

- foram" respectiyamente, _.'
a

segunda e .terceira " coloca,
das. Valeu a promoção.

ERRATA ,;... Na edição de
14 a 23 'de julho de 1984,
publicamos na 'coluna "Co
memorando os 50 Anos de

.

Jaraguá do Sul", o traba
lho do, ex-prefeito Joaquim
Piazera, em atendimento a

enquete feitapelo "Correio
do Povo" .: No 2.° tópico
saiu.,. "pretendiam apenas
tubos de trinta. de diâme
tro ... ", No original 'esta
va ..

" "pretendiam apenas.
tubos de 1 metre-de diâme-'
tro ... ", Tá feita' a retificação!
DROPES -- Ari Carlos Pra
di, filhó do casal amigo Ân
gelQ/Aldéria Pradi.: é o no

vo agente para Jar.aguá do
'Sul do jornal "O Estado de
S. Paulo". _ O Tarcíslo Ca. \
r.ara, gerente dó' Unlbanco,
casou dias passados, em

Blurnanau, -com a bonita
Bernadete-Clair. Parabéns!
- Nossos cumprimentos ao

prefeito de Coru.pá, Sr. AI-
,

bano Melchert, pelos 25 a- ,

além do. apreciado prato tí- nos de vida matrimonial,
pico italiano, haverá sorteio comemorados ao lado da
de inúmeros brindes. esposa Hildegard. _ Esta-

DO ROTARY :::-:- Os reta- _ .. mos sabendo que jaraguq-

· na S: júd�s Tadeu; 17.h30
'Vianei Milan/Sirlei Jung,

·

na Cap. Santa Luzia e, às.
18h, na Barra' do Rio Cer-

· ro, Gilmar Roux/Ivone Zs»
lettl .

JANTAR PRATO TíPICO.
Está encontrando boa re

ceptividade a venda de- car
tões-convite para' o jllntéÍ:r�
dançante da _ SCAR, dla 1 O
de ag6�to,- no Baependi.· O
convite custá Cr$ '-5 mil e

pode ser encontrado na Re
lojoaria Lanznaster (Fone
72-12(7) e no Laboratório
de Dr: Mario, fone 72-0882.
A musicalidade vai ser de
"Moacir e seu ConjuPt?" e

.enses vão marcar presença
na IX Feira Nacic,.'lal ' de
vendas e Exposição de Mó
veis - Fenavem, no Anhem-

.

, bi, em S. Paulo; de 30/7 a

05/8/84. _ O desfilejshow .

.de Buttok, domingo à noi
te, ao ar livre, no Agrope
cuário teve bastante sucesso.

,

'Página 2

ENCONTRO DE CORAIS -
Foi um sucesso, sábado, o

Encontro cte Corais, no Bae
pendi, que marcou. o 1'0.0 .,

ano do Coral.da SCAR. Cer-
._ cesso do sobrinho Frank

ca de 250: coralistas de lta- r,

Roberto Anders, pela sua
jaí, Palhoça, Criciúrna, Jo- aprovação em medicina no
inville e Jaraguá do Sul, vestibular . c{a Universidade
proporcionaram um belíssl- Federal de Uberlândia.
mo espetáculo, que :encan-

,.

Frank é filho 'de Ivo Knut
tau a todos. No final, todos Anders (popular Americe-
se confraternizaram com no ) e de Margit 'Horst An-
um jantar, no Beira Rio, o- ders, que por sua epllceção
ferecldo pela municipalida- conseguiu uma vaga à Uni- .

de. A SCAR está agradeclm� versidade, num curso bas-
do a Prefeitura, Empresas e tanta procurado.
Comunidade. pelo apoio re- G E. N T E - Completoucebido. cinco anos de casamento,

EM ITAJA[ - A propô- dia 21/7, o casal Dr.. Alte-
sito, "0 Coral da SCAR per- vir (Lúcia Márcia Menel)
ticipa ,hoje e amanhã, em Fogaça _Júnior. • Festejou
Itajaf', do 2.° Encontro de seu natalício dia 23., a Sra.
Corels.Catarinenses que reu-- Yolanda Wilhelm Driessen.
nirá seis corais' de diferen·
tes cidades do Estado. No
mês ..

'

de agosto ou setem

bro, "nosso Coral vai mos

trar -tudo o que sabe, can

tendo na missa que ii TV
Cultura leva ao ar nas- ma

nhãs de domingo, para to
do o Estado.
ARTE EM PORCELANA - .

Outro acontecimento ligado
a arfe 'que atingiu seus ob
jetivos foi Q' '1..0 Encontro
de krte em Porcelana, aber
ta di'a,21, .às 20'", no Salão
Nobre do Sesi, com coque
tel oferecido pela Ciluma.
Promoção da Prefeitura, via
SECET é Atelier Vera Dorn
busch, 45 artistas, senho.
ras da nossa mel hor socie
dade mostraram seus trebe
lhos, bastante apreciados.
Parabéns!

Rcdolfo Hufenüssler, passando o distintivo presidencial
ao neve. presidente. do Rotary Club de Jaraguá do
Sul, Alidor Lueders.

.

- N� mesma deta, recebeu
amigas do seu 'grupo de'
lanche, a Sra. Erica Klitzke.
• Já no dia 24, quem re

cepcionou para um lanche
foi a -Sra. Olga Breithaupt
Geffert.• Trocou idade die
23, a Sra, Marly Mattar da
Silva.

rianos jaraguaenses e as se

nhoras da Casa da Amizade
estão de parabéns pelo su

cesso da barraca instalada
no Agropecuário, durante a

Amostra, para a venda de
café, doces, cachorro quen-

o
te e outros, cuja arrecada-

. ção reverterá para o Natal
da Criança Pobre. Todo
mundo arregaçou as man

gas e trabalhou prá valer.'
E: isso aí!

NÁDIA É RAINHA -' A
bonita Nádia' Rosângela Beh
rendt, representando o Co

légio São Luís, foi eleita a

, Rainha dos Estudantes e do

W POUPANÇA,
GERANDO BESC..
Ep..IPAEGQ5

A poupança que constrói.

---_. .!....:.._:;...-

1
,. �

CASAMENTOS - Casam
se hoje, dia 28, na Igreja
Matriz, 16h Dahniro Ledo
BorbajDalva Maria Vegini,
17h Vilsoj, Costa' Ribeiro/
Edir Campregher, Lenoi,.

,

Soares/Célia Peixer; Antô
nio Schollemberg/ Solange
Berti, l8h César Lempek/
Maide Raboch' e às 20h
Franciscc; SchiochetjTerezi
t1ha Fagundes; 17h Oscar

Pincegher/Ivanilde Pacher,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ASSOCIAÇAOS DOS MORADORES DO BAIRRO V. NOVA

Demonstrativo das' receitas e despesas referente � festa
junina realizada no dia 14.07.1984 ,".

R�CEITAS
Churrasco e espetinho , .. Cr$ 1.174.050
Cozinha . Cr$ 874".400
Bebidas '.......... . Cr$ 764.300
Fogueira : '

Cr$ 30.000
Jogos/Diversos Cr$ 201.200

TOT A L Cr$ 3.043.950

DESPESAS
Churrasco e espetinho Cr$
Cozinha Cr$
Bebidas l............. Cr$
Fogueira . Cr$
Jogos/Diversos CrS

817:720
647.069
563.885
15.000
81.411

TOTAL

RESULTADO UQUIDO

Cr$ 2.125.085

Cr$ 918.865

AGRADECIMENTO

A Associação dos Moradores do Bairro Vila Nova,
agradece a todos que direta ou indiretamente colabo
raram com a festa [unina, às equipes de trabalho que,
no anonimato, organizaram, prepararam e trabalharam

n.a . fes�a, aos
. morad�res do bairro pelo apoio e par

ttcípeçêo mecrça, enfim, ao público em geral que pres-
.

, tlglou e colaborou pera o sucesso do acontecimento.

A COMISSÃO

,Gentileza:. LUKISA - Distrib. de produtos Antérctica.

Fundacão Educácional
I

Regional Jaraguaense - 'FERJ

Edital
Concorrência Pública

: N. 02/84
A .fUNDAÇÃO EDUCACIONAL REGIONAL JARAGUA

ENSE faz saber aos interessados que encontra-Se aber
ta Concorrência Pública n.O 02/84, pera receber pro
postas com vista à alienação de um Jipe - 1967,'
pertencente à FERJ, pelo prazo de 20 dias, com en

cerramento previsto para o dia 16-08-1984.
O Edital completo e demals informações poderão

ser obtidas na Secretaria Geral da Fundação i:duca
cional Regional Jaraguaense, no horário normal de ex-

pediente.
.

Jaraguá do Sul,' 28 de julho de 1984.

CARLA SCHREINER

Presidente da FERJ

'r
Grande promoçãQ de relógios Technos a

Cr$ 35.000,00 ou CrS 9.109,00 mensais na

Relojoaria Avenida
JÓias.,f!! R.légios

Marechal Deodoro, 4·31, e Getúlio Vargas, 9I '

i �
I '

"

.h"K " .5�1
.

L... 1

0210 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
13070212.Ql - MANUT. DOS SERVo ADMINISTRATIVOS
3. L 1.1 - Pessoal Civil Cr$ 2.600.000,00
3.1.1.3 - Obrigações Patronais Cr$ 724.198,02
TOT A L Cr$ 3.324.198,02

Art. 2.0 - Os recursos para abertura deste cré

dito suplementar provém do SUPERAVIt do Balanço'
do Exercício de 1983. . ,

...,..
.

Art. 3.0 - Este Decreto entrará em vigor ria. data
de sua publlcação, revogadas as disposições ern conträ-

.

rio. - Jaraguá de SI.)I, 24 de julho de 1964.
'

DURVAL VASEL - Prefeito Municipal'
IVO KONELL - Secreto de Adm. e Finanças.

DECRETO N.o 973/84
Abre crédito suplementar para. reforço
de Programa e Verbas do SAM�E.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso de suas atribuições e de conformidade· com o art.

4./0 da Lei Municipal N.o 943/83, de 1'.0 de dezembro
de 1983;

DECRETA:
Art. 1.° - Fica aberto um crédito suplementar no

valor de e-s 3.324.198,02 (Três milhões, trezentos e

vinte e quatro mil, cento e noventa e oito cruzelros
e dois centavos ), para reforço dos Programas e Verbas
constantes do Orçamento do Samae-Serviço Autônomo

Municipal de Água e Esgoto de Jaraguá do Sul, aprova
do pelo Decreto N.o 895/83, de 1.° de dezembro de
1983., a saber:

/

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá ,dó Sul

, DECRETO. N.o 974/83
Abre crédito suplementar para reforço
de Programa e Verbas do SAMAE. '.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUA 00 SUL" no

uso de suas atribuições e de. conformidade com o art.
4. ° da Lei Municipal N}" 943/83', de 1.0' de

'

dezembro
de 1983;

DECRETA:
Art. 1.0 � Fica aberto 'um crédito suplementar no

valor de Cr$ 8.400.000,00 '(Oito milhões
,. e quatro

centos mil cruzeiros), para reforço dos Programas e

Verbas constantes do OReAMENTO DO SAMAE - Ser
viço Autônomo Municipal 'de Água e Esqoto, de Jara
guá do Su.I, aprovado pelo Decreto N.o 895/83, de 1.0
de dezembro de 1983, a saber:'
0210 - ADMINISTRACÃO GERAL
13070212.01 - MANUT. DOS SERVo ADMINISTRATIVOS
3.1.2.0 - Material de Consumo CrS 2.000.000,00
13764472.03 - OPERACÃO E MANUT; DO SISTEMA DE

ÁGUA'
3.1.2.0 - Material de Consumo CrS 6.400.000,00
TOT A L

.

Cr$ 8.400.000,00
Art. 2.° .,- Os recursos para abertura deste cré

dito suplementar provém do "Excesso de Arrecadação"
verificado até 30,06.84, conforme derncnstrativo em
anexo.
.. Art. 3.° - Este Decreto entrará em viqor na' da
ta de sua publicação, revogadas as disposições em con-

.

trário.'
.

Jaraguá do Sul, 24 de julho de 1984.
DURVAL VASEL - Prefeito Municipal
IVO KONELL - Secret. de Admin. e Finanças

EDITAL DE CONYOÇAÇAO '

O Presidente em Exercício do' Conselho Administrativo
do Corpo de Bombeiros Voluntári_os de Jaraguá do
Sul, no uso de suas atribuições e na forma do pará
grafo único do art. 20 dos Estatutos Sociais, CONVO
CA todos os membros do Conselho Administrative e

'- Deliberativo, e os senhores lndustriais, comerciantes e

público em geral, para a reunião a realizar-se no dia
,. 22 de AGOSTO DE. 1984, na sede social da Corpora

ção, situada à Rua Pres. Epitácio "Pessoa, 90, nesta
eidede de Jaraóué do Sul (SC), com início às' 20h em

primeira convocação e às' 20,30 - horas éin segunda e'
última 'convocação, com a seguinte
ORDEM DO DIA " '.

,

a) Exame, verificação e .aproveção ou não do -balanço
geral anual, referente ao período de agosto de
1983 a agosto de 1984. .'.

b} Eleição do novo Conselho Adrninistrativo, gestão
agosto 1984/1985;

. "

,

c) -Eleiçãc do Conselho Fiscal, gestão Agosto 1984/85.
d) Assuntos qerars da Corporação.

,

.

'.

Jaraguá do Sul, 04 de agosto de 1984.
Edmundo Klesoski - Pres_id. do Cons. de Admlnistr.

Caixa da
Asslstência/
Advogados

O advogado Roberto Marce
lino Vargas ,Madrid, foi no

meado delegado da Caixa de
Assistência dos Advogados. In.
formou-nos o representante
que a Caixa em Jaraguá do
Sul, tem convênio COm o La
ooratórlo Ceaclln-Anéllses Clí
nicas e com o cirurgião-den
tista Dr. Alfredo Guenther e

-

que estão sendo mantidos con

tactos com' a classe médica ob

jetivando o crédenciamento de
profissional para esta área. A
Caixa fUnciona no escritório
Cio causídico, na Rua Felipe

_. "Frenzel, 89, estando a dispo
sição de todos . os advogados

· 'da região.
.

Associacão de
I

, .

Bancanos
•

• f Os bancérios de Jaraguá do
-

;' Sul e R�gião estão se unindo
nc sentido de formarem uma

.Assocleção de Bancários, pera
". posterior transformação em

Sindicato. Entendem eles que
nossa região já tem condições
de abrigar um Sindicato, que
melhor 'dirija seus destinos,
dando uma assistência mais

direta, e pessoal pera a classe.

Encontro
Macrorregional
- No dia rs de agosto, no

Baependi, 25 rnuniclpios, des
de Porto União até Piçarras,
participarão· em Jaraçué. do
Sul, do Encontro Macrorregio.
nal do PMDB, que deverá reu

nir cerca de 250 correlegioná
rios, entre prefeitos, vice-pré-

· feitos, vereadores, diretórios
municipais e 'as alas jovem,
ferninina e trabalhista.

PT de
Guaramirim

O Diretório Municipal do
Partido des Trabalhadores de
Guaramirim - único municí
pio da microrregião com três
partidos políticos - realiza
neste domingo um festival es

portivo 1'10 Estádio do Serena
ta e à tarde, promove uma

-concentração política, com a

presença do ex-candidato à go
vernador do Éstado Eurides
Mescolótto,

.

para urna manl
festeção pró-eleições, dlretas
já. O Diretório Municipal do
'pT de Guaramirim é dirigido
por. Jair Amorjm e seus' asso
dados são, em grande parte,
produtores rurais. i
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\

Página 4CORREIO DO PÔVO-
.' ..

"Jaraguá do Sul· Semana de 28jjulho a 03/ago$to/19'84

Edital 13.804 de 18.07.1984
.

Célio Linder e Laudi'a M�.
thlas. Ele, breslletro, solt�i
ro, operário, natural de Ja
raguá 'do Sul, neste Estado
domiciHado :e residente na
Rua João Januário Airoso,
1763, nesta cidade, filho de
Adolfo Linder é de Hildegar:.
Albrecht Linder. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, natu
ral de �,'I&ripá-Palotina, Pa
raná, do-nlclljade e residen
te na Rlia João Januário Ai-

.

Proclamas da Casamento'
Áurea Müller Grubbe, Oficial do Reqlstro Civil do

1.° Distrito da' Comarca de Jaragu'á do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car

tório, exibindo és documentos exigidos pela lei, :3 fim de se
'nabillterern para casar, os seguintes:

.

rosa, 1763, nesta cidade, fi- Jaime Luiz P�drotti e Maria
lha de Benno Mathias e de' Elisabeth Kubnik. Ele, bra-
Laurinda Seil Mathias. sileiro, solteiro,' proqrema-
E-dital 13.805 de 19,07.1984 dor de Computador, natu-

"
,

--'-'--.

.1i",,�' '''f'�
,- .';>.

_. ;'!t

ZBESC il

, <'i,descontos..

"atê'" I.-
. . '

•

ral de Jaraqué do 'Sul, neste
Estadó," domiciliado e res i-

(. dente érl'),' Ribeirão Molha,
neste distrito, filho de For
.tunato Pedrotti e. de Ama
bile StefanI Psdrotti. Ela,
brasi lei ra, sol teira, profes
sere, natural de ,Massaran
duba, nesté Estado, domtel-

, nada e residente na Rua 25
de 'julho, neste distrito, fi
lha de Alexandre Kubnik e

'de Eroldes, Karachak Kub-
nik.

.

.

.

1

Edital 13.806 de 24.07.1984
Valdemar' Draeger e Marise
Kreis. ·Ele. brasileiro, soltei
ro, torneiro, natural de Ja
raqué do SU I, neste Estado:

, domiciliado e residente na
Rua João Planinscheck. nes
ta cidade, filho de Victor
Draeqér � de ' Jenny Keiser
Draeqer . Eta, brasileira, sol
teira, costureira, natural de
Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente na
Rua Professor Antonio Ayro-
.so ,122, nesta cidade, filha

, de Victor Kreis e de Ema
VierÇlu� Kreis.

E para que chegue ao co

nhecimenjo de todos" man
dei passar, o presente edl
tal, que será publicado pe
la, imprensa e,' em, cartório,
onde será afixado durante
15 dias,

NASCIMENTOS ..
Dia 05 de julho
Dinael Juliano. filho de Lú
'cio (Ivone) Machado
Dia 08 de julho
Marioa e Marília, filhas de
Tobias (Elvira) Correia

..Dia 09 de,julho
Deyse Rafaela, ' filha de Dé
cio (Elisabeth) Buchmann
Dia 11 de julho '

Vilson 'G�abriel, filho de Ga
briel (Lúcia) Burcer
,Dia.14 de julhQ

.

,

M�Lrà:DanieI1a, filha. de Pau-
lo (Gladir) Dias

'

Dia lS de julho
Rosilene, filha ,de Genetize
(Nair) Silva
Dia 16 de julho
Tatiana, filha de Olávio (Ia-
ra) Schütz . _

Dia 17 de juJho� .

Daiane,. filha de Ehern (E-
liany) Silva -,

" '

Julie Christi, filha de Aldo
(Elfrida) Sa lai
Dia 19. de julho
"Marcelo, .

filho .de Ademir
(Iraci) Hoffmann
Adilson, 'filho de Silvino
(Teresinha) Neoherbon
Dia 20 de julho
Claudionei, filho de In5:l'0
(Romilda) -Krehnks
Rafael, filhó de Léocédlo
( I nqrid ) Ataide'

.

Dia 21 de julho
Ricardo Maycoll, filho de
Rubens (Lucíl ia) Reckel
berÇl

AN IVERSAIijAt-JTES
, Aniversariam hoje: 28
Srta. Marinês Rozza, fun,
cionérie de A Comerclal
Sr. Lother Sonnenhohl
Sr. Harry Adalberto Grubba
Sra. Lúcia, esposa de Eugê.
nio Steinmacher

.

'

Valmor Nicocelli
Gerda Reichel
Ricardo de Jesus
.Sra. Rosãlina Werner
Aniversariam domingo
Sr. Hilário Bartel
Sr. Acácio José Verfssimo,
em Santos-SP .•

Marlene Floriani
Luiz Hubner
Valdecir Schaldach
Dirceu Féli', Henn

Dia 30 de julho
Sr. Alfredo Bonominl
Sra. Edla Corrêa, em Jlle.
Sra. Hlldeqard ßürcer Ree
der
Elcídia Lemke
Ivo Arildo Tomelln
Sra. Idelca Rowe, em Gari·
baldi
Sr. Alfredo Reeck
Domlnqos Sávio Masson
Luís Ferreira Simon
Srta. Maqali Menslin
Sra. Luzia Pahl Dal Bello
Dia 31 de julho
Sr. Daroldi Bona
Sr .. Armínio Marquardt, em

Joinville
José Roberto Coelho
Janete da Rocha
Marcos Siewert
Diomar Luiz Zonta
Sr. Jeremias Rozza
Sr: Werner Horst
Dia 1.° de aqosto
Euqênio Vlctor Schrnöckel
Filho
Sra. Ermelina Cattoni Bau-
mann

Dr. Waldemiro Mazure.chen
Sérqio Norberto Schroeder,
em Rio Neqro -.

Sr. .Orlendo Gi lberto . Gon- '

calves, em Toledo
Gilberto Francisco Bortolinl
Sr. Otávio José Vailatti
Rosana Aparecida Rodrigues
Dia 02 de agosto
Sra. Marion Meister Mar·
catto
Marcela', Helena, filha de
Tarcl�io e Cecilia Marangoni
Sra. Anoela P .. Maiochi
Oldemar Klitzke
Dércio Beck
Ângelo Maiochi
Irma H. Nunes
Cláudia Maria Henn
Afonso Blank Filho

. Dia 03 de agosto '

Sr. Hermílio Ramos
Fidélis Schiochet
.Sr. waldemar Bruch
Sr. Almiro Gumz
Sr. José -Hermele Marchi
Sr. Alfredo Müller:
Sra. Leonir D. Gretter
Kênia e Alblo, filhos, de
Leonardo e Jussera. Neckel

'Venha correndo aproveitar
as sensacionais ofertas da

" " S�p_., LIQUIDAÇÃO
e co!'1P� tudo o,que quiser.

, Nao; perca esta cha��
.

' . E,quentíssi�!!!· ��,
,,�,�'-.
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INGO I(RAUSE - TI!CNICO CONTAB,IL

Abertura de firmas. - Elaboração da contrato

social, - Alteração contratual.
Encerramento ejou transformação.

Assistência fiscal, contábil e trabalhista. -

Serviços de assessorie na área administrat.iva, financeira
e comercial para pequenas e

-

médias empresas.
.

Rua Donaldo Gehring, 120 • Fone 72-0808 • Jguá. do SUl

Para todas as ocasiões ,

as melhores sugestões para presentes estão na ,JOALHE
RIA A PEROLA, que realçam o. seu requinte e bom. gos
to. Peças de [oalheria, decoração, objetos em prata, crls-

, tal e porcelana e muito mais na PÉROLA. Em anexo, a

OTrCA MODERNA.

Joalheria A Pérola
ÓTICA MODERNA

\

Rua Relnoldo Rau, 289 ., Fone 72-1823

Escandinavia a neva .opção. Copenhagem com 30% de

desconto, na tarifa ponto a ponto. Consulte o seu agen
te de viagem ou a

.•/S4S
'. .

Jtiftf'I)'Mnf,f'MRUN6

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

Instaladora Elétrica
CONTI Ltda.:
Rua Guilherme Weeue. m • fane: 12..0091

CONFIRA A HISTÓRIA ...
':"-

'" HA 40 ANOS
- A imprensa jaraguaense, [ela-se o

"Correie do Povo", na ,última páginé! da'
edição de 5 de agosto de 1��4t. djlvé! um
aviso: Cuidado com os Ladrões. E dizia
porque: "Entre as noites de 27 a" 30 de
julho ultimo foram furtados à Estràda
Nova es s,eguintes objetos: do Snr. Oscãr
Nagel um par de arreiames; do Snr. Wal.
demar Rau tambem um par de arreiames
e do Snr. Germano Zeh, um cavalo de
pêlo zaino". No dizer dos entendidos era'
um roubo completo, Os ladrões fazendo
barba e cabeleS nas vítimas.
- Ainda o "Correio do . PoVo"': ·0

nosso prezado redator, sr. Mário Tavares,
da Cunha Mello e sua digna esposa, dona
'Diva Sabino Tavares, registravam com ;'Qr·
gulho o nascimento de mais um herdei.
ro, no dia 30 de julho, é que na pia ba··
tismal tomará e nome de Julio. Os nes- .

sos votos d�- felicidades ao . pequeno Ju·
lio e seus dignos progenitores". Julio, já
homem feito, com 5 semanas de casado,
numa corrida de áutomóveis,' em Joinvil-·
Ie, perdeu estupidamente a, vida,. Hoje �_
nome de uma rua em 'Jaraguá, saindo da' .

CoroneL 'Procópio Gomes de Oliveira, até'
.

o rio Itapocu.

". HA 30 ANOS
- A Convenção Municipal da UDN

escolhia os çandid�tos a vereador para
a eleicão de, 3 de outubro de 1954: A
dolfo 'Steingrae&er, Willy Maffez��IIi, Mar•.
tim Hauck Fred.rico Curt Alberto Vasel,'IM., _

•

Mario Nicolini, Ney Francõ; -dr: .Murillo
Barreto de Azevedo, Walter Janssen, João
Jose Bértoli, Fidelis Wolf, João' Lucio da
Costa, Luiz Satler, Francisco Modrock e

Artur Müller.
- O Governador Irineu Bornhausen,

dirigia carta a um dos seus colaborado�
res: "Florianópolis', 2 de Julho de 1954
- Prezado� Amigo. Dr. Luiz de Souza. A·
cuso o' reeebimente do seu· ofíc-io .n, 1.748
de 1. do corrente, em que solícita exene-.

ração do cargo cJ� Secretário da S�uran.
ça Pública, por motivo de sua candidatu
ra à Assembléia Legislativa. Ao conceder.
lha, quero expressar' ao estimado Amigo
os meus

. agradecimentos pelos serviços
prestados ao meu govêrno e ao Estado de
Santa' Catarina naquele cargo, onde sem

pre se houve com lisura e devotamento
à causa pública. Aproveito. � oportunida�
de para renovar as expressões do mell"

constante aprêço e inalterável, estima.
IRINEU BORNHAUSEN - Gox.ernador" .•
_ Dava entrada no Tribunal' �egig,.

nal Eleit�rali: o r�gistro do vdir�tório;.m�
nicipal do Partido de Representação Po

pular de Jaraguá, assim constit,!ído: Pre.:
sidente: Gerhard �oeder; Vice-Presidente:

. Barão cJe Itapocu

Oscar Nagel; Secretário: Harry Buch�

mann: Vogais:' Mariano Vitkoski, Alfredo
Bortolini, Mathias Felipe' de Souza e Otto
Ehlert. O diretório fazia coligação com a

UDN na chapa para vereadores e também
para as 'futuras eleições.

... ,HA 20 ANOS
_4As' Capernis, os Carajás e 0$ es

cândalos da Corôa-Brastel, etc. etc. não
sã� privilégios dos'�ue se dizem os s�,
guid'ores da Revoluçl[!o de 1964, que hOle
também já' envelheceu, como env�lheceu-

.

o 'sistema anterior. Querem ver? 110 IIPro

cesso' do Feijão Pedre", que estava, há 5
Ianos; entregue ao môfo nos arquivos da

10a. Vara Criminal, tem sido muito fo

lheado nestes últimos dias. Nêle aparecem 1o coronel Frederico 'Mindelo, que foi pre
sidente da COFAP, seu compadre Jusc..

,

Iino Kubitscheck, então presidente dia Re

pública e O' sr. Ináció' Tosta Filhor dire
tor da CACEX, além d.os negocistas Pe

tresco e Buesco. Na negociata, o Tesouro

foi lesado em 1 bilhão e 300 milhões.
Toda- a sua históriar com o inquérito, a

denúncia, o processo, os beneficiados, as

interferências do tatete, é lembrada, ho

je, 'e' é, aO mesmo temp.Q, um fato nôvo

para a Rev�1ução".
.

_ A Assembléia L.egislativa homolo-

gava a.' Resolução da Câmara Municipal
de Guaramirim, que criava o Município
de. Schroeder. "O aconteçimento _ di;.

.

zla-se ,r

conquanto tenha sido bem rece

bida em certos eíreules políticos, entre
outros e grande parte d� pOt;>ulação '.oi
recébido com reservas, face a uma clr·

cunstância, neles pontilhando !l fato de
não ter sido aprovada a resolução peta
totalidade' dos vereadores, votada de afo

gadilho', sem ouvir quem de aireito".
,

. ' ..
HÁ 10 ANOS

_ O Rotary Club 'de Jaraguá empos
sava seu Conselho Diretor para o ano re

tário"974/1975: .Presidente - WALD&: I

MAR 'BEHLING; Vice - EUG�N'IO VIC·

TOR, SCHMÖCKEL;" 1.� Secretá'rio - ROL

LI BRUCH; 2.° Secr. - BRUNO BREI.
THAUPT; 1.° Tesoureiro _ WALDEMAR

ROCHA; 2.° Tes. _ MILTON KOHLBACH;
Protocolo - tLDO DOMINGOS VARGAS;
2.� Protocolo -_ JQSÉ ALBE�TO BARBO

SA; Diretor"A" _ ALFREDO GUENTJ:iERi
Diretor "B" -NORBERTO EMMENDOER·
FER.; Diretor' "c" _ MAX ROBERTO
BORNHOLDT e Diretor IID" _ MARIO
TAVARES· DA CUNHA MELLO.. Prestigia.
vam à posse: O Vice Prefeito João Lúcio

r

d� Costa; Ver. José Carlos ,Neves, Preso

da CârTIara; O sr." Aldo Piazera, Preso do
I.,ions. Na oportunidade cada del�gação ro.

.
'téria recebia 1 exemplar do PRIMEIRO
LIVRO DO JARAGUA; de Frei Aurélio

Stulzer,.oleria da municipalidade.

,

G-Uarda-Pós?

onde você encontra aventais, jalecos, macacões,
letós de garçon e mais toda linha de uniformes
dos.
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 em Blumenau e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 - em Joinville.

.

camisas,' calças brancas e pretas, pa
para ihdústriàs, hotéis e supermerca-
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As mais finas sugestões para presentes,
jóias; relógios, violões, troféus,

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

RELOJOARIA AVENIDA

II

SHARP
Venda e assistência técnica autorizada de

calculadoras.

COMERCIAL FLORIANI
Rua Venâncio da 'Silva Porto, 353 - ao lado da Weg. I

feiefon. 72·1492

FUNILARIA JARAGUA LTDA.

Ca,l�as psra . todas as finalidades.

Agora' também aq�.cedores a

energia solar. -

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para toQils as obras.

Consu I te-nós!

Rua Joinville, 1.016 � Telefone 72·1"101

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Viste-se bem com a

moda outono-lnverno da
CINDERELA

Veste bem, A moda certa, na Getúlio Va�§as
e na Emílio Jourdan. _

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO
Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos pare presentes em todas

as ocasiões.

l.ANZNASTER-fica .na Mal. Deodoro, 364· fone 72·1267

- '

_' Baterias novas, usadas, reeendlclenamentes,
recargas, e consertos em geral.·-

. Rua CeI.. Procópio Gomes de Oliveire 227, Fone 72·0363
. .

Jaraguá do Sul .:_ Sç.

..
ONDE COMPRAR O "CORREIO DO POVO"

.

O "Correio dQ poyo" pode ser adquirido. semana1.
mente nas seguintes bancas: . Banca Senff,

_ Grafipel (ao
lado da Prefeitura), Grafipel (Getúlio Vargas), Super
mercado Riachuelo e n? Banca do Vicente (próxima do
BombeiroY. Em Guaramirim: p(jpel�ria Oênios. Ltd�..

.c

"APARTAMENTO CLASSE A"

EDIF. CHRISTIANE MONIQUE

Rua Procópio Gemes, 611 - Apto. 102. Área 188m2.

Valor 2.000 ORTN. Informações: Fone 72·0593.

A Junta Comercial do Es
tado também entreoou ao
secretário Etevaldo da Sil
va, um levantamento, sequn
do o qual se constata -que
foram constituídas' 4.986
empresas no Estado duran
te o primeiro semestre des
te ano. Destas 2.383 são in
divíduais, 2.567 limitadas,
34 soctedades anônimas e
duas cooperativas.

As alterações estatutárias
reqistradas cheqaram a ...

3.93,1, sendo 1.046 de fir
mas individuais, 2.538 de
limitadas e 347 de socieda
des anônimas. Os cancela.
mentos, distratos e/ou li.
.quidações, devidamente re-

qistrados e comunicados à
Junta Comercial, de [anelro
a junho último, somaram

808, envolvendo 515 empre
sas individuais, 292 limita
das e uma' sociedade anônl
ma.

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SilVA
ANGIOLOGIA CUNICA E CIRURGIA VASCULAR

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

.

hemorróida, etc.
Rua Guilherme Weege, n," 34 - 1.° andar'

Fone 72·2500 - Jaraguá do Sul - SC.

5 MIL EMP_RESAS NO
1.° SEMESTRE

DeiXE} o aviamento dß suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

Farmácia' Paraná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob Cl direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do SuL

Aviamen,o de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra
ça estão aqui. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72·1689 . JS./SC.

,---------------------------.-------------',�
COMfiRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DI,NHEI
RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE PRO·
DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VEN�A MOTOS USADAS.

Reverídedor Autorizado
..

RONDA'

Entre noMon�4 portas poraqui.
E.I e I d • er Ie r Co m é r ci·o·

.

.é Vercules lida.'

·.'\. �-•.-f ..,.'
'""'"-.._.--__--------"

COMPRE O 'SEU LOTE- NO JARDIM SAO LUIZ
.

E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE·. PAGAMENTO·
JARDIM SÃO lUIZ' A SUA orcxo DE MORADIA NO

. JARAGUA ESQUERDO. . .

EMPREENDIMI;N.TÇ)S IMOBILIARIOS
MARCATiO LTDA.
CRECI·093 "":;"-lla. Região

_ Mal. Deodoro, 1.179 _".. Fone 72·1136
.'

-

Jardim São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OLIMPíADA COMEÇA DIA 18, NO A. MULLER - O
Centro de Atividades elo Sesi de Jaraguá do Sul realizou
segunda-feira à noite, o Congresso Técnico da 3a. Olim

píada Sesiana Jaraguaense, que sera aberta dia 18 de a

gosto, sábado, às 'l9h, 'no Ginásio de Esportes Artur Mül
ler. Das 20 empresas Inscritas, 'apenas Sêrla e Max Wi
lhelm não :compareceram,c mas,' mesmo assim, fez-se o

sorteio nas diversas- modalidades'. em disputa, ficando,
também, estabelecida a data de 30 de julho, segunda
feira; às 19h30, para.o acerto' final da tabela, local, ho
rários e datas dos jogos. Atletismo, futebol de salão e

suíço, volibol, basquete, boião '16 e/23cm, bocha, handebol,
L alvo e tênis de campo são as, modalidades que serão dis-

putadas na 3a. Oliseja.
.

WEG LIDERA CICLISMO NO NORTE - Sílvio Roberto
Ewald, Wanderlei Zocatelli e Claudius' Krüger, todos da
Weg, foram, pela ordem, os três primeiros colocados da
etapa do Campeonato Norte Catarinense de Ciclismo; dis
putada domingo,. na Serra Dona .Frencisca. Já Waldir
Hornburg, da categoria estreantes, foi o terceiro colocado.
Após essa etapa, a equipe jaraguaense lidera a categoria
principal, tanto por equipe como individuafmente, pro
vando que aqui se pratica O melhor ciclismo do Norte
do Estado. Sílvio, Wanderlei e Claudius, mais Jonny Coz
zarin.. participam neste domingo, da Prova Curitiba-Para
naguá, �de 180km, denomínada- úPedal de Ouro", na qual
marcarão presença pedalistas de todo o Brasil.

CAMPANHA. PARA ARQUIBANCADA - O Cruz: de
Malta, de Rio da LUZi que no domlnçe derrotou o Gas
perense, de' Gaspar, por 4 a O, gols de Milton (2), Cóli

. 'e Ivo (na preliminar, entre aspirantes, 3 a 3), está lni
ciando campanha para a construção de sua arquibancada
de concreto armado, que exigirá recursos de cerca de �
milhões. Será coberta, COm capacidade para 'mil pessoas,
este o plano inicial da diretoria, tendo a frente o des
portista ou Duwe , No plano 'geral, prevê-se igWllmente
a reformulação da equipe, para as disputas da' Primeiro
na e o Estadual Amador, em 1985.

MUNICIPAL VARZEANO PROSS'EGUIU - No Estádio
do. Figueirense, prosseguiu domingo o Campeonato Muni

cipal de Futebol Varzeano, a 4a. rodada dás Chaves Azul
e Vermelha. Malvice Ox2 S. Luzia, Canarinho OxO Jara
guá, Astronaut!'! .1 x4 Figueirense, S. Paulo 3xO Atlântida,
Pinheiros Ox3 Rio Molha, Sup. Lenzi OxO Pinguela e Afa
Ox l Fluminense, foram .os resultados. O certame terá
continuidade neste domingo, com a 5a. rodada das Cha
ves Verde ·e Amarela, a partir das Bh: Viracopos '.?< Por
tuquesa, Corinthiansv.x V.' Olímpico, V. Baependi x Fa

culdade, Ind. Reunidas x Arsepurn, S. Antônio x Colúm

bi:a, Vitória x Saturno, Radar x Trapp �o Cachoeira x Ban

gu. ,

CONGRESSO DOS JOGOS REGIONAIS - O Chefe da
Divisão Municipal ds .Esportes, Raul Rodrigues, participou
quarta-feira, em ßrusque, do Cohgresso' Técnico dos Jo

gos Regionais Leste/Norte, a serem realizados naquela
cidade, de' 16 a 19 de agosto. Futebol de salão, hande
bol. feminino, volibol mascul,ino e boião masculino são as

modalidades qUe Jaraguá. do Sul participará. O tênis de:

. campo masculino não irá par
ticipar, em razão do ato, bai
xado pefa COO, impedindo o

registro de novos atletas. Nes
sa modalidade tínhamos chan
ce de uma boa colocação.

FLORIANI NO MARCíLIO _.
O atleta Floriani, jogador da
defesa do Combinado de Jara
guá do Sul, que sexta-feira à
noite perdeu para O Marcílio
Dias, de Itajaí, por 2 a 1, no

Estádio Max Wilhelm, foi con

vidado a fazer testes na equlpe
praiana, em razão da sua 'boa
atuação naquele jogo. O téc
Mico Juarez Vilellé, do Marcíli.o
Jias, gostou da atuação de
Floriani e manteve . contactos
mrcrars com Raul Rodrlçues.
para levá-lo para um período
de testes. O Marcílio já tem

de Jaraguá do Sul o Küster; lá
conhecido pelo prenome de
Reinaldo.
PROVA RÚSTICA ACONTECE

JHOJE -..,.. A Prova Rústica "CI-'
dade de Jaraguá do SUI'I vai
ser realizada esta tarde, com

irucro às 15h, comemorativa
. aos 108 anos de fundação da
cidade, Mais de cem atletas
inscreveram-se à' Prova, que se

rá largada defronte ao Hotel

ltajara, seguindo os atletas
pelas' ruas Gumercindo da Sil

va; Presidente Juscellno, 29 de
Outubro, Francisco Fischer, J.

. Zapella e Henrique Piazera.
Aos participantes serão ofere
cidos diplomas e troféus e me

dalhas aos melhores coloca-
dos. .

CLARICE E CORNÉLIA BRI
LHAM NO ATLETISMO - A a

tleta Clarice Kuhn, que nos

Jogos Escolares Brasileiros, em
Brasília, foi a 2a. colocada no

salto a altura, com a marca

de lm55, participando no fi
nal da semana que passou, na

Capital Federal, do Campeona
to Brasileiro de Atletismo até
16 anos, tornou-se campeã
brasileira dessa prova, saltan-'
do 1 m68 e, também, campeã.
no salto extensão,' .: estabele
cendo a marca de 5m24, feitos
que

-

a' credenciam a integrar' a·
Seleção Brasileira ao Campeo
nato' Sulamericano, em La Paz,
na Bolívia, em setembro e on

de, se mantidas' as boas mar

cas, poderão elevá-Ia ao Camp.
Mundial, em Roma, na Itália.
Outra atleta jaraguaense, de
fendendo o Selecionado Cata
rinense nos/ Jogos Universitá".
rios Brasileiros" em Natal-RN"

''1

Cornélia Holzinqer, conquistou o título brasileiro nos 400
m com barrelras e o -terceiro nos' 1 QOm c/barrelres, feito
que vem .coroar todo um .trebalho sério e dedicado, ori
entado pelo técnico José Augusto Caglioni. Cornélia. está
pré-selecionada a participar no mês de maio/8?, em Tó-

. quio, no Japão, da Unlversíade, representando o Brasil,
porém, ·terá que confirmar sues marcas, ao longo das.
disputas que se sucederão até então.

FINAL DO MUNICIPAL DE BOCHA. - Acontece na tar
de deste sábado, 16h, no Acaraí, a partida final do Cam
peonato Municipal de Bocha, entre Papp Sport e Clube
de Bocha Arduino Pradi: Serle e Acaraí disputam. a 4á ..

.

colocação; já que a 3a. pertence à Weg. Este 'e o primei
ro campeonato munlclpal de bocha, modalidade bastante
difundida em todo o muriicfpto.

.

.' .

.

. JOGOS OlíMPICOS COMEÇAM HOJE, 28 -"- Durante
16 dias - a partir deste sábado 'até 12 de �osto - as

Redes Globo e Bandeirantes, captadas com perfeição em

Jaraguá do Svl.e região, transmitirão as principais com

petições da 23a. Olimpíada. Ao· VtVO, direto de . Los An-
9J�les, EUA, de seis a oito horas diárias da maior Olim- .

pí�da' da história em- número de países participantes. Se.
rão 141 nações, 60 a mais do que em Moscou (1980)
e 19 a meís das que disputaram em 1972 a Olimpíada
de Munique, até então a recordista de participantes.

NOTA ESPORTIVA FINAL ....;_ Na Sociedade Vielren-
...r

se, com a participação de oito
. equipes, está sendo de-

senvolvido o' 3.° Torneio "Cidade de Jaraguá" comemora-

tlvo ao aniversário da cidade.
.

�'
.

FOTO LOSS
Fotografia -- cinema - vídeo-

reportagens. - studio.
.'

L
O melhor serviço é no LOSS.

o

Ma I. Deodoro,. 302,._::_ Fone 72-01 9 1

-------._.....__,

I
�
I

Terraplenaaem Ri·beiro
Nivelamento - Terraplénagem e

Prepar.ção dê Terreno.

ORLANDO RIBEIRO --:' Diretor

Rua. José Teodoro Ribeiro, 1.720 _:.. Fone -72-1363
Ilha da Figueira - Jarj'lguá do Sul - SC.

Agência
Cosmos de
Viagens. Ltda,

Não pare i.o tempo, viaje! Conheça o Brasil e o Mundo
pela AG�NCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,"

. marítimas, programas especiais de férias, cruzelros ma-

rítimos e passagens das empresas Catarinense, ltepeml
rim, Reunidas, Pluma, Penha' e Santo Anjo da Guarda�
Rua Antônio Tobias, �O � 1.° andar - Fones: 72-0520 e

72-1709 - Telex 0474-230 ACVL.BR. Jaraguá d� Sul.
Embratur 0271�.00-42.�

.
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As Anotacões de FI'ávio Jnsé
, ,

,
' -

• Dóna N\aric.:>ta e seus companheiros do Boi-de-Mamão
do ltacorubl, causaram furer domingo à tarde no Agro.

,

pecuário, onde seguramente se concentravam quinze mil

pessoas querendo ver o espetáculo. Mas pouca gente viu,
devido o local não ter sido propício. Udo Wagner, com a

corda toda, prometeu que trará novamente, para apre.
sentação em outro local.

'

• Muitas pessoas, indignadas, ainda procuràm a razão
dos policiáls militlllres terem usado armamento pesado
( carabinas) durante o amistoso entre ci COl11'binado de
Jaraguá e Marcflio DIalI, no Baependi, com portõe.s aber.
tos. () uso de tal armamento nio se justifica,' fa,to que
se re.petlu no Gh1áslo Artur Müller.Parem Com isso genter
.' Um novo nome su.rge no PDS pera a disputa de uma

cadeira à Assembléia LegislaHva. t Norberto Haferrnann,
que, petas inf.ormações, já estaria articulando com uma

ela do partido. Hafermann Já concorreu a deputado esta-:

dual, ne sublegenda, junto com o deputado Octacílto Ra.
,

mos. E mais um nome para embolar o meio de campo.
Mama mià!

• O. Centro de Tradições Gaúchas '''Laço Jarag�ae!1self,
atualmente bastante ein evidência, realizará nos dias 24,
25 e, 2,6 d. agosto, o 3.° Rodeio, Crlo",lo de Jaraguá do
Sul, na Fazenda de Augusto Demarchi, pr6xima a Nereu
Ramos. CTGs de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e

Paraná marcarão preseriça para as tradi�ionais gineleadàs,
:

provas de laço entre ,outras atraçõ_s.
• A Câmara de Vereadores 'reinicia ,as atividades do se·

'gundb semestre nc die 2 de agosto. Em fevereiro/85, um
nQVO presidente assume no lugar de Menel e muitp em-,

bora "sern se abrir" alguns nomes estão cotados, como
Marino Lenzi, Lauro Siebert e Adema'r�Winter. No meio
pode até surgir um nome do PDS. Aí, quem tiver maior
jogo de cintura, leva.
• ,O Jaragua Molor Clube firmou convênio com, a mu

nicipalidade jaraguaense,
. comprom,tend'o-se a doar 15%

-das rendas obtidas nas provas v_álidas pelos Campeona.
tos de Velocidde e Cross, às obras sociais da Prefeitura.
Esta, em contrapartida, fará serviços de patrol�mento,
terraplenagens e outros que s. fizerem neçessári,os. É tra.
balho recíproçO.
• E como' o assunto é esporte, o empresário Roberto
Breithaupt inforl1J,ou quinta-fei_ra que a data marcada pa
ra a inauguração do autódromo de Jaraguá do Sul é, a

princípio, 12 de agosto, com ê), realização de. uma etapa
do Campeonato Catarinense de Automobilismo-Velocida
de. Já para 16 de setembro acontece etapa do Estadual
de Motociclismo-Velocidade, em Ja-ra9uá.· .'
.• "Sextagésimó·segundo" Batalhão, de Infantilria;' "cen.
tésimo·oito" 'aniversário de fundação da. cidade..Qu_m es··

tey.e de ouvidos aguçados, certamente ainda gUI!II'�a essas

"pérolas" pronunciadas por políticos, eSta semäna. E mui.
to mais a gafe de Pedl'Q. Ivo Campos, nà mia ,da Figueira,
chamando ° Dr. Fogaça de Altfvir ,Werner. Se a moda
Pega...·

,

• A rede ni,unidpal de ensino, com 19 estabelecimentos
..:... 17 de 1 a .. à 4a. séries e 2 jardins de infância - con
ta com 1.813 alunQs, dos quais 1.400 alunos de la. à
413. séries e 413 doprê-escolar. O maior 'estabetecimento
,da rede municipal ,é o Grupo Escolar Albano Kanzler" ,

com cerca de seteet1ntos' ,ahmes,.,· , ,

,

• Segúflâo' �k doutos' alquimistas do Palác:iö do
.

Plan,al• .'
to, ein' BrasrJia, a, i"f,la,ão do mês de julho n'ão ,serjÍ �J:I. '

'ferior ,a 11%, podep�o ,chegar a ,13%. O que'nio é..ne).'
vidade para ninguém, 'não é? '

.

'SASSE
Café e Balas

Comemorando os 50 anos de J'araguá -do Sul
D fOI trai noucn n bio, ,'CHEFE DO EXECUTIVO:
es I e a ra I: pouco pu ICO

.....
E�ginio. Victor Schmackel

Muito embora com públi- hlbach, Jaraguá Motor CIº�;." -:-<Subst'ituto. Períodos: 13-

co menor do que aquele be, Moto Clube Vale do lt'a,:' 11�70.a 31.01.71 - 02·08-

que anualmente prestigia a pocu e Moto Schroeder, E. 71 à 04.10�71 - 22·b2-72 a

parada cfvico-esportlvo- es- quipes de ßiclcross e Cbrpo ,2���2.72.
colai' de 7 de setembro, já de Bombeiros Voluntários •.. ")'·lQual a re�liza,ão que
tradição em Jaraguá do Sul, Este ano foi a primeira mais marcou o seu período
realizou-se 'quarta-feira, dia vez que o feriado de 25 dê de Prefeito?
25 de julho, o desfile' cfvl- julho - data oficial dé fun- . :._ Na área cultural, o

co-esportivo na Av. Mal. deção da cidade _:_ foi efe·
.

encarnlnharnento de 3 pro-
Deodoro, com a participa- tivamente comemorado e o jetos à Câmara' de Vereado.
ção da Benda Municipal, Ex·. desfile desdobrado. Assim, res que se transfornaerem
Combatentes, Pink And Blue no dia 7 de setembro des- nas leis que deram corpo
'Grupo Escoteiros Jacorita- filarão somente os e.scola·'

. [urídlco � Biblioteca Pública
ba, Sociedade .Estrella, So- res, ficando o 25 de julho Muniçipal "Ruy Barbosa",
dedade Rio da , Luz, Banda pera as entidades e clubes, a que criou o Museu Hlsrö-
do Sesi, Cruz de Malta, Bo- O desfile de quarta-feir�,' rico de Jaragu,á do Sul; e a

tafogo, Grêmio Marcatto,' embora .sem muito, brilho . do Arquivo Público Munici
Jaraguá Fabril, Indústrias e com público' menor, prl.· paI de Jaraguá' do' Sul. O
Reunidas, Àrweg, Armalwee mou pela objetividade e ra- perjede propiciou intenso
AABB, Grêmio Delmar, Bae- pldez, constltulndo-se num,' movimento cultural com a

pendi, Equipe Marisolino, ponto bastante positivo. vinda do ,Grupo Teatral Mé-
CTG Laço Jaraguaense, Ko- Jiéghini, do' Teatro Guaíra,

Julgamento do ,.Varal de Curitiba e a realização
=do 1.0 Salêo de Arte dê Ja-

d P
·

h
'. ' ragl:J� do Sul.

a O,eSla,'
.

ore .:.... Na área de edificações, '.

Às 9 horas deste sábado" tiva de se fa:z;er veicular â a reconstruçêo. e aumento

na Biblicteca Pública Mu� literatura por todos os me- da ,Ca,sa do Lavrador, nos

nicipal "Rui Barbosa", uma ias e de trazê-la-pare fora fundos do Paço Municipal,
comissão' formàda por ele- dos Hvros, É também, uma. edificação que abriga hoje

I d dos serviços gerais da mu-mentes iga os à arte e a forma alternatlva e que
literatura, júlgará os qua- novos talentos tenham o•.,

\nidpalidãde, pera livrar a

renta trabalhos que concor- 'portunidade de exporem e administração pública mu-

rem -no Concurso de Poe- divulgarem seus trabalhos, nicipal .do excesslvç cus-

sias sobre Jàraguá do Sul. E aqui, cada vezque é rea- tele de locações.
Tais trabalhos ficaram ex- lizada vem encontrando ma-

- Na área rodoviária, a

postos no Varal da Poesia, icr receptividade e o pr6-' abertura da Tlfa Schaban,
de domingo até quarte-fel-: prio 'públjco tem prestigIa. em Garibaldi, onde os mo·

ra, defronte ao Pavilhão de do, apreciando, .Iehdo e opi- radares s6 podiam sair com

Exposições do Parque Agro- nando as 'cibras pàétiças., ·seus produtos a custa de

pecuário, onde realizou-:;se a Junfto ao Varal da Póe-' zorra ..

Amost-ra Agropecuária. Se. sia, a Feira ,de_ Ar�e e Arte... 2io E,qual a obra menos im·

rão distribuídos Cr$ 150mil sanato mostrou o trabàlho portante, Mas necessária?

em prêmios: 'l.o lugar Cr$ dos nossos artesãos. O po\'o
- A, refOrma da Estação

50 mil; 2.0 Cr$ 40 mil; 3/." especulou bastante, porém, 'Rodoviária, de um lado- da
$

"

praça e do outr.ó1' Junto daÇr 30 mil; 4.0 Cr$ 20 mil a ver:da foi apenas regu'lar,
e 5.0 lugar Cr$ 10 mil. conforme 9Piniões colhidas RVPSC:"" -atual RFFSA--.,.,

, ,O vatal literárro é uma ,pela reportagem junto aos a limpesa ,das margens do

,
iniciativa pioneira na tenta. pr6prios: leito ferroviário, rebaixa.

mento na passagem da Estr.
Francisco de Paulê!, que cei
foI-' preciosas vidas, rebai.

a partir da campanha de. xamento das ma'rgens de.
vacinação, para dois casos fronte da Weg I e construo
semanais. Lembra Ivone ção

-

de p-ª.sseios e floreiras
que até julho; ii cobertura

.

nà passagem de nível da
atingiu a 608%, correspon- Mal. Deodoro e construção
dendo CI· 888 crianças me- (de uma pracinha na co'nflu·
nores de um ano,' de um ência da Mal. Deodoro e Ex·
total de 1.447 a vacinar, péd. Gumercindo da Silva.
pela estatística de cálculo 3 .•

� O que gostaria çle ter

ilpc1pulácionarf. ,.,_ '::, :;. feito?- -:.. ,-'�' <

,<
, ,e, <- O Plano" Diretor· da

, '}!Tepricam�r:r�:'�' ,'Cjenti,fj-. ,5=lcfade, Rara': uh) pesenvpl.
camente 8stêÍ>mos �t'f��rt'qúi�::. vi'irlento harmônico da urbe
los" -:: lembra Ivpr,e,":.

'

a-; , 'e "a ·iinpfantãção da infra es.

crescen'tanqo,� q_l.lr;': laqueIas" tr.ü,turâ em todo o quadro
'crIanças� açima de, 9' meses" lIr.öano· de Jaraguá do Sul
porventura ainda· nã<;>, vaci-, f:l dos perímetrçs urbanos
flaélas� d�verão"fazê-Io jun-· ,da,então e.arra do Rio Cer.
to a -Unida�e -SarHtárTa, 'ga� '·ro e, Nereu Ramos.
rantindo' desta forrt:la ,a' i- 4.· Teve alguma decepção?
munização contra o saram-

'

-:--' No exe'rcício eventual
po, d?enç,a que' chß9QU �à' :. d,Q' cargo, não. Só 'depois.,
causar' ,mortes em

.

·erlan. Oe correlegionários qUe já
çasl est� �mQ! foram perdo.a�os.

,APARI;CIMENTO QO SARAMPO � NORMAL

,Embora tenham ocorri
dos surtos de sarampo em

regiões do Estado catarinen
se, com incidência acima da
faixa esperadã, em crianças
de 6 a 15 anos, predomi
nantemente, não chega a

preocupar �m Jaraguá do
Sul. De acordo COm a Ora.

. 'Ivone Gonçalvés- da Luz;· da'
Unidade .Sarlitária" O ín.dice
'de éooortu:rà' vadnal, em

.

Jara§uá, foi· mui,to bom;
p.rimeiramente nas crianças
do pré-escolar à 4a. séries
e ap6.s, em Junho, jlmta
mente contra a vacinação
poliomielítica-, com lndices
bastante positivos.

. A vacinação foi eficaz, se

gundo a Dra. Ivone, pois
que o número de casos tem
diminuído gradativamente,
a cada semana, de quinze
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