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JARAGUA DO SUL (:IDADE SJ'MBOLO DA FAMILIA JOURDAN.

Jaraguá do S\JI vai rece- '

-ber .nos dias 28, 29 e 30 de

setembro, o "Trem do Cen
tenário" da Rede Ferroviá
ria Federal, para divulgação
do centenário da ferrovia
Curitiba-Paraneguá, que o'

correrá a 2 de fevereiro de
1985. Na manhã de quinta-

. feira, o Coordenador da
.

Preserve/SR-5, José Bonifé
cio Nunes Wendling, esteve
contactando com autorida
des municipais e imprensa,
para comunicar a vinda do

"Trem do Centenário", que
consta de dois vagões, um

de exposição de peças e fo
tos daquele ferrovia, do seu.

início aos dias atuais e ou

tro,
'

o vagão de projeção,
mostrará "slides" e a his
tória daquele importante
segmento ferroviário.

Os vagões ficarão, aber
tos à visitação pública, gra
tuitamente,' naqueles dias,
das 9 às 12h e das 14 às 18

'. horas, na Estação Ferroviá
ria. O Coordenador da Pre

serve, disse' ao' "Correio do
Povo" que o proleto iniciou
sedia 18,I'Ia Lapa (PR), se-

, '

guindo após para Rio Ne

grinho, São Bento do Sul,
Corupá (dias 25 e 26), Ne
reu Ramos (dia 27, das ,14h-
17h), Ja raguá -do Su I ( dias
28; 29 e.. 30), Guaramirim.
(dia 2/10), Joinvllle e São
Francisco, retornando à Ma
fra, onde permanecerá du"
rante Cinco dias. O "Trem
'do Centenário" foi lançado
para divulgação e a título
de experlência podendo,
mais tarde, segundo Wen

dling, a Rede deslocar a es

sas mesmas cidades, o Mu
seu Ferroviário I tj.Qerante,
de Curífiba.

. Ciclovia poderá Iniciar
-este 'ano

Vacinação supera
índice de 'cobertura

A Rede Ferrovjérie Fede.
ral aprovou a concessão de
26.000m2 de área à Prefei
tura Municipal de Jaraguá
do Sul, para a lmplanteção
de ciclovia, marginando os

trilhos, desde a Rua Join
ville até a cancela da Mare
chal Deodoro. O projeto ori

ginai prevê construção de
ciclovia. até a altura da Me
neqotti Máquinas, na entra

da de . Chico de Paula e, pa
ra tanto, a municipalidade
vai novamente gestionar
junto a Rede, pera a libera

ção do trecho faltante.
A jnformação é do pre

feito Durval Vesel, que a

firmou serem arnplas as

possibilidades de Jaraguá
qanhar ainda este ano um

trecho da ciclovia. entre a

cancela da Marechal Deodo-
'

.

ro e a cancela da Relnoldo
Rau,' fundos da Prefeitura,
desafogando o trânsito de
bicicletas nesses sentidos. O
Prefeito anunciou ainda a

compra de um caminhão no

vo � um tanque para irri

gação de ruas, para possí
bilitar que, maior" número
delas sejam atendidas pelo

sistema, a exemplo do' que
ocorreu com Nereu Ramos,
cujas ruas principais hoje

.

são irrigadas. Com o novo

caminhão tanque, sobe 'pa-
ra três os veícolos que fa-
zem este trabalho.

.

.Hospítais locais não 'cobram
.

;a, suplementação
Desde a semana passada,' ou. O administrador do Hos- dicional de· 55% do segu-

muitos hospitais de Santa pital Jaraqué, Hilário Dall- rada, "pelo menos nos pró-
Catarina passaram a cobrar mann, endossa os conceitos ximos trinta dlas", período
a suplementação de até 55. da diretora do SãoJosé e a- em que aguarda-se uma re-

por cento sobre a tabelá vi- crescente que seria desuma- solução da Previdência. pa-
gente do Inernps, como for- rro cobrar do paciente a di- ra minorar o problema dos
ma de suprir o' reajuste se- ferença de 55% no inter- hospitais, informou o Che-
mestral dos valores pagos namento de previdenciários fe do Executivo Municipal.
pela Previdência Social aos e culpa o governo pela si-

hospitais e que, por decreto tuação. Ele lembra que os ARRECADAÇAO EM

lei, deveria entrar em vigor hospitais locais atendem to- JARAGUÁ
desde 1.° de [ulho. Os hos- da a região e defende a ins- Enquanto os hospitais
pitais vêm recebendo desde tituição de carnês de con- vivem na penúria e os se-

janeiro,. dlérias de apenas tribuição e e outras doa- gurados cada vez menos

e-s 4.900, insuficientes pa- ções, para se manterem vi� benefícios, aumenta a arre-

ra cobrir) os gastÇ>s com os. vos. Para Hilário, não se éadação da Previdência. So-

pacientes ,
.' " vislumbram, a curte. prazo. ' mente' em Jaraguá do Sul,

,

-

Em Jar.:agua do. Sul, ape- perspectivas da Previdência a 'arreeadação ao Instituto

sar" da 'situáção crítiéá dos Social vir a reajustar a ta- de Administraçâo da Previ-

dols hospitais ..:;_ São José; bela das diárias hospitala- dência e Assistência Social,
'c;la Irmandade da Divina res, o que levará inevitavel- nos seis prlmelros meses,

Providência e Jaraguá, da mente-os hospitais, ao caos comportou-se da 'seguinte
Comunidade Evangélica Lu- total. forma: janeiro .

terana - a suplementação Ern- Guaramirim, a ques- Cr$ 792,697.292, fevereiro

não vem sendo cobrada, em tão foi também discutida Cr$ 742.411.420, março Cr$
acordo mútuo entre as di- entre a direção do Hospital 884.754.248, abril, .

. réções, que" porém, estão Santo Antônio e o prefeito Cr$ 915.828.497, maio Cr$
lançando 'mão de carnês de José de -Aguiar, decidindo- 898,821.383\ e junho Cr$
contribuição junto a cornu- se pela não cobrança do a- 907.251.040.
nidade (o" Jaraguá" iá o

R d T dpossui e o "São José" está e . e traz o rem o
em vias de fazê-I�), pa:a e-

.• , •

vitar; o colapso fm�nce,��., Centenário
Segundo' a Irma Lettcia,

d-iretdra do Hospital São

José, "vamos apelar para,
não fechar". Ela observa

que se bem que não é a so

lução, pelo menos é um pa
liativo para cobrir em par
te Çl defasagem e equilibrar
as

.

despesas; que não são

poucas. O São José se Iman

tem por conta própria e os

recursos mal cobrem as

despesas, impossibilitando
qualquer investimento, co-

'\ mo por exemplo, o reap�
relhamento do nosocômlo,

que se faz necessário, em

-virtude do estado em que a

aparelhagem atual se en

contra informa a diretora.
Outra

.

preocupação é- o

reajuste salarial dos fun

cionários no mês de novem

bro, com o consequente de

sembolso maior dos com

bl idos cofres hospitalares.
Si tuação idêntica �Q. Hos
r"al São Jo�é �_ncontra�se o

Hospital Jaraguá, que até 4a.
feira 'não haviam rêcebido
<;)� repasses f:inanceiros do

1 'pas local, em atraso qe.s-
�. janeiro, responsável pelo
:97�Üna. de ,�ufoco que· Se éri·

Com mais de 20 mil pes
soas mobilizadas, 7.600 pos
tos em todo O Estado, foi
realizado no último final
de-semana, a décima cam

panha de vacinação antipó
lia, que vacinou 570 mil
409 crianças na faixa de O
a 4 anos, com 91% de co

bertura. Na área da' coorde
nação. de base de Jaraguá
do Sul, que engloba clnco'

CARNÁVAL/85
.

'J A municipalidade, de a

cordo com o seu titular, es
tá, licitando a aquisição de

,um conjunto de som com-

pleto (equipamentos), pe
ra uso exclusivo da Prefei
tura em ocasiões festivas,
feiras de arte e ertesenato,
manhãs e tardes do lazer, e:
outras. Para o carnaval de
rua do próximo ano; Vasel
confirmou a promessa fei
ta no carnaval passado, pa
ra auxíl.o aos cinco blocos
carnavalescos e pera tanto

d�tinará verba específica
na dotação orçamentária de
1985.
Esses blocos, organiza

dos, vão colorir o carnaval
de rua e o Prefeito tem in

tençãç de colocar na rua um
trio elétrico, para maior

animação nas folles rno

mascas.

municípios, o índice de co

bertura vacinai foi superior
a 95%, meta preconizada
pela Secretaria da Saúde co

mo mínima.

AMIN INSTALA ESTAÇÃO DO BRACINHO
O governador Esperldlão

Amin Helou Filhõ;lnstalou'
na tarde de .ontem, na Usi
na dó Bracinho, em Schroe
der, a Estação Ecológica do
Bracinho, criada no início
de julho, abrangendo uma

área de 46 milhões, 66 mil
e 744 metros quadrados de
terras férteis, cobertas de
exuberante vegetação nobre
e natural, que abrigam e-

xemplares de diversas es

pécies da fauna e flora bra
sileira, de propriedade da
Celesc, atingindo os muni-.

cípios, de Schroeder" Jara-.
guá. do Sul, Guaramirim �

JoinviH�. Do ato participa
ram 'também o viçe-gover
nador Victor Fontana, dire
toda da Celesc e aut.orida
des do Norte do Estado.

Em Corupá e Massarandu
ba, a vacinação deu-se sex

(a-fei ra e sábado e em Sch
roeder, a vacinação deu-se
case-a-case ocorreu na sex

ta-feira. Mais de mil pes
soas foram mobitizadas na

região para auxiliar na cam

panha de vaclnação, atin

gindo, em' Corupá, 1.070
crianças (99 .�% ), Massa
randuba 1,,563· crianças
(99.4%), Jaraguá do Sul
6.9.02 crianças (96.5%),
Guaramirim 1.709 crianças
( 110.3%) e Sçhroeder 575
crianças (108.1%).

Esses índices foram con

�iderados �üito bons na

região, pois que o índice
rpfnimo foi .superado.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul - Sêf!iana .de 22 ,'2ajMtem,bÍ'o!j',";,. ..

: -COlt.EIO _00-. POVO �,

BAILE DAS
.. FLO�IS - Ô

Círculo ele Orqliidof.flos de
Jaraguá do Sul, que prepe
ra para o período d� 14/18
de novembro a 2,a, 'Exposi
ção de Orquídeas, Bromé
lias e Plantas 'Ornementais,

. no Agropecuário, .mercou
'

para o dia 14, daquele mês,
o 1:' Baile. das Flores, na

Sociedade 25 dê 'Julho no
.

,

Jaraguä 84. Paralelamente
haverá o Concurso Rain�ha
das Flores, cuja vencedora
receberé como prêmio uma

viagem a, São Paulo, com

direi�o a acompanhante,' o
ferecida pela Jaraguá Tu
rismo. As demals colocadas
vão

.

receber também 'pre·
miação e proximamente as

empresas e clubes recebe
rão convites pára inscreve
rem suas c'Shdidatas.

FILATELISTAS -

.

Jara

guá do Sul deverá ganhar
dentro em breve uma neva

assodação, .agrypando os a·

ficcicnados da filatelia; ou

seja, cclecionedcres de" se

las. Não são
.
poucos> os que

têm por hobby' colecionar'
selos é pelo que a coluna'
soube, o movimento para
formação da associação 'já'
está sé

.. esl:?o-çando: Ganham
com isso' os filateli'stas e a

cidade.
EM CORUPÁ - O Có�

mendador Alvim Seidel -
Patrono da Festa das Fló'res

.

de Jarag\Ja do Sul - infor�
mãndd q�e a Ação Social de

'.

Corup�, vai promover a par· .

tir das 22 horas deste sába
do, no Salão Paroquial,' um
grande baile com musica

d'Os Futuristas: de. Ijuí-RS.
A fenda ser� destinadél para
o a.uxíl i-q às pessoas caren·.

tes 90 vizinho município,
.

CURSO;/TEATRO --- En·
cerrou·se ontem, no Sesi,
em Ja raguá

.

do Su I·
.

o curso
de arte drpmática' para ato

res e nãQ atores com 20
participantes.
Foi minnistrante a profes.

�
r

,

.'�.'
' �a�tór, em R:"Cerro II, cujo f

uent
..

e & In.formações,...·;.·�·
,'" gresidente é:o Sr.,Walde-

.. !�(, 'n;'iro"Gra:hl, não 'Gerhard �

--IIiI!I-�'��-'..ÍII'__
o

iii'
··
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·

__..·IIII)IiII_·�,\·;;·:,·IIÍ'I!!·'_.......>;����:<:��.". ßch.tirykei' '�ottÍOt saiu pUblF-
sora Matgarida Bal·rd,.com·.

-.

S
"cad'o.·***'-A·S·r "MÔ'"

mann e ra. São bisavós do' prefeito Durval Vasel, €fue' .. ,. ", ... " - --,.
a.

. .nlca

"I'arga experiência en1' tea- pequerrucho, o queridó ca·' aniversaria dominqo, dia 23,
. Schmidt

.

$thÜiike, esposa

tro, cinema e televisão e sal José (Catarina) Ersching. ,e qUe certamente será alvo'
. de Márcio,- será a anfitriã

com intensa � formação pro- Da .cólune, seguem os tum. de muitas' horne!1agens.. He-
do jantar do Clube lntlmö

.

flssional em cursos frequen-' primentos pela chegada do' je, säbadortroce- idade o Pa.;', 'Menegotti;' nes�e sábado, no

tados em SP e�R)o. ..". "reizlnho", ,dré João' Heidé'li1anH>_.��;:'16'. Restaurante·, Tante Frida,

GRUPO DOS EUA --., ,O DA APEVI - Da Associa- dia 27, o empreséric oeWolf- em' Jolnvlite. ,*,,**, Na Secié-

'Grupo .i Vecer "Bri�as':. da . ção- des- Professeres-Educa- gang. Weege.e a Sri::&'6'sahe, dade Estreita, em Nereu Ra-

· Paz", dos Estados Unidos da dores do Vale dó ltapocu, Jah�ke Vailatti. NOss'os" p,à:� m&"cOfn mvsitii de Os Cul-

'América, se
.

epresenta ém chegando convite para 02..0 rabéns!. v /;' , ? ,,"-_, .' '. rnin_anJ�s, poje, 0�! 4.0' Baile

Jöragua do Sul,' neste séba- Beile do Professor, dia 13
'

GINCANA � v/��ra:'�Yâ, .:,das 1S1Ó;t:es,. *'�ttEir) firamo..
do, às '15h -pera a juventude de outubro, 22h30, no Ju- Gincana Cidade çle ,.,l.êräg\J�, ção conjunta Rotaract e In-

e às 20h pare toda a cornu- ventos, com o Grupo Musi:' .

do Sul'; ql:le,cmovir:nen-fâ;jfãLtbirl .. }e'tact:t�e Jaraguá
.

do Sul, a

nidade Evangélica. Cons cal Prisma, de Itajaí. Have- da a sociedade. Será, 'de 9 a
"ab-ertuf'a oficial do verão se-

nidac;lde Evangélica. Cons- rá também escolha da Rar::· 18 de novembro �.o�'Q!:;>jetl�,. rá fê,ilà:,c6m a 'reálizéição'da'
tarn as apresentações' de nha -da Apevi e a vencedo- vo é cultural e filarttrgp[co'i -:

1 f ;F�_�tíval' do' Refrigerante.
cante, 'mensagem e teatro ra .ganhará como prêmio, enfim, ínédlta em JaragliJ�·., A pt:9iTioç.ão premere 'em�'

de fantoches. A oportunlda- uma bolsa' de estudos para Uma comissão, vem ,pr�l?a�.
placar bem. *;'<' Contlnuám

de é excelente, prestigie! ,1985 e duas outras candi- rendo com çarinbo.a -pro-.
'abertas ,ás inscrições para o

.

tASAMENTOS'�....... Na Ma- datas 'receberão material es- moção que. vai,
� revol'j::Jciq.f1ar;,.

Concurso Bonecas 'Vivas, do .

triz S. Sebastião, às l Oh,: A- corar. a cidade.. Ag.;ardem neves.
Liens lndustrlal, na Lojas

ry Stockschneider/Maria Na.' AOS STATES - Os em- detalhes! .' ,
May: Várias já foram ins-

tália Minelli, Mariano Orze- presários Wilson e Milton COQUETEL .�" A,Primei. crltes. **. O Rotary Club

chowskl/Lúcia Loubavskí e Kohlbach, acompanhados de rs Darnar do. Município; Sra.. lançou esta semana a' Carn-

Hilário Pauli/Elvira' Bahr;' Dona Ilse, sua mãe, e do Maria Luiza -Vasel, uma- das, panha .Natal da' Crr'ança Po·

1 �h Mário' Wolfá'njBeatriz·. gerente de exportação da patronesses das. debutantes, br�I.A.'."DA IM"·P.R'"E't:4SA' _ Pe'..
Lima; 18h'l rineu PawlatkF empresa; Mário Pamplona, recebeu ontem' à tarde, na- .

Iris Fodi e às 20h � Àbrão' seguiram domingo aos Es· casa de campo da Jamíliô;'.
Ia pas§agem dê dia da im-

Bal:s.anelli/Marinês"Salsànel. tados' Unidos, onde foram em Pedras BranCas, o':gru.;'
. prerisa/trariscorrido dia 10

li. Na Capela S. Estevãó; 17h amf'lliar os negócios mi ter· po de meninas"moças"que;
de setembro, recebeu d Cor.

Pa�lo Afonso,Scnwirkowski/ ra do Tio Sam. Boas pers· farão seu debut dia.B de; ou;,'
reio

...do Povo as. seguintes

I t M··· 'K" k 'k pectiVas à vista.
.

t b B d' N" mensagens: R.otaract Club
ve e ana· lat os i. Na u ro, no '. <lepen I. a :.se,;:· '

CapelarN.Sra. das Gr.aças; NO'CURSO -:- A Srta. Ti· mana' passada, a Sra. Mau.,
de Járaguá. do Sul: "

... vem'

17h Aloísio Gio�anéllalMa� ne Baratto e a Sra. Sílvia, ra Wiest havia recebido as"
por ··rlJeio desta" parabenizar'

ria Mprle'ne Dê' Tofel 17h30 � BIosfeld, que mantêm re· garotas e no dia",29" as .

pêl;.
este' conceituado hebdoma-

Osmar BuzzijEunira' Dená�' quintado salão de beleza na tronesses recebem novam�R-
dário, por., ocasião do' DIA

· giustina .

e às '18h' Marêo�' EpitáCío Pessoa, participa- te para um coquetel as dé� .

DA.lMPR�NSA: Continue se·

Zanghelini/Margit: 6rdoso. ram de 10 a 12 de setem· butantes e suas', mães;' na';
meando idéias aös seus ab-

E na Capela R Sra., "Äp-ate�' bro, em Joinville, no Senae, AABB. ", '
negados leitores, sequiöso$

cicia, 19h Ade'l11ar AnHmes/ d�' um curso relâmpago da NO SHALON ---"-.� . Foram'"
de informaç,õe� puras e sa-

·

Marli Maria BruehmUfl�(. � Niase, adquirindo novos co· vistos jan�ando" terça.feira;' dia�u. luiZG9mes - Joinvil-'

Na Igreja. Evangél}ca·. ceri'. nhecimentos na área. Elas' no RestatJrahte'Sha-lon; do" le.SÇ<;Ap�eseÍitomeuscu'm-'

trQ',16h Vaimor lé�ube/rv�'_v também foram çastante cum amigo Hélip Z?n�f\ . .-vát.tPs pril!lentos aos digníssimos

ra Mqria Stadler e às 11h primentaaas pelo dia da ca· casais da�d1retorl�)i{2:qlÍéfu.; dirig�ntes .. e' cól,aboradores

Ingo' Hoeft/Edite L�hm��h::. beleireira, comemorado a 6 cupam cargps. de relevo nas
do Jornal "Correio

.. do PO."

ALlSON MüLLER � Com.', de setembro.. em'pr�s'�s5"��r'egàtti Máqui. vo";.pela passagem do 'DIA
..

3kg940, nasceu à 1 h50rri'fn" .

BEIRA RIO - Em funçã9 nas e MenegÇ>tti Veículos,
DA. :IMPPRENSA.

-

Cordial.

dO,dia 31,de agosto,' no Hos. dos compromissos pr'ofis·, tendo à testa '$ígblf" Seht';.. mente, Ll:Ila",. Lauro Caldas

pita.l São: 'José;:o '�a.rotão s,iona'is, <:> presidenté do Bei· ke (Cilcilda); Waldetna'r' Ro:" Lopes, C�xjas.do Sul·RS:

Alison Müller, filho do ca.
ra Rio Clube de Campo, Caro cha (Terezit�y e Dona :;M��' "Tran,sc9rrendo hoje' o dia

sãl Edson (lnês' Óàlm'an'on) los Azevedo Pereira está se ria Menegotti: Um fété���tê:' da ,Imprensa, desejo. a ess�

MUller e neto de Ósni' (Gi. afastando do cargo � o Co�. te muitQ' desColítrÇlíélt)' foi d' expressivo, órgão de infor�

sela) Müller e de Erich Dal. selho Deliberativo deverá que se oosér'vou:
"

."
.

" I)1sção, orgulho.. dessa' com'u·
ind,icar s�gunda.feira, ; no. ROTAR�çr:- tb�Ó'u'pbs';; nidg_de, yotos' de, contínuo
va pr�sidente. O nome co- se sábado à' noite, n6 P.a,(::, suçesso. Çaxi�s, 19��t;84" .

tado é o do vice.-presidente que Ma lwee" ,a növa(:Jfret��
. ",',' .

_

Laércio da- Cunha Silveira. da do Rofaract tJube ten:" . �.

A propósito, o Beira Rio es- do à frente á. dinâmic� b�I.· A ECONOMIA SEM .'

tá ultimando os preparati.' va Araldi.. Rotari'anos 'ç(ß Ja: '
. SEGREDO

vos para a la. Festa da raguá do' Sul é Gl}áramirihl, .

Criança, marcada para 12 I nteract e represeritàntes dei'
de o�tubro, para filhos de Rotaract de, JQinvHfé Ie São'
associados e dependentes. Bento rnqrc�r-�Q:i':. p,;:es�nça.,

SWI;ETER SOM - A Pa· O Rotara.ct. vai a1;Jidíi,ú' n6
rey Promoções, de Corupá, Natal' da, C�i�nça�j�Qbte,.�
do n<;>sso companheiro Heinz desenvolver gestões, p'arq .. ,�.
ágitando a noite' corupaenSe f��daç�0 ..

do R9ta_iact '�:na
neste sábado, com o baile VIZinha Guaram.irim. ,

beneficente no Salão Paro·. OROPES.·-;- êh,�gé)l]clP \nài�'
quial com Os Futuristas e na perto da sU,a"Jélr<!gGá" Q..;,c.ª;:
Sociedade Ano Bom, dis'co. sal Fidéli_s"C!,V\aríJ.iª). .,Niçó�
téque do 5.° aniversário; luzzi, que ern .jélJ)�\,FO,-muda,
com Sweeter Som. Prêmios de residênd'Çl de "Cftapec�
a cada m�i<l hora e além' para Blúmenau,,,or;yde Fidé· .

disso, cartões da loto para lis vai gerenciar a Cia'. ê:a�':
as

.

primeiras' . quinhentas' tarinense de, Refr.i.g�tat:1J�s�
pessoas. *-J;* Nes� .dom:ingo; dia.',23.,

NOS 40 __: Entrando' na Festa na Comunidade,. Ev.a'rn�·
faixa-dos 4q anos, o· nosso . gélka: Luterana Cristó Bom,.,

r'--------------------,----�
.

' Grande promoção de relógios Technos a

Cr$ 35.000,00 ou Cr$ 9.100,00 me�sais na

Relojoaria Avenidà

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

,.venha conhecer ,e
.

provar a'! grande,
'novidade" da praça.

. Pr�t()s prontos
'congelados

. :_'�i�o,B'ranco�
-".,-.

-Ro Barão do Rio B·ran···
,co, 24 T - F. 72..0508,,'

Jaraguá do Sul
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Suzana: berçário maternal tem
, .

proposta nova as crianças
AQs poucos Jaraguá do

Sul vai perdendo ares de
provincianismo e

.

adquirin
do aspectos de cidades mais
desenvolvidas, forçada' pelo
próprio desenvolvimento e

crescimento. Funcionando
desde 6 de agosto na rua

Emílio Stein 180, em ambi
ente alegre e acolhedor, o

Berçério Maternal Bem-me
Quer, nasceu com uma pro
posta nova à clientela mi
rim da região, voltada não
à atividade didática, mas

sim, praticamente recreati
va, buscando a socialização
e o. desenvolvimento de suas

capacidades individuais.
"Nossa proposta princi

pal - diz a diretora e psi
cóloga Suzana Ampessan .:__

.é manter uma perfeita rela-
, ção afetiva com os pequenos

, (4 a 4anos), nessa Importen
te fase da vida. Par isso, é

respeitado o ritmo de cada
criança, até que ela se sinta,

segura e confiante, tudo (1'
contecendo de maneira ex

pontânea e individual". 9b
serva Suzana que o berçário
e maternal visa proporcio
nar mais opção de lazer 'às
crianças nessa faixa etária e

para tanto, dispõe de brin

quedos pedagógicos, ativi
dades livres, atividades diri
gidas e um amplo pátio on

de é .exercltado o que se a-

, prende, pois a criança pre
cisa de espaço para correr

e brincar livremente, de re-'
creação, cuidados e novos

amiguinhos para construir o
seu próprio mundo. .

Não somos escola estilo
didático - friza a diretora
� mas oportunizamos às

.

crianças oportunidades de
novas descobertas, numa a-

, prandlzaçem I ivre, própria
.

pare a idade. O berçário a-'

tende crianças de O a 2 anos

e o maternal de 2 a 4 anos.

Mas o importante é que as

crianças podem permanecer
,

o período integral, receben
do todos os cuidados neces

sários e alimentação, lan
ches, assim como podem

Câmara aprova
projetos polêmicos

A Câmara de Vereadores a cobertura dos trabalhos
de Jaraguá do Sul aprovou leçlslatlvos. pela passagem
esta semana o projeto que de seu dia - 10 de setem-

dispõe sobre a reforma ad- bro --'- destacado também
ministrativa da Prefeitura por Almiro Farias.

Municipal de Jaraguá do Sul
.

alvo de acirradas' críticas do
I íder da bancada do PDS,
Arnoldo Schulz, rebatidas
pelo líder do PMDB, Almiro
Farias, ambos entrando no

perigoso terreno das retalia
ções pessoais. Pelo projeto,
a estrutura administrativa
da Prefeitura é formada pe
lo Gabinete do Prefeito, Se
cretaria de Planejamento,'
Secretaria de Administra
ção, Secretaria de Finanças,
Secretaria de Educação, Se
cretaria de Obras e Viação,
Secretaria de Cultura, Es

porte e Turismo, Secretaria
do Bem-Estar Social, Secre-
taria de Serviços Públicos,
Assessoria de Imprensa.
Consultoria Jurídica e Di-
.visão Aqropecuárie.
Outro projeto, polêmico

aprovado foi o que cria Fei
ras Livres em Jaraguá do.
Su I. O vereador Errai Kret-
zer (PDS),' apresentou o ,. --------------.---
substitutivo glObal ao pro- f

jeto original, rejeitado pela
maioria do PMDB, enquen-
to o projeto foi, após, apro-
vado, com votos contrários
do PDS quanto a sua reda-
ção, não quanto ao mérito.
Errai também conqratulou-
se com a imprensa que faz

permanecer meio período,
uma semana cheia ou fra
cionada, um dia ou apenas
uma hera, de acordo com as

conveniências dos pais,' o

que representa, por sí só,
uma novidade em Jaraguá
do Sul, que não possuía
serviçode tal natureza.

pediatra de preferência da
família que é consultado em

caso de aparecimento de al

gum problema. As suas ins

talações são amplas e fun
cionais e afora' a psicóloga
e diretora Suzana Ampessan,
a equipe do Bem-me-Quer é
composta pela pedagoga
Birgit Zin, pela secretária
Norma Sueli Schmidt e a

Dona Sandra cuida da ali
mentação que é servida à�

.

crianças.

Kleinübíng entrega
'máquinas em MS

o secretério .da Agricultu
ra, Vilson Kleinübing, en

tregou sábado, . dia 8, oito·
colheitadeiras e sete micro
tratores a 15 grupos de a

gricultores em � Massarandu
ba, na Cooperativa Agrícola
.Mista Juriti. Estes equipa
mentos serão pagos com er-

,

roz. Eles valem Cr$ 150 mi
lhões e o contrato integra as

atividades do Programa Tro- I

ce-Troca.
Os produtores rurais be- '

neficiados são dos munido
pios de· Massaranduba, B.
Velha e Luiz Alves e são fi
liados a Cooperativa Juriti,
que tem 430 associados em

sete munidpios da região.
A Cooperativa opera com

arroz,.e hortigranjeiros e se-
.

gundo o seu presidente, Iri-. roz.

O Berçário Maternal Bem
me-Quer não dispõe de ser

viço médico, porém, cada
criança tem em sua ficha o

neu 'Manke, eS,tá com capa
cidade de armazenagem to

talmente esgotada. A Coo

perativa' pode estocar 100
mil sacas.

Em razão' disso, ressalta
Manké, ela não pode. dar e
brlgo a cerca de 100 agri
cultores que desejam se as·

soclar a Cooperativa e para
resolver o' impasse, solici
tou ao secretário Vilson
Kleinübing que gestione a

ampliação dos armazéns a

través da Campanha Catari
nsnse de Armazenamento
Cocar.

Em Massaranduba, 'deve
rá ser Implantada também
uma Unidade de Beneficia
.mento de Sementes de Ar-

"

Prefeitos vão ao Con-
gresso dos Municipios
o Secretérto-Executtvo da via Leu, sere oastanre a-

Associação dos Municfpios brangente e permitira alem

do Vale do Itapocu, Dévio disso a um venoso rruercern

Leu, participou e integrou o bio de idéias e oprruoes,
,.

Oll

Grupo de Trabalho constl- de teremos granaes propos
tuído pela Secretaria da Fa- tas e sotuçöes nó epnrnora
zenda, para apurar os índio -rnento cos mumctp-os, pois
ces de retorno do ICM dos é somente com urueo que
munidpios catarinenses pa- conseguiremos supnr as pra
ra 1981, quando todos os mei ras necessioeoes e a Cri

secretários. executivos das se pela qual estamos pas-
18 microrregiões de Santa' sando" c Acrescentou o '�e

Catarina foram convocados cretário E�ecutivo da Am

pela Confederação Nacional vali que o evento eXige a

des Municípios e pelo Go- total parttcipeçao de tocos.
.

verno do Estado de Santa os prefeitos catarinenses,

Catarina, para se integra- P9r ser o Estado ànnmeo

rem à Comissão Organiza- do Congresso, onde os as

dora do 11:° Congresso Na-, suntos de maior relevância

cional dos Munic(pios, de 2 serão: reforma tributária"
a 5 de outubro, no Citur, programa fundiário no Bra-.

em Balneário Camboriú.. sll, o IBGE e o Censo Nacio-

O temário, segundo Dá· nal, o associativismo muni

cipal: bancos e ministério
dos municípios _e perspecti
vas para o fortalecimento
dös rnunlcípios brasileiros.

.

O prefeito de Schroeder
,e presidente da Federação

.

Catarinense de Associações
de Munidpios, Aldo Romeo

Pasold, será um dos deba
redores do conclave.

Ö Execl,ltivo encaminhou
para análise e votação, no

VOs projetos-de-lei, um que
ratifica decretos de suple
mentação e anulação de do

tações orçamentárias nos

valores de Cr$ 56 milhões
e Cr$ 5.500 mil,' para dar
forma legal aos procedimen
tos administrativos: Outro,
concede subvenção ao Rota

ry Club de Jaraguá do Sul,
no valor de Cr$ 500 mil,
para auxílio ao Natal da

Criança Pobre.

Anúncio não é

despesa, é
inve5:timento.

Anuncie aqui e tenha
retorno garantido..

CORREIO DO POVO
Fone: 72-0091

FOT,O LOSS
Brindes na revelação de seus filmes

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,
máquinas fotográficas, luvas ou posters,

Só o LOSS que dá presentes.

DEPOSITE NA POUPAN A
B •

� pÖUpAt�CA'
GER.NDO SESCEMPAEGo&

.

.

A poupançaque constrói .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EMFOCO
- Plim! Plim! - A cada

dia, a programação da tele
visão brasileira iguala"se por
baixo. Quer' dizer, não im

porta '9 canal, .tudo fic;:á
,igual e mau .... A "Rede
Globo" dá ó padrão. As ou

tras imitam .. Enlatados da
TV americana, novelas com

bicheiros,' sensaclonalismo
barato, debates sern con

clusão filmes velhos e ...

"entre' no piqueda Globo!".
Esse pique é o fim da pica.
da!
- A gasolina,'�ém -

Já se fala em 'novo aumente
no preço dos derivados de
petróleo. Os cálculos indl- ,

cam que até o fim do mês
'ê! gasolina estará custando
Cr$ 1.568,00. Enquanto ls
so, a Petrobrás, -nlnguém es

conde o 'superavit de mais
de Cr$ 3 trilhões: Para os

"tecnocratas" isso nada tem

a ver.
....... Os candidatos man

dam bala -,Tancredo e Ma·
luf, come sempre, trocando
"agulhada·s". Cada um, cla
ro achândo-se o maioral. A
ú�ré:a coisa que "05 -torna

diferentes é o 'eljlpregö do
verbo .• Um 'diz:

-: (,quando
- eu

for' preslderité da Repúbli
ca. .. " Ö outrort'se' eu for

,

elelto . . :,i. E a gen,�.e sabe
��éruemfala!

.

'
"

,'..:.:: Ter.pia Oc,ipa�ionàl -
Dizem 'por a.i 'que após 'a
,fragorosa derrotá' na con

'venção do PDS', os 'andreaz
zistas indefinidos passam o

'tempo tentando encontrar' a
'fórmUla ideal pare ficar com
uma beirada dopoder. Seria
O perlementerlsmo'..

'

E nín
.

'gutS,ri1 'se.marlcâ: ;Act:é- Çl Bri-
.,

zola 'jirpartru prá essa, quêln
do Jânio renuncioü

.

e. hão

: .queria qu� o c�nhado Jango
assumisse.

.
'.

- Délio e Pires "-'- "No
•

dià do soldadó o ministro
do 'exército' publicou, ?rdem
do dia' ferrando os ' "trâns

fugas" da re'V'olução." Em,
SalvÇldor; o ministro, da ae

ronáutica 'atropelou, "os de-
.. s'ertores .do regime" . Por
via das dúvidas, tem muita

,gente dize'1do I que não é
moda usar chapéu!'
- Grilo da semana -

'''Há quem tenha certeza que
a nova emenda das diretas

.

nem será votada .. Já se' ima�
.

gina. Um candidato indireto
inyiável pode se' tornar 6ti'-

-

m� nas diretas, e o contrá·
rio! o -que serja um "cha
péu" histórico.

(Tupã <l70m.s C�rrêa)

,NO CINEMA
{ISexo em Grupo", é o fil

me' em cartaz no Cine Ja
raguá, de sáhado ('hoje} a

quinta-feira, às 20h15. Cen
sura 18 anO$.

'
•• :..r

ANIVERSARIANTes
Aniversario" dia 18
Garoto Diter Bachmann
Àniversariam hoje: 22
Padre João Heidemann
Sr. Juarez Müller,
Sra. Olívia Paterno Doering
Sr.-Ari Wolski
Osny Wackerhagen Jr,
Sra. Lourdes; esposa de
-Marcelino Zanghelini
Sr. Renato Guilherme Stul-
zer

.Viviane, filha de Vitória Al
tair (Rosely) Lazzaris
Luiz Antônio Darem
Iara Blank,

.

Aniversariam domingo
Sr.Durval Vesel, Prefeito
Sra ..

· Cecília Tarnawski

Rogério Edson Krüger '

Sr. Ottomar Gaia, em ltajaf
Sra. Martina Liesemberg
Sr. Horst Stein, em Jlle.
Aldo Vokolinl
Nivaldo Lindner,
Márcia Maria Holler
Sr. Elias Brugnago
Dia 24 de setembro
Sr. Artur Ersching
Sr. Nivaldo Adalberto Frei-

berger .

Sra. Adelina Scheuer·
Sr�1. Cecília, esposa de
,Theobaldo. Hagedorn
Sr. -Oleqério StJ,nghen'
Sra. Deisi Mara P. Bemstoff
Waltrudes Meilke

,

Sr. .Valdenlr Luiz Freiber
ger (Tutl ) ,

Sra. Ruth Venske Oechsler
Dia 25 de setembro
Sre , Hermínia Tornasellí

, S�� Gerhard Grützmacher
Sr.Ottmar Kreutzfeld
Sra. Isolde da Costa Beh
rens, em Guaramirim
.Roqérlo LUís Gonçalves
Sr. Sérgio lonta
Mima Adriana Krause
Tardsio Fische'r, em GN
Dia '26 de setembro
Sr, Walter Lawin

,

Sra .. Ótília Schmitt Ferreira,
em Guaramirim
Sr. Ingomar Hornburg
Aldírio Luiz Oliveira
Herberto Georg
Dia 27 de, setembro
Sr· Wolfgang Weege
Sra. Carla ,Mey Meinert, em

Joinville
'

Sr. IIson Lemke
Sra. Maria Dias Angelo
Sr. Leopoldo Boshammer,
Sra. Rosane Jahnke Vailatti
Uliane Horst
Sanndra Pscheidt
Dia 28 de setembro'
Sr. Almiro' Bruch, em GN
Sra.Odete, esposa do Dr.
Aroldo Schulz �

,

Sra. Estérsia Wolf KölHng,
em Ctba.
Sra. Elfride, esposa de Da
másio Schmitt
Sr. Adolfo, Rengel
Sr. João Dumker
Giovani José Fodi
Sra. Néide .Dumker -Fad i
Maristela �aii1thum
Amélia Abe1 Corrl9Ç1

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do, Reqlstro Civil ao

'1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil.' Faz saber que compareceram .em Car

tório, exibindo os documentos exigidos pela ler, :3 fim de se

nabilitarem para casar; os seguintes:
<,

Edital �3.890de 12.09.1984 te, natural de Ijuí, R. Gran-
.

Vilson MaITtins e Fátima de do Sul; domiçiliado e [e-

Roseles Padilha. Ele, brasl- sidente' na .Rua . Hermine

lelro, sõlteiro, 'nascido em 'Mafra Cardoso, 135, nesta

Itaió-Itaiópolis, neste Esta- cidade, filho de Vilrnar Le-

I· d mos e de Romilda Clara Le-do, 'operário, domici la. o, .e
E mos. Ela, brasileira, soltei-residente' na Rua puacto

Pessoa, 676, .nesta cidade" ra, auxiliar de escritório,
"filho de Antonio Martins natural, de Joinville, neste

I G Estado, domiciliada e resl-.:
Neto e de Emersi ia,' ome� ciente na Rua Heinz MahnkeMartins. Ela, brasileira, di-

f Ih dI d 147, nesta cidade, i a evorciada, do lar, natura e

d di Md Ovidio Nunes e e Ie I a-Três Barras, neste Esta o,

domiciliada e residente na

Rua Epitácio Pessoa, 676,
nesta cidade, filha de Leo

poldo Padilha e de Maria
,Alice Padilha.
Edital 13.891 de 12.09.1984
Sebastião Vieira' da Rosa e

Rosalia Michalak. Ele, bra

sileiro, solteiro, operário,
nascido em Jaragua do Sul,
neste Estado, domiciliado e

residente em Pedras. Bran

cas, neste distrito, filho de
João Vieira da Rosa e· de
Palmira Tecilla da Rosa.

Ela, brasileira, solteira, ope
rária, ,

natural de Benedito
Novo', neste Estado, domi
ciliada e residente em Es
trada Garibaldi, neste .dis
trito, filha de Boleslaw Mi
chalak e de Helena Micha
lak.

Edital 13.892de 13.09.1984
Agenor Garr�tt e Lúcia de
Borba. Ele, brasi lei ro, sol
teiro, industriário, natural
de Ponta Grossa,' Paraná,
domiciliado e residente na

Rua Albano Schmitt, 2052,
em Joinv,ille, neste Estado,
filho de Sergio Gar'rett e de
Ana Garrett.' Ela, brasi lei
ro, solteira, industriária, na
tural de Guaramirim, neste

, Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Alagoas, 85,
nesta cidade, filha de Al
fredo João de Borba e de
Rosa de Oliveira Borba.
Edital 13:893 de 13.09.1984
Valdercir Dallabona e Es-

, ther Lorrenzzetti. Ele, ·bra ..

sileira, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliado ,e

residente em Santa' Luzia,
neste distrito, filho de Ar
tibano Dallabona e de' Val-,
diria Martinefli Dallabona·.
,Ela, brasileira,· solteira, co

merclanà, natural de Ta
marana, Londrina, Paraná"

:

domiciliada e residente em

Santa L�zia,' neste distrito,
filha de Aristides Lorrenz
zetti e de Neide Fungeri
Lorrenzzetti.
Edital 13.894 de '13.09.1984
Paulo Ricardo Lemos e San
dra Maria Nunes. Ele, bra
sileiro,"'soltefro, comercian·'

ria Nunes.
Edital 13.895 de 14.09.1984
Clenio . Guimarães de Car
valho e Valqui,ria Radünz.
'Ele brasileir-o, solteiro, re

pr�seritahte comercial, na

tural' de Claudio, Minas Ge
rais,' dernlcillado e res iden- ,

te, na Rua Venancio : Aires,
177, Apto. 603, em Porto

Alegre, Rio Grande do Sul,
filho de David Evangelista
cle Carvalho e de Géralda
Rcdrlqoes Guimarães. de
Carvalho: Ela, brasileira;
solteira, representante co

merciai, natural' de Blume
nau, neste Estado, dornici-
'Iiada é residente na Aveni
da Getúlio Vargas, 128, n/
cidade, .Apto. 10, filha de

Leopoldo Radüntz e de Ma
ria Angela Radüntz ..

,

Edital 13.896 de 14.09.1984
Ceir Sebastião . Luiz e Ma
ria Madalena Fodi. Ele, bra
-slleiro, solteiro, operário,
natura!" de Rio do Oeste,
rieste Estado, domiciliado e

,residente em Vila Sandra,
heste distrito, filho de Se
bastião Antônio Luiz e ,de
Erna Nasciment.o Luiz. Ela,
brasileira, solteira, costu

reira, natural de Jaraguá de,
Sul, neste Estado, domici
liãda e residente na

.

Rua
, Joaqui�' F�ancisco de Pau

la, 1514, nesta cidade, filha
de Alri'liro Fodi e de Aman-
da' Karazack Fodi.,

'

Edital 13.897 de 17.09.1984
Odilon Maas e Ingrid Müller
Ele, brasileiro, . sólteiro,' o
perário_! natura_! de Jaraguá
do Sul, neste Estado, do
miciliado e residente em. B.
do Rio Cêrro, neste distrito,
filho de Alydor Maas e

�

de

Wally "Lemke Maa$.. EI�,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Syl;
domiciliada ,e residente em

Nereu Ramos; neste distri
to, filha' de Heinz Müller e

de Ignez Güths Müller.
,

Edita113.989 de ,17.09.1984
Elonir de Oliveira e Lori
Filber. Ele, brasileiro, sol
te(ro, operário, natural de
Barra Velha, neste' Estado,
domiciliado e residente na

Rua Mensi Eggert, em Ilha"

da Figueira, neste distrito,
filho de Elnir de Oliveira e

de Matrlde Maria de Olivei-
·;,:"ra. Ela, brasileira, solteira,
-. do lar, natural de Marechal
Candido Rondon, Paraná,
domiciliada e residente na

Rua Mensi Eggert, em Ilha
da Figueira, neste distrito,
filha de Seebaldo Filber e

de Norma Filber .

Edital 13.899 de 17.09.-1984
Antonio José Izidoro e Sir
Iene da Motta. Ele, brasilel
ro, solteiro, servente, natu

'ral de Laguna, neste Esta-
do, domiciliado e residente
na Rua Onélia Horst, nes

ta cidade, filho de José lzl
doro e de Otacilia Delfino
lzldoro. Ela, brasileira, sol
teira doméstica, natural de
Port6 União, neste Estado,
domiciliada e, residente na

Rua Onélia Horst, nesta ci

dade, filha de Agenor
"

da
Mofta e Sofia da Motta.
Edital 13.900 de 17.09.1984
José António Boaventura e

Darcy Siewerdt. Ele, brasi
leiro' bancário, natural de
Jaraguá cio Sul, neste Esta,.

do, domiciliado e residente
ria Rua Procópio Gomes de
Oliveira, 1500, nesta cidade
.fllho de José Boaventura e

de Maria Plazetzm Boaven
tura. Ela, brasileira, soltei
ra,' auxiliar de escritório,
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Relnoldo
Rau, 166, nesta cidade, fi
lha de Albrecht Siewerdt e

de Rita Siewerdt,
Edital 13.901 de: 18.09.1984

�I.sidio Kreutzfeld ,e Ingrid
Bolduan, Ele, brasilelro, sol
teiro, lavrador, domiciliado
e residente em Rio da Luz
II neste distrito, natural de
J�raguá do SI:II, filhó de

Harry Kreutzfeld e de E
dith Kamke Krl;lutzfeld. Ela,
brasileira solteira, do lar,
natural d�'Schroeder, neste

Estado,_ domiciliada e resi
dente em' Rio da Luz II, nes
te distrito,' filha de Öscar
B.olduan e de Irmgard Sei
ke Bolauan.
Edital 13.902 de 18.09.1984
Laurindo _Klein e Rita Ma.
ria Dan,. Ele, brasileiro,
solteiro, operário, natural
de Jaraguá do Sul, neste Es
tado, domiciliado e residen
te na Rua Joaquim Francis
co 'de Paula, nesta cidade,
filho de Lauro Klein e

_

de
Alidia Wuerges Klein. Ela,

, brasilEiini, solteira, do lar,
, natural de ..Doutor P�ri
':'nho, neste Estado, domici-
liada e residente na Rua
Frederico' Curt Vasel, 405,
nesta cidade, filha de Alei
xo Dana e de Angelina Dana.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, m'ln

dei' passar o presente edi�
ta I, que será publ icado pe
I,a imprensa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Solicitado asfaltamento da,
Jaraguã-Pomerode

Agradecimento e convite'
A Família enlutada de

.

Charlton TaylorWelk Behlin;g
falecido dia 10, de setembro, aos 2 anos, 4 me

ses e 27 dias de idade, agradéce as manifestações de
pesar recebidas, aos que enviaram flores e coroas e

que o acompanharam até o Cemitério de Rio da Luz
II. De maneira especial, agradece à direção e funcio
nários das Indústrias Reunidas Jaraguá e do CIP e

convida para o culto no dia 21 de outubro, às 8h, na
Igreja Evangélica Apóstolo Paulo, de Rio da Luz II.

Antecipa e renova agradecime,ntos.
.

A Família Enlutada

e o' Sul, antes .da construção
das BRs 101 e 116.
Acredita o alcaide pome

rodense que com a viabili
zação desse projeto não
mais ocorrerão dificuldades
de escoamento da produção
quando . da ocorrência de
cheias, fevorecendo o fun
cionamento normal dó trá
fego, sem que haja prejuí-:
zos a'mllharés de empresas.

Essa histórica rodovia te
ve o seu percurso diminui
do, com a diminuição da si •.
nuosidade da serra, que re

presentava perigo. Hoje, a

partir do Rio Cerro" até o
rrucio do calçamento, em

Pomerode, .
a estrada apre

senta
.

boas condições de
trafegabilidade e o asfalta.

Por entender que o asfal.
tamento da estrada que'liga
os municípios de Pomerode
a Jaraguá c;lo Sul represen
ta a integração definitiva de
uma região peculiar, o pre
feito de Pomerode, Eugênio
Zimmer, encaminhou' do
cumenta neste sentidó ao

governador Esperidião A
min, na última semana, em

Blumenau, durante o semi
nário de avaliação sobre as

enchentes de Santa Catari
na. Não houve contacto mais
amiúde do Prefeito com o

Governador, segundo Zim
mer, que lembrou que a es

trada entre Jaraguá do Sul
e Pomerode serviu durante
anos seguidos como únka
via de ligação entre o Brasil

menta do trecho, viria de
encontro aos anseios' dos 2
municípios, constituindo-se
numa nova opção, inclusive
com distância diminuída
para quem demanda a de-
terminadas regiões do Va
Ie do Itajai.·

\
Este assunto chegou a ser

discutido na -.Associação Co
merciai e Industrial de Ja.
raguá do Sul, esta semana.
Anteriormente a ACIJS, .em
memorial ao governador Es"
peridião Amin, já havia to
mado posiçãc, plelteende o

asfaltamento desse segmen
to rodoviária, a partir da
Barra Rio Cerro ao início
do 'perímetro urbano do
município de Pomerode.

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
JARAGUÁ DO SUL

Eleições na ACIJS - ESCLARECIMENTO

Tendo em vista o noticiário da imprensa local a

cerca das próximas eleições na Associação Comercial

e Industrial de Jaraguá do Sul, o Presidente da entida

de, visando resguardar a imparcialidade com �ue a

atual Diretoria; em fim de mandato, está encaminhan
do o pleito, esclarece:
01. De acordo com os Estatutos da entidade, bienal

mente, na primeira quinzena de .outubro, a As
sembléia Geral elege o Conselho Deliberativo, com
posto de 30 (trinta) membros e o Conselho Fis"
cal composto de 03 (três) membros efetivos e 03

(três) suplentes. .
.

.

.02. Na' segunda quinzena de outubro,' anualmente, em

data a ser fixada pelo seu Presidente, o Conse
lho Deliberativo elege a Diretoria da Associação.

Segundo Edital publicado na imprensa, a Assem
bléia Geral que 'elegerá o novo Conselho Deliberetivo,
reunir-se-á no dia 15 de outubro, e o mesmo Edital es

tabeleceu prazo até 10 do mesmo mês para registro
de chapas, não havendo limite para o número de cha

pas concorrentes.
Como é de praxe, a atual Diretoria tem uma pro

posta a ser discutida com os membros do novo Con

selho Deliberativo quanto à data da eleição da futura

Dlretorla e sua posse, do que o quadro social será
informado através do Boletim Informativo.

.

Jaraguá do Sul, 17 de setembro de. 1984.

BRUNO BREITHAUPT - Presidente

Mineração é alternativa na região
. _,'

A exploração de minérios,
principalmente o ouro, sur
ge comouma nove alterna
tiva econômica na Região
Norte de Santa Catarina. A

exploração. e pesquisa, que
era de pouco mais de 20 mil
hectares no início de 1983,
aumentou para 149 mil hec
tares até junho deste ano.
Durante este período, o Mi
nistério das Minas e Ener

gia expediu mais de cem al
varás de pe.squisas para a

exploração do ouro,. prata,
platina, titânio e outros mi
nerais menos preciosos, mas
de bom valor comerclál.

I

Do total de alvarás quase
a metade é para a explora
ção do ouro em nave mu

nicípios da região. Estes da
dos constam no último re-

latório do Departamento Na
cional c;le Produção Mine
ral e revela segundo. ge610-'
gas e pesquisadores, o gran
de potencial mineral do sub
solo do Norte Catarinense.
Além dos alverés de pes

quisa, (, DNPM já expediu
decretos de lavras de ouro

nos municípios de Jolnvll
le, Campo Alegre, São Fr,
do Sul e Barra Velha, onde
existem indícios da existên
cia do ouro. Em Araquari,
por, exemplo, em abril do
ano passado existiam ape
nas três alvarás e hole são
16 e três deles para a ex

ploração do ouro. Na Barra

Velha, município inteçran
te da microrregião do Vale
do Itapocu, este número .su
biu de 8 pare 27, dos qüals

15 são para a pesquisa do
ouro.

, Também .exlstem evidên
cias da existência de ouro

-

nos muni.cípios de Garuva,
Corupá, ,·Jaraguá do Sul e

São Bento dó Su]. Em algu
mas lavras, os exploradores
j� estão Conseguindo reUrar
pequenas quantidades do
minério, proporcionando um

lucro considerável.

,A potencialidade mineral
da região' Norte de Santa
Cetarlneé ainda pouco co

nhecida, porém, segundo um

geólogo de uma empresa de
mineração e pesquisa, ':a
exploração de minérios ain
da seré ä redenção econô
mica do Estado cetarinen
sé",

Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

ParanáF
,.

armacra
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá d� Sul.

Aviamento . de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra-
.

ça estão aqui. Venha conferirt - Mantemos convinios eem Sindicatos.
Av. Mal. Deodorc, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vellattl ), Fone 72-1689 - JS./SC.
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CIRCULANTE'

DISPONI'BILIDADES

,'. C�i'xa e Bançö�
éR��rios Vi�cu.I��o�de Mercado Aberto

RELATÓRIO. DA DIRETORIA30.06.83

764.616.495

6.176.600.134 2.158.198.827

262.555.630

SenhOr��;';ÁÇiOQ'istas:; 'Po ':.�) \�m cumprimento as disposições legais e estatutárias, temos .a satisfação de apresentar a V. Sas., o Balanço Patrlmonial e as Demonstrações Fi-.hariçeíras\ .acompenhades de Notas E�p'licat"ivas, relativas ao exercfclo encerrado em 30 de junho de '1'984: Colocamo-nós ao Inteiro dispor de v� Sas.,.párêt"ptestar as informações, que jvlga,rem nececssärtas. Ass. A Diretoria..t . ..'

193.043.283
571.573.212

2.579.060.777;::', l

Contas a· Receber- €Ie CI ientes
(.-) Duplicatas Descontadas
(-) Prov.'pl Devedores Duvidosos

· Adiantamentos a Fornecedores
.:; Outros créditos
ESTOQUES ,". ,;

.

, .• t;_) )

· Mer'c�dorias para Revenda ,

DESPESAS 00 'EXERCICIO SEGUINTE
REALlrZÁ'In. A LONGO PRAZO

.. ..�� ,.:

CRtDrr.OS

2.488.845.899

74.665.377
49.000.843
1l5.879.412

2.808.871.494

2.808.871.494
24.051.3<>8-
56.605.412I�

I', :;r

66.555.'630
196.000.000
864.330.870

837. 706 ..855
2.266.292

25.131.206
22.,709,370'
31.312.143

].022.446.836
1 :022 .446. 836

. 2.865.491
3.0.963.524

56.605.412 ·30.963.524
,<

l',

· :Ap(ica,ãõ' e�' Incentivo's Fisc�i';
· ""Outros "créditos- - ,

•

PERMANEN"f.E :

56.145.530
_ .. A59.882
1.676.519.695

30.963.524

497.326.585
��

'o;,}_,l Investimentos
.

',
' Imobilizado

.: Diferido
.

".
"

','"
; TOTAh DÖ ATlvd

""

31.724.886
'l.Q40":32'O.939,

) 4' .-;473. 8iO,
7.90�.7.25.241

�.

'��
\ ,....

.;'-t-,: __

p'A S'S
"

V �.�
C;IRCULÄNTE.

',;

:·C
, ,/�.'

'>,

O<,
.

'..;-.';

�
..,:

.
6.061.640

> 488 . 509 . 129 I'
',. ,2.755.816

)

4;686.488.936
",.:.'. J

2.50·1. (>05 ; ás./' \ ,: 912. 136.787oll':''''

� �',_' "

'_'-,
�. 'I.

.. Fornecedores ; .:
.' Obriaacões 'Tributadas í

'

· Provisão p/,lrnPostode Renda
.' Diretores e. Aciotdstcis··.

"

..,

. Provisões p);"l3.o S'al6rlo e Férias
., Institu,i<:õés 'Financeiras : :C'
., Obr!Qações.;Diversas J,;i;'.pATRI�ONIO LIQUIDO" ['

•

c.. ;, 1 .i7.6. 187.036 ,- 549.181.933.

, ' '286.606.@75:,. 82.779.720
..... 226'.510.91.1" ' 94.373.713..

\�1§2,.;316,. 5135, " �:- 71.373. 110
l'6p .• q12'. 276, :. '54.398.869
60. 2QO • 000 " 16 � 729 . 894

i" '133'.272; 974 i>'
" 43 . 299 . 548

5,.4Q�t 119.• 384 .1<774.. 352.149

�.� '.'�

.-

;;�
,j'<

, ,

J.
.v,

. �:'

Cepital
Reservas ,de Capital.
Reservas de Lucros.'

· Lucros Suspensos
I'l .

TOTAL DO 'PASSIVO
';/"

.,
"o

'1 650 000 000
3 :116:.003:7$5
"253,.746.034

.'

". ,'388 ;,369 :595
7. 909':,7�2 .• 241'

, .

�
.

650�000.000
853.099.3189
83.382.427

"
..

"

187. 87Q. 3:33
.2.686.488.936

'�.'.- �.'-;;.�----::-
,)

.�,:.:PJ:&�l�ATIV9 .DO J�J;$ltLrAOO. ,,_ ,teJtl CrSJ,':
v-.

',,; :.1. , , ; J '.�".

RECEITA OPERACIONAL BRUTA
(Deducôes da Receita Bruta)

•

�'\'�EITA. OPERACIONAL UQUIDA
Custo das Mercadorias Vendldas

PJ •
des Services Prestados

LUCRO OPERACIONAL BRUTO
GASTOS GERAIS

.

15 . 512 . 443 .484 5 . 914. 911 . 583
2.837.923.507 1.037.778.044

O 1.2.�.519 .977 4.877. i33.539

8.2j 1 .231 .812 ;3 . 325 . 924 . 072

4.393.288.165' T .551.209.467
1.453.406.911 655.834.642

�,-

Desoesas com Vendas
Honorários da Diretoria
Despesas Adrninistrativas :

'Impostos e Taxas Diversas
Des'pesªs Financeiras'

,

( -) Receitas Financei'ras,
Variações Monetárias do Imposto
de Renda (DL 1967/82)

· Deórecia.cões e Amortizações
LUCI�O OPI;RACIONAL BRUTO

L219.0Z6.506
112�Q75.000
57S.519.980
14.836.452
23.528.779

.

775. 132.398

6.790.381
65. 712;. 211

2 .. 939 .. 881.254
.

. 463.. 926.267
53-:805.000
215.565.553
5.315.921
40'.587.933
173.861.080

.27.465.593
23.029.455
895.374.825

?,;

,

94.373.713
200 ..682.972

· F\rov-isãO p/ imposto de .Renda
LUCRO APOS ° IMPOSTO DE RENDA

�: '.(
.

· Gratificações a paqar (erilPreqados)
L.:UE'RO LfQUIDO DO EXERCrCIO

, Di�tri'bui�ã� do' Resultado
· Reservä Leqal
· Lu.eros. Súspensos

\

66.000.000
40a.810;099

22.000.000
178.682.972

20.440.505
388.369.59:.t

5,01LUCRO UQUIDO POR ACÃO DO CAPITAL

8.934.149
169.748.S23

.2,19

!� DEMONSTRATIVO DOS LUCROS ACUMULADOS (Em e-s:, 30.06.84 . 30.06.8�Saldo no iniciodo .oerfodo 187.810.333 253.672.1:?0

(_) Transf.p/aumento de capital (144.718.561) (245.636.146)

(_) Transf. pl Provo pl Imo, Renda (43.151. 772)
.

-

(+) Correcão Monetária - 10.085.536
(=) Sald0 ajustado .

- '18.121.510
Lucro líquido do exercício 408.810.099 178.682.972
Destinações propostas a A. G.O.

· Reserva Leaa I 20.440 . 505 '.' ,8.934. ,48
Saldo final no pedodo / 388.369.'594 187.870.334

'.,-
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DEM.ONSTRATIVO DAS ORIGENS E APLICACAO DE RECURSOS
Oriaens dos RecuJ;sos
c. Lucro líquido do exercício

· Depreciações e Amortizacões .

· .Correcão Monetária do Balanco
· Baixa de Investimentos
· Baixa. de bens do Ativo ,bmob.
.' lotál dos Recursos Obtidos
Apli�ação dos Recursos

.

Aquisição de bens do Ativo Imob.
Aumento de lnvestlrnentos
Aumento do Ativo Diferido
Aumento do Ativo Realizável a L. Prazo
Diminuicão do Passivo Exiaível a L. Prazo
Som a

Acréscimo do Capital Circo Líquido'
Total das Aolicacões efetuadas

408.810. too
'65 . 1.12 . 211·

2.334.029.991
3.543.033
999.901

2.813.095.236

178.682.972
23.029.455
614.219�878
3.441.372

.. 18 . 082 .026
837.455.703

47.579.418
3.373.6.09
3.530.708

322.636.735
25.663.24Ç
10. e

.221.130
25.641.888

16.214.195
70.697.930
766.757.77ª
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384.162.999
2.428.932.237
2.813.095.236 �83.7 . 455 . 703

� .�

DEMONSTRATIVO DA VARIACÃO NO C�PITAL CIRCULANTE UQUIDO
30.06.83' 30:06.8.4 ' Variação ,�, .

Atlvo Circulante
I 2.158.198.627 6.176:600.134' 4.018.401.307:

'Passivo Circulante 912.136.787 2.501.605.857.1.589.469.070'
Capital, Circ .. líquido 1. 24q. 062: 04�3 ;674�. 994:277 2.428.932.1'37

30.06.82 30.06.83 Variação
Ativo Circulante 844.780.850 2.158 .. 198.827

,1.313.417.977.'1Passivo Círeulente
'

3'65.476.'583 912.136.787 546.660.204
Capital Circ. Líquido 479.304.267 ,1,246.062.040 766.757.773

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS PEMQNSTRACÖES ,FINANCEIRAS
,

EM 30 DE, JUNIiO DE 19841
,1. Procedimentos contábeis adotados '. . .

As demonstrações financeiras foram elaboradas com observância das dis
posições contidas na Lei das Sociedades por Ações (Lei 6404/76 e no

Decreto-Lei 1598/77).
,

. ,Os principais critérios adotados são demonstrados a sequlr:
a) Os ativos realizáveis e os passivos exiaíveis 'em prazo de até 360
dies, são, demonstrados como circulãntes. b) Os elementos do Ativo,
Permanente. compreendendo Investimentos. Imobilizações e Diferido, in
clusive as, Depreciações e Amortizações, bem como o saldo das contas
do Patrimônio líquido; foram objete de correção monetária nos termos
do Art. 185 da Lei 6404/76. c)' Os estoques estão derrionstrados ao'

custo -da úHima aQu�sição ·e· acham-se, contebllizados com a exclusão da
parcela do ICM. d) A depreciação dos bens do Ativo Imobilizado, foi
calculada pelo método linear, de acordo com as taxas usuais admitidas

.

para fins tributários. e) A amortização dos bens do Ativo Diferido, foi
calculada, tomando-se por ba$e� Oíodo de vlcência do contrato. f) A
Provisão pl Imposto de- Renda. foi '<::onstitliída por montante Que incfui
o valer dos Incentivos Fiscais. o) A Provisão pl Devedores Duvidosos,
está calculada à base de 3% sobr....o valor das Contas a Receber. h)
Mediante constltulcão de provisJo,Wram apropriadas as férias vencidas
e oroporcionais devidas aos funcionários, bem com os encarqos sociais
incidentes sobre as mesmas.

'2. CAPITAL' SOCIAL .

Totalmente .subscrito é lntecrallzado. é de e-s. 1 .650.000. 000, represen
'tedo por, 81.550.000 ações ordinárias, sem valer nominal.

3;
.

INSTITUICÕES F·INANCEIRAS
Uniãö de Bancos Brasileiros SIA
Bco. Brasileirode Descontos S/A
T.o..t a I

4. ATIVO IMOBILIZADO
Está: representado pelas

g
n

J;
S

�

contas a séQuir:

Va.lor Depreciações Tot a I .

Atualizado Acumuladas.. UQuido
VeÍl:ulos 194.628.483 175.696.690 18: 931 .793

. Móveis e"Utensflios '_ 565;915.387 219.842.055 346.073.332·
MáQ. Inst. Comerciais 77.667.677 56.602.932 21.064.745

. Imóveis
'

603.203.513 -' .603.203.513
Construções 758.494.501 121.171.360 637.323'.141
Equipamentos":"" eT. 5.029.104 1.611.875 3.417.229
Marcas e Patentes 1 .889.578 -' 1 .889.578
Obras em Andamento 8.417: 608 - 8.417.608

_______....__·iii2••2_1..5..,2..4.5...8.5..'..-574 .924.912 1.640.320.939

•

. Cr$ 24. 1 óo .000 Financ'. tribut.
, Cr$ 36. �OO.OOO Financ. tribut.
Cr$ 60.200.000.

Diretores:
HANS BREITHAUPT
- CPF 009961579-72
ROBERTO BREITHAUPT
- CPF 216587579-04
ADOLAR LUEDERS - Gerente, Contábil/Financeiro

Sul (SC). ·30 de. iunho de 1984.
BRUNO BREITHAUPT
- CPF 093095869"15
CARMEN P. BREITHAUPT
-

.

CPF 180074909-06
TC - CRC. n.O 4.351 - CPF 006286209-00

Jaraauá do
HEINRICH GEFFERT
- CPF,005722259-20
Diretora-Adjunto:".'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de NIi
tas e Oficial de Protestos. de Títulos da Cemarca de Ja
raguá do Süll Es�ado'de S.: Catarina, na forme, da lei, etc.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
sé acham neste Cartório 'pà1ra protestos' os títulos ceatra:

·

AP'ARICI·Q; MAÇHADO, Av. Getúlio Vargas, 38, nesta.. A
'DEM IR VOLKMANN., Estrada Alto Garibaldi, s/n, n.sta.�
ANTONIO CAETANO; Rua Campo AI�gre, sln, nest•.
AUCIR ANTONIO MAFEZZOLll, Rua Mal. Floriano Pei-
xoto, nest•. EDVI.N BU,SCH, Rua Santa, Luzia, nesta.
FLORES FRErBERGER, Roa, GuilhermeWeege� 4�6 nesta-.,
JOSE, JOAQUIM GONÇALVES, Rua Venezuela, 45, nesta.
NELSON TRIBESS, Rua Jelnvllle, km 4, nesta. OSMAR
KOROLL, Estrada Itapocuzinho, S/nr .nesta ..SEBASTIÃO
ARAUJO, Estrada Três Rios do Norte, sln, nesta. VI
'fOR CAMPESTRJNI, Estrada Jar:agua:dnho, s;'n, nesta.

"'CENoTE lNACIO, Rua Domtngos Demarchi, s/n, nestl�
· W1LSON DRAEGER, Estrada Rio da Luz, S/A, nesta.

E, como os di tos devedores, não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por

. intermédio do presente edital pare que es mesmos com.

pareçam neste CartÓrio, na Rua Artur MtHler,. 78-; no
prazo da lei a fim 'de liquidar o seu débito ou então

·

dar ré!zão por que não o faz, sob pena de serem es referl
dos títulos protestados ne forma da lei, etc.

ns/ Járagua do Sul, 20 de Setembro de 1984.
Aurea Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e Ofi
ciar de Protestos de Títulos da Comarca de J. do Sul

Jomack. C,om. de Máquinas
.

Asslstência técnica de máquinas de escritório em ge.ral,
�.
arquivos, cadeiras. giratórias, mimiógrafos, relógios de

- ponto e caixa registradora. ,

Rue Barão do Rio.Branco, 333 - Fone 72-1486

. Pamplona
Auto Peças Ltda.
Peças e acessórios para linha automotiva:

Ford, Fiat, GM e VW.

Rua' Reinaldo Rau, 606 -e-s- Fone 72-2399 (cornl) .e

72�28?6 (res.) � Jaraguá do Sul - Sc:.

DR. CELSO ORLAN·DO STORRER DA S,LVA
ANGIOLOGIA CUNICA E CIJ'WRGrA VASCULAR"

.

Doenças da circul'ação, varizes, arterioesderose,
trombose, embolia, erisipela, flebite,

hemorróida, etc.
.
Rua Guilherme Weege, n." 34 � 1.° andar
Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul :_ SC.'

ClínicadeOlhosJaraguá
"')

DR. WALTER CORAL
OFTALMOLOGISTA

Atendimento: 2a., 4a.'e 6a. feiras, das 8-12h e

das 14-20h. Atende-se também com hora marcada.

Rua Guilherme Weege, 72 (próximo ao Café Bauer)
Telefone: 72-13'68.

Serviços de escrita -fiscal, " contábil e previdenciários,.
seguros, cohtrata's e' fotocópias. Serviços aéreos Varig.

ORGANliAÇÂO CON.TABll
A COMERCIAL S/C lTOA··

\

Procópio Gomes, 290 - Fone 72-0091 - Jaragu� qo Sul,

, fal·ta: da caixas coletoras
.. prejudica entrega

. -: A f-a.I.t-a·- de. ca.ixas'· 'coletoras
pq__ra correspondências em

· pr.édios e res iderncias, tem,
susckedo multes dissabores

: a.os carteiros. e ,entreruldo.'
· res de jOl"llais., ·,que. velte- 8-

meia, são. alvo. de reclama-
·

ções e acusados de "joga
: rem", os objetes, pelos des,
·

tina:tários. Q Agente da .ECT
,

em Jaraguá do Sul, Tadeu
; Tubbs, diz que a falta de'
· caixas.é comum em todas

·

as zonas postais da cidade
, e muitas vezes os carteiros
encontram os 'portões fe·
ehedes. quendo não ataca ..

des por cachorros, como :o�

correu recentemente/ qeerr..

do dois' funcionários . da a·

g6ncia local .foram alvos de
mordeduras de .cães, sofren
do vários krimentos.

.

Na . própria entrega do
"Correio dó Povo", nossos 2

entregadores que distribuem
aos sábados mais de seis
centos [crnals, enfrentam' o
mesnio problema e são re

ros os que possuem caixas
coletoras, para facilitar o

trabalho. Desta forma,
.

se

di'! interessante que grada-,
tivamente fossem implanta" .

das essas caixas, mesmo que
simple�, pare facilitar o tra

balho dos carteiros e entre-

Estação rodoviária
sofre 'reformas

Foram iniciadas terça-fel
ra, as obras de reforma do

prédio e depellldêl'lcias da
Estação Rodoviá'ria de Jara

guá do Sv.I, que' meses atrás
recebeu abrigo de fibra de
vidro em sli:Ia parte frontal.
Agora, a Rodoviária sofrerá.

. ampla reformulação interna
com a implantação dos guio
chês das empresas no seu

interior, sala de espesa, pln
turs e melhorias nas redes
elétricas e sanitárias, visan
do a humanização epossi·
bilitar um. atendimento mais
condizente e. provocar. um
novo visual à mesma. -o pá
tle aos fundos será pavimen
tado e� a previsão de .lnvestl
mentes chega a. Cr$ 20 .ml-,
lhões, que .se sornarão .aos
e-s .7,5 milhões já lnvesti
dos· no aklrigo. recém-implan
tado.
,,-

O embélezamen.to da .Ci
dade é preocupação, do 90-'
verno municipal e neste.
sentido foram in.iciados es·

rudospare a uniformização
deis passeios no centro ur

bano. 'O prefeito Durval Va·
sel·lamerita que, apesar des O Corpo de Bombeiros
esforços da administração Voluntários de Jaraguá do
em calçár was e embelezar Sul, fundado em 22 de a-

a cidade muitos proprleté-: gosto de 1966, realizou dia
rios de 'terrenos baldios na 5 passado, assembléia geral
área central da cidade não e reunião do conselho dell-
.têrn 'Colaborado com- a sua beratlvo, com 'eleição e .pos-

, limpeza, construção de cal-
se dos novos conselheiros.

çadas e muros.. Integram o Conselho Deli-
No setor de obras, foi con beratlvo _ gestão 1984/

cluída a 'ccnstruçêo
>

de 16' 1986, como representantes
garagens aos fundos do Pa- dos sócios atives, Hermínio
ço Municipal. e dentro' de " Lucioli, Carlos Borchers,
vinte dias, eproxlmadarnen- Irio Engelmann, trineu Jun-
te, as obras de calçamento ckes, Leonildo L. Oliveira,
na Barra do Rio Ce-rro esta- Walter J. Bruch, Sidnei Peg-
rêo prontas e lmediatemen- gau, Luiz C. Floriani, Lauro
te serä lnlclada a pavlrnen- .. M. Severino, Antônio M -, Se- .

tação dos 3,5km do Jaraguá verino, Waldir Odelli, . Os.
Esql,Jerdo, . cujo' prazo de e· mar Bettschauer. Antônio
xecução é de um ano. Nà C. Silva, Amarildo Oliveira e
rua Expedicionário Antônio Euclides Odcrlzzi e, como
Carlos Ferreira; o muro de representantes dos söclos
arrimo foi terminado, o que contribuintes, Geraldo Wer.
possibilitará agora a pavi- ninghaws, Nélson Leopoldo
mentação â. paralelepípedos Driessen, Gerei Edgar BaIJ.
daquela artéria.

mel', João Batista. Prim, Ed·
mundo Klosowski, José C .

. Neves, RaulOriessen, AI'e
xander Otsa, Vicente Doni·
ni, 'Mauro Koch, Hans Ger
ha'rd 'Mayer, Eugênio ,Stre.
be, Victor Bauer, Antônio

. Cabral Pinto e Alvaro Mann.
O.Conselho de Adminis-

"tração, gestão. 1984/1985,
tem na presidência de h9n·.

'

ra o médico Alexander Ot
sa, na presidência Alvaro
Mann, . vice-presidente, José
Carlos Neves, secretá'rio ge·
ral Gerd Edgar Baumer, 1.°

. secretário Edmundo Kloso·
wski, 2.° secretári.o Robert
Donath, tesoureiro João Pe
dro Gascho, 1.° tesoureiro
José Olívio Papp, 2.'\ tesqu
'reiro Dênis R. Kopeaki e
Diretor -social Mauri Ferr:a
za. O conselho fiscal é inte7
grado por Dúrval Vasel, Ma
rino Soares e João Batista
-Prim,

.

Senai reuniu Conselho
Técnico

O Conselho Técnico Con· cal;. ..'..
.

súltivo do Centro ae Trej'· No encontro, importantes
namento do Senai de Jara· ':decisões fq.r:am tomadas, co-
guá do Sul, esteve reunido 'mó por exemplo, a {progra-
dia 13 passado, para a se· mação do curso de crono·

gunda reunião ordinária metrista, de form9ção de
deste ano. O Conselho Têc·

. ,sup�rvi�ore's para çonf�cção
nico é o órgão �e éOi1sulto,.'- e ii ':c6rislilta sobrEl . a' posSí·
ria da dfreção do Senái 'e' ""�et'real'ização de um curso

que por· sua alta rep"esenta- de formação, de superviso-
tividade, assessora o CentrQ. res (;je segurança.,. ,.

de Treinamento em sua_$ J .

decisões com relaçãl':) ao Os trabalhos foram Coor-

planejamento e diredona· denaqos pelo diretor do
mento das atividades, ob· Centrá de Treinamento, Pe-
jetivando O pleno· atendi- f3rq PC!ulo Pamplona e vá-
'irlento das necessidades da

.
rios empresários marcaram

comunidade 'industr.al 'lo·· presença.

gadores, garantindo, com

isso, além da segurança. na

entrega das correspondên
cias, um melhor atendimen
to aos clientes.
Outro fato comum em

Jaraguá do Sul, que Tadeu
destaca é a falta de comu

nicação na mudança de en

dereços ou a incorreção dos
mesmos, prejudtcando o

próprio trabalho do cartel
ro·. E na Fei ra de Arte e

Artesanato, 'sábado passado,
defronte a Prefeitura Muni·
cipal, pela' primeira vez os

Correios colocaram à mos

tra e à. venda, albuns fila
télicos, csrtões postals e

selos de várias estampas,
que tiveram boa aceitação
por parte dó público.

Mann assume

presidência
dos Bombeiros
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Curso sopre Iegislacão
trabalhista

-----
,-.

o Centro de Apoio à, Pequena e Média Empresa de
Santa Catarina e a Associeção Comercial e Industrial de

Jaraguá do Sul, irão promover de 24 a 28 de setembro,
o. curso de' Legislação Trabalhista e Previdenciária Aplica
da à Empresa, que tem por finalidade proporcionar aos

participantes, ensinamentos básicos e fundamentais,· ob
jetivando uma interpretação correta da Legislação e sua

aplicação. .

O custo da inscrição, que. deverá ser feita na Asso

ciação Comercial, é de Cr$ 55 mil e a' duração do curso

.seré de 32 horas/aula. Os horários serão: segunda-feira
--:- 18h30 às 22h30, na terça, quarta e quinta-feira-

-

das 8� 12h e das 18h30-22h30
.

e na sexta-feira, dia 28,
das 8 às 12 horas.

O curso em epígrafe destine-se a administradores,
çerentes, advogados e profissionais que atuarr, ou tenham
interesse no 'setor de pessoal da empresa. No final seré

entregue certificado ao treinado que tiver participado, no
mínimo, de oitenta por cento das horas programadas.

INSALUBRIDADE

Nos dlas 15, 16 e 18 de outubro, COm início às 8h�
da manhã, a Assessoría Jurídica da Associação Comerc1al
e Industrial vai ministrar palestras sobre "Aspectos e

. Noções sobre a Insalubridade", em três etapas, a pri-
meira, uma interpretação da legislação e que trata de
medicina e seçurançs do trabalho: a segunda, carecterl
zação ruais comum de insalubridsde no ambiente de tra
balho e, a terceira, detectada a insalubridade, quais' as
formas mais regulares de solução. .

Informa a ACIJS que cada assunto terá duração diá-'
ria de umá hora, sendo direcionado a "empresários, ge
rentes, chefes ou encarregados de pessoal. A participação
dos associados será gratuita, medjante inscrição prévia.

,Novas. cédulas em

novembro
As novas cédulas de Cr$ l O mil, COm a efígie de

.

Rui Barbosa, e as de Cr$ 50 mil, com a efígie de Os- .

waldo Cruz, deverão entrar em circulação a partir de
1.° de novembro, quando serão instaladas no Rio de Ja
neiro, as novas instalações da Casa da Moeda. A fim de
que as cédulas entrem logo em circulação, em todo o País,
a Casa da Moeda vem produzindo, desde a semana passa
da,2,8 milhões de notas de Cr$ l O mil. As cédulas de
Cr$ 50 mil só começarão a ser, impressas a partir de
outubro. Existem indicativos de que as novas cédulas
entrem em circulação antes do prazo" por determinação
do Banco Central do Brasil.

Orlando Ribeiro
Serviços de nivelamento e
preparação de terreno.

Rua José Teodoro Ribeiro, 1.720 - Fone 72-1363
Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul - SC.

;-

***

• A partir de janeiro, 0$

veículos novos ou transfe
ridos de outras erdedes se-

,

Nio emplacados com o no

vo sistema de identificação,
de três 'letras Ei quatro al

garismos, dando assim iní
cio a um programa de subs

tituição das placas que de
verá ser concluído; a nível
nacional, num prazo de 2

anos e meio.

• A 'Assotlação dos Jer

nais do Interior de Santa
Catarina - APJORljSC, .da
lJua�i o "Correio, do Povo"

faz parte, realizará assem

bléia dia 12 de outubro, em

Balneário Camboriú" no Ma·

--rambaia, para eleição e pes
se da nova diretoria, aprova·

:.·çio do relatório financeiro
e assuntos de interesse da
classe .

***

• A Secretaria de-' Educa
ção, Cultura, Esporte e Tu
rismo

. de Jaraguá do Sul
confeccionou cinco mil fo

lhetos; que serão entregues
de' CSlsa-em-casa,' solicitan
do a cessão, para o Arquivo
Histórico Municipal, de do"

comentas, fotos, filmes, ob

jetos e tudo o mais, para a

preservação . da memória
cultural.

• Durante o primeiro se

mestre deste ano, a Weg in
vestiu Cr$ 192 milhões' na
area de assistência médlea,
hospitalar e dentária, se

gundo' informa· o NotíCias
Weg. Só em alimentaçãó, o

Grupo Weg investiu, no pe-.
riodo, Cr$ 306 milhões, ten

do cada colaborador pago a

slmbéllea quantia de Cr$
'180,00 por refeição.

***.

Encontram-se em exposi
ção, até o dia 24, na vitrine
da Loja Soberana,' na Rua
Reinoldo Rau, os trabalhos
dos participantes do curso

de Pintura em Tecido do
Senac, . realizado" no Colé
qlo São Luís, ministrado
pela instrutora Janete Ma
ria Dellabona.

JARDIM SÄO LUIZ,
�----��----------�--�------�--

Conheça os nossos planos de pagamento. e compre o seu lote no
JARDIM SÄO lUIZ a Sua opção de morar bem.

Empreendi Imobiliários
M arcatto ltda.

Creei 093 - 11: Região

Av. Mal. Deodoro, 1.179 Fones 72-1136 e 72-1411 � Jaraguá. do Sul - SC,

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

Acidentes de trabalho
'. diminuem em

.'. SC
.

Em] 982, o I nstituto Nacional da Previdência Social
(I nernps) registrou 253.363 acidentes de trabalho em to

da a região Sul do País. Deste total 49.759 ocorreram em

Santa Catarina. Já no ano passado este número diminuiu

para 44.611, quantidade menor em relação ao Paraná � .

R.io Grande do Sul, que lidera o número dé pessoas. aCI

dentadas no trabalho. Por outro lado Santa Catarina o

cupa o quinto lugar em acidentes do gênero no âmbito na

cional, vindo logo após Paraná, Rio Grande do Sul, Rio de

Janeiro e São Paulo.

Também em 82 a atividade responsável pelo maior

número de ocorrências em Santa Catarina foi a carboní

fera, que nas 11.936 empresas arroladas pela Delegacia
Regional·do Trabalho, registrou 2.209 acidentes, COm oito

mortos. Em seguida veio o ramo de madeireiras, responsá
vel por 2.036 acidentes nas 14,768 empresas catarinen
ses apuradas pela DRT. No geral foram 68 pessoas mor

tas por acidentes de trabalho em 1982, com gasto da Su

perintendência Regional do Inamps em Cr$ 2 bilhões e

800 milhões, Cr$ 3 bilhões a menos que no ano passado.
No ano passado, 63 pessoas foram vítimas fatais em act

dentes no trabalho, cinco a menos em relação a 82.·

Pis-Pasen para divorciados
.

e desquitados
O Conselho Diretor do Programa de Integração Social

e Programa de Formação do Patrimônio do Serviço Públi
co - Pis/Pasep - decidiu estender aos dlvorclados e

desquitados a retirada das cotas integrais do Fundo, a

que têm direito, atendendo a solicitação da Caixa Econô
mica federal .. A decisão 'condlcíone, porém, Q pagamento
do benefício, à apresentação prévia, por. parte dos benefi

ciários, da homologação pela [ustiça, da' superação, com

documento que esclareça os termos 'do divórcio ou des

quite. A cota será paga de acordo com os critérios de

partilha de bens decididos pelo juiz.
Tal orientação vale também pera o Banco do Brasil

e a rede privada de bancos.

Ecologia nas escolas
. ,

.

As Centrais Elétricas de Santa Catarina S.A. - Ce

lese, deverá iniciar rieste mês de setembro, um programa
destinado aos estudantes de 1.° e 2.° graus das redes par
ticular e oficial de educação, sobre ecologia e meio arn

biéntê, O programa deverá. obedecer a éstratéqia de Re

lações Públicas já fixada, utilizando um folheto que con

tém textos é foto sobre a Estação Ecológica do Bracinho

(que ontem, 21, recebeu a visita do governador Esperi
dião Amin) e sobre o Projeto Acqua Viva, que servirá
para a difusão dos objetivos propostos pela concessloné
·ria de energia catarinense no que tange aos objetivos de
defesa e preservação da natureza.

Vende-se
Uma máquina de escrever Remington e dois assen

tos de Brasília, em bom estado.
Tratar com Werner Wier;'s pelo Fone 72-0310;

Terreno-Vende�se·
50x75m, na Estrada Garibaldi, a 1 km da Malwee.

Cr$ 3 milhões a vista ,

Tratar com Leonel, na rua Wálter Marquardt,
n.O 706.
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Era no- tempo em que o

rádio atingia a sua plenltu
de, reinando soberanamente
na área da propaganda, col-.
sa que agora a teíevisão a

biscoita em grandes fatias
as verbas publicitárias.
Como não existisse ainda

o vídeo, o áudio disputava as

melhores audiências, com au

ditório grande e cheio das
chamadas "macacas" que
entre si demarcavam o tea
tro de guerra onde as fãso
cas se deqledlávarn na pro
moção artística da Ma.rlene,
da Linda Batista e da Emili
nha Borba.
, A propaganda comercial

, entrava firme na divulgação.
Era o tempo do jingle

Melhorai, Melhorai, É me
lhor e não faz mal!, do Se é
Bayer é bom, do Ruhm Creo
sotado, do Melagrião e da

.

Glostorá para o cabelo.
, Verdade que a televisão
deu outra, dimensão à pro
paganda. Mas, vamos a uma

Página 8

Política, Políticos,'Folclore & Cia.
rápida incursão no passado ..

,

Dia destes, lendo O LU

TADOR, da mineira cidade
de Belo Horizonte, depara
mos com um interessante

artigo, assinado singelamen
te por Maria, abordando
PROPAGANDAS.
'. Na seqüência ela dizia
que "às vezes, com dois mi
nutos de propaganda,

.

ga
nho um dia inteiro em emo

ções e· poesia. Outras, fa
zem-se achar tudo bom e

colorido. Sempre gostei de

-propagandas e sabia todas
de cor, no tempo do rádio.
Elas tinham o dom da anun

ciar-me um mundo de coi
sas muito longe de mim;
geralmente, eram propagan
das de xaropes pare tosse e

pílulas para o intestino.
Até as doenças €;ram mais

simples! Feliz do povo da

quele tempo! Só tossia e

tinha prisão de ventrel

Ninguém se apegava às
modas, pois, o mundo da

quele tempo era grande de
mais e as revistas demora
vam tant-o a chegar aqu4 nos

confins! O cinema vivia en

guiçado e, quando conse

guiam passar um filme, era

tão antigo que ninguém ou

sava copiar moda ... Ou, o

filme era passado de trás

pra diante e não havia quem
reparasse em tudo: os car

ros correndo para trás, São
José e Nossa Senhora voltan
do para Nazaré, .

em vez de
fugirem para o Egito com o

Jesusinho, uma confusão.
Lembro-me de alguns no

mes que o rádio apregoava:
"Bromil", "Xarope de São
João da Barra", "Pílulas de
Lucen", "Pílulas do Dr.
Ross" Ou "Pílulas do, Abade
Moss" ...

_BESC.�

,Mir9maq Equipamen-
tos pl Escritório' Ltda.
Máquinas dt: .escrever Facit-Olivetti, Calculadoras Facit,
Sharp e Dismac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Épitácio Pessoa, 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. O. Pedro II, n.a 166 -

São Bento do Sul - SC.

Até os palhaços dos dr·,
cos gritavam: "Viva a pílu
la do Dr. Bode! Entra pela
boca e. .. sai por onde po·
de ... "

.

ed.21.017. 5a ..feira, à tardi
nha, na Visconde de Ouro
Preto, na Capitel, encontro
com O Dr. Bender e o Jaime
Machado; seu companhelro
inseparável.

.

Após os cum

primentos e abraços, as no

tfclas de sua campanha po
lítica, porque político' que
quer progredir não pode re

fugiar.se no anonlmato, Con
versa vai conversa vem, o

Bender vai pro IPESC que
informo completa 75 anos
agor<l em setembro/84 e O
diretor vai pra BESCOR,
que acaba de completar 13,
uma ao lado da outra. Ao
abrir o jornal, leio em le
tras gorda's O GURU - DO
"TOCO": "Ex-vereador e ex

candidato a Prefeito de Bom
Retiro, o sr. Jaime Machado
(Toco) tem um novo guru.
E ninguém mais, ninguém
menos do que o sr. 'Nilson
Bender. de cuja candidatura
ao Governo'do Estado é um
dos mais erdorosos defen
sores. A dupla tem circula
do junta com esslduldade
fora do comum.

A propósito, o folclore
'polfttco de Santa Catarina
registra, uma passagem que
tem como personagem prin
cipal Jaime Machado. Se
gvnda ela, um. dos slogans
de sua campanha eleitoral
pera chegar à Prefeitura de
Bom Retiro a causar maior
sucesso foi o seguinte: "Lou
co por louco, vote no Toco".

Evi Sinsval-9.84

- 'Roupa feita? Nem por
�

sonho!
Os alfaiates e costureiros

eram figuras importantes de
nossa vida!
Botões que eles pregavam,

jamais deixavam o dono na

mão; costura que elas ba
tiam, jamais punham a ver

gonha e o pudor de seu dõ>
no à prova... E,· não tl
nham etlquetes, não comer

cialízavam o seu trabalho,
tão bonito, tão bem feito!
Vontade de buscá-los de vol
ta, abrir as suas podas,
inauglJrar suas salas sim

ples, cheias de gaiolas de
passarinhos, fregueses que
não iam encomendar nada
- o eternos tumbas --- a

fita-métrica no oescoco, a

tesoura ágjl, o ferro de en

gomar que era soprado no.

90gó, alí no duro!
Ah, e um assobio afinado

na gar:ganta ou uma voz ve

lada por detrás de rnäqul
na. ... Ah, porque' alfaiates
e costureiras tra,balhavam
cantarolando CI> felicidade.
que, eu acho, era comadre
deles.

N.R. -'- Este artigo já se

achava concluído, quando
no dia 12/9 se soube da
morte de Jaime Machadó, o
"Toco", que morreu na noi
te de 3a. feira no quilôrne
tr053 da BR-101, próximo
ao Balneário de Barre Ve
lha, ao chocar-se contra a

traseira de um caminhão,
por volta de 211i50m, quan
do se dirigi,a à Florianópo
lis. Com a violência do cho
que "Toco" teve morte ins
tantânea, sofrendo fraturas
do tórax e .cabeça. Seu cor

po foi transladado para a

Capital do Estado pera se

pvltamento no Jardim da
Paz.

Ao "Toco", �Imig() e com

panheiro, nossa comovída
despedida e aos f-amili'ares
as expressões de nosso mals

profundo pesar.'

Vontade de colocar pla
cas reluzentes em suas por
tas e Inventar nomes para
suas etiquetas: "Alfaiataria
do Tinho do Zé da Chola",
"Termos da Doxa", "Vesti
dos da Fia da Zurinho",
"Costuras da Maria do Oro
zimbo" . .. É, uns eram do
nos dos outros ... Todos e

ram um pouco dos outros!
Hoje, como gostamos de

uma etiqueta aparecendo,
no bolso, de lado, na man

ga; pendurada seja lá onde
for, ela nos põe à vontade;
donos, de um status',que nós
e o mundo nos cobramos.
Aqui em casa, com tanta

gente, uma etiqueta famosa
passa por várias 9:rações de
roupas ...
Tenho uma que já casou

duas moças, e agoré anda'
esnobando a minha filha ca

çula" .

-xx·-

Esta deu em O ESTADO,
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Agência
Cosmos de
Viagens Ltda,

Nao pere 100 tempo, viaje! Conheça o Brasil e o Mundo
pelG AGeNCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,
maritímas, programas especiais de férias, cruzeiros f!la
rítimos e passagens dás empresas Catarinense, ltapemi
rim; Reunidas, Pluma, Penha, S. Anjo da Guarda, Cometa.
Rua Antônio Tob'ias, SO - 1.0 andar - Fones: 72-0520 e

72.1709 - Telex 0474-230 ACVL-.BR. Jaraguá do Sul.
.

EmbratiJr 02714�OO-42:2

RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

[ölas, rélógios, violões, .troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na ..

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal é na Getúlio Varg�s

FUNILARIA JARAGUA LTOA.
Calhas pare todas as finalidades.

Agora tambért;l aqueeederes a

energia solar.

LANZNASTER --- O SEU RELOJOEIRO •

Relógios, cristai�,_violqes,_ troféus, medalhas_�·-.
..- -r·�" .-

artigos finos parfJ' presentes Jem.ú,-das
_

-

as ocasiões. -:
"

LANZNASTER fica na Mal. Deodoro, 364 - fone 72"1�67

A moda certa em roupas e calçados está n.a
CINOERELA. Vista-te bem com a

moda outono-inverno da
CIN·DE,RELA

Ve�te bem. A moela certa, l1a Getúlio Vatgàs
e na Emíliö Jourdan.

CONFIRA A HISTÔRI.A ...
Barão d. Itapocu -

... HÁ 40 ANOS

- A Associação Atlética Baependí re
solvia comemorar a entrada da primavera
e, para tanto organizava um festival que
se relizaria no Sa,lão Buhr, aí na rua Emí
lio Carlos Jourdan, não mais existente,
mas que ficava ao lado do atual Hotel
Central. Um vagão especial era ligade ao

Trem Misto, trazendo de Joinville 'músicos, '

dançarina e componentes do Jazz Band.

Depois da apresentação da Orquestra de
Cordas e piano a 4 mãos do Maestro or
to Pfuetzenreuter, de Joinville, a 3a. parte
constava de grande bailado, - denominado
A DANCA DA PRIMAVERA e, num gesto
elevado, nobre e patriótico, a diretoria
da Associação Atlética Baependí dedicava
a Festa da Primavera aos seus atlétas da
velha guarda Walter Hertel Júnior, Jo,rge
Ershi.ng e José Nunes, "três dignos rapil
zes que sairam das fileiras do Baependí
para as d'o Corpo Expedicionário Brasi

leiro, atualmente na Europa". Í-uiz de

Souza, vice-presidente do Clube, elogiava
·0 ato.

�--------------------���------�--�

� Aliás, com relação -à Festa da Pri
mavera, o Diretor do "Cerrele do Povo";
por intermédio da Rádio Tamoio, que em

.

combinação -eem a Rádio- Nadonal, diaria
mente, das 11 às 12 horas, irradiavam a

,"Hora do Expedicionário", déstinaclo ao�
,bravos soldados na Itália, enviava mensa

gem que se segue: /lEm neme do Correio
do Povo e amigOs, saúdo Os sOldados Wal
ter Hertel Júnior, Otacílio Soares e Jorge
Ersching. Hoje Felita da Primavera que reá
liza o Baeeendl, 's-erá em vossa líomenagem.
Aqui tudo bem. Abraços. (a) Artur Mül,ler
- Diretor- Correio d!) POVQ'�.

... ·HÁ 30 ANOS

--, O sr. Café Filho, Presidente,da R�
pública organizava u_m governo cj�e eJe .a

chava daria a estabilidade necessária à pàz
� progresso do país e' compunha o seu Mi
nistério:, CHEFE DA CASA'CIVIL..,... J. Mon
teiro. de Cast�o, deputado udenista por Mi� .

'nas
.

Gerais; CHEFE DA' CASA MIUTAR -
General Juarez Távora; dé grande conceito
nes meios militares' e� ligado à UDN; MI
NISTRO DA FAZENDA - Piof.·Eugênio Gu
din, financei.r_a e .apolítico; 'MARINHA -
Almira.nte Edmundo Jordão Amorim do Va
Ie, figura destacada da marinha, apolítico;
GU'ERR4 � Gel1era_f HEmrjque· aatista Tei
xeira',Lot( brilh<inte expressão do exércitó;
ap011fico; A'í:°RONÁUTICA .....;.. e:dgadeiro E-,
duardc Gomes, pertencente' à UDN; JUSTJ.,,'
ÇA - Desembargador Seabra Fagundes,
grande jurist�, descon�ec�!1do"_se. a tendên-

, cia polttlca: TRABALHÓ - Senador Napo
leão Alencastro G"imarães, do PTBi EXTE
RIOR - Raul Fagunde�, da UDNi VIAÇAO
- Lucas Lajes, engenheiro, al,ltor do plano
de eletrificação de Minas Gerais, do PSDi
AGRICULTURA - Costa Porto, filiado ao

Partido Libertador e EDUCAÇAO - é·andi
dO,Motta Filho, pelos "uadros do Partido

Republicano. Ecletico, não? Substitu,iu_ ee

me vice a Getúlio Vargas. Mas quanto tem

p� essa composição durpu? Dur,ou pouco:
de 24.08.54 a 09.11.55. Coisas da pollti.
ca ... E não deu naquilo que devia dar.

- Continuava com grande intensida
de a construção da Estrada Corupá-São B.
do Sul. Cinco possantes máquinas estavam

em serviço, uma das quais removia 20m
cúbicos de terra de cada vez. O traçado
era um dos mais bonitos até então rempi-.
dos em uma serra, tanto do ponto de vis
ta turístico, como pela técnica de cons

trução.

... HA 20ANOS

- Em 1964 também era eememerade
o Dia do Colono em Jaraguá. A tradicional
festa, no então Posto Agro-pecuário João
Cleofas, não çontava com a elÇposição de
gado, face a uma epedemia de febre afto
sa. Uma exposição de' tratores, imple
mentos agl'ícolâS e veíc,ulos, era muito
.visitada. Somente uma firma in
dustrial expunha seu produto: a Máquinas
de Lavar Roupâ NINA. Celso Ramos delega
va a Mário Tavares da Cunha Mello a re

presentação do �overno na festa, ele como

, S�cr-"táriö do Interler.e Justiça. O prefeito
, Roland H. Dornbusch, acamad·o, fazia-se re

presentar 'pelo Verea�or Clemenceau do A· ,

maral e Silva. Nó almeçc, além dós repre- '

, , sentantes, falavam ainda o Vereador João
Lúcio da Costa/como presidente da Asso
ciaçãQ Rural e o Senador Antonio Carlos
Konder Reis. E fim de papo...

, .. HA. lQANOS,�
-,�

..;_ Já··qu;.esta�os em tempes de pós
Olimpíada, de,�os Angeles, onde pegamos,
fora o .fu_tebol,. eure, bronze e prata, de
vemos lembrar que o ministro Ney Braga
levava a efeito uma completa remodelação
do esporte nacional, m�nt_endo seus asses

sores reuniões com dirigentes dos grandes
clubes cariocas e de outros -eentres, para
colher subsídios, ouvindo-se, inclusive" o

sr. João'Havelange, presidente da CBD. O
Plano de reestruJur,ação do esporte brasi
leiro: ,tinha. por objê(jvo a diversifici1ção do
e�pc?rte' <�. o�Jé entãö çentralizado apenas
,no'-fÓ;tebo(���: 'que pon:io ii boa intenção -

::.. de. -minis.lro ajudou à nossâ delégação na
,

23a: Olimpí�dá/84? -

PROBLEMASp
Notificações, defesas e acompanhamento de recursos por quem' sabe das coisae e

tem Longa prática no assunto. Proflssíona ls especializados examinam os problemas
com profundidade e acompanham õs assuntos com ética e seriedade.. Não custa
consultar. Telefones (ODO-048.2) 22-9874 ou 23-0804, chamando por Victor, ou

por intermédio do fone local 72-0091.t
�o � �� ,
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DEUTséHE: ECKe

UND NUN ZUM WASSER! "1M WASSER IST HEIL!" (II)
----

Ein weiterer beruehmt ge
wordener Vorkaernpfer fuer
eine naturqemaesss Heil ---i

. und
.

Gesundheitspflege ist
Pa-stor Felk,�.

.

In die nach ihm benannten
Kur - und -leilbaeder stroe-
men gleichfalls alljaehrich
Tausende Gesundheit - und
Erhol unqsuc hende.
InSobernheim, der Staet

te seines einstigen Wirkens,
wo uns auch sein Denkmal
gruesst, befindet sich der
Zentralpunkt der Felkeschen
Badekuren. Sie bestehen in
erster Linie in Lehmschlam
mbaedern, in denen man

unter freiem' Himmel mit

gut durchwaermtem Koer

per eine bis eineinhalb Stun
den bis unter' die Hueften
verbleibt. Diese' lapidare
'Prozedur scheidet' aus, baut
auf und erneuert den Orga
nismus auLdas allergruen
dlichste.

\
Die Ernaehrung ist ueber -

die Kurdauer vorwiegend
vegetarisch, . kraefftig und
abwechslungsreich. Man ler-.
nt bei Felke das Fruehaufs
tehen das Singen, die Kuhn
schen Reibesltzbaeder. Tur-

nerische Spiele und kleine
Wanderungen in der reizvol
len waldreichen Umgebung
von Sobernheim erhoehen
den verjuengendên, froehli
chen Kuraufenthalt.
Leider viel zu frueh vers

tarb dieser edle Menschen,
freund an einem' schweren,
durch einen' Unfall herauf-

"'-beschworenen Leiden.

Eine grosse Zukunft wer"

den in der Herztherapie die
Kohlensaeurebae der und
nicht zuletzt' die Moorbae·
der haben. Wie beliebt sind,

. vor ,allem weiblicherseits,
die moorhaitigen Naturfrei
baeder! Jeder, der die Bade
,freunden in moorhaltigem

.

Wasser kennt, weiss um die
ausserordentlich wohltuen
de, heilsame Wirkung dieses
Na tu rwassers', 'I n viélen o

berbayrischen
-

Badeanstalten
kann man in vielfacher Form
Mooranwendungen bekom
men, Moorvolbaeder, Teil

baeder, Packungen, W.ickel
je nach Anordnung des> Arz
tes. Der Erfolg urbertrifft
zumeist alle Erwartungen.

_.

In der biologischen Heil.

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DI
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE
PROI;IUTC�S. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

behandung wird das Moolr
gleichfalls erstaunlich er

folgreich angewendet, so

bei Erkrankungen im Ma

gen -, Darm und Galle
bezirk; es gilt als entzuen

dungswidriges, zugleich rei.

niegndes, entgiftendes, na

turreines Medikament. Man
hoert von Moortrinkkuren
als einem vorbeugenden und

vorsorgenden Regenerations
mitter im desamten Korper
haushalt.

Dies ist vertaendlich, wenn

_ man bedenkt, dass die Moor
substanz jenach Lage und

Bodeovegetation unqezaehl
te verrotete und vielseitigs
ten Heilkraeften in sich

birgt. Die hierfuer zustaen

digen Forscher, Aerzte und
Wissenschaftler, unter ih
nen Professor Dr .. Koetschau,
werden ueber dieses so in

teressante Erzeugnis unse

rer allguetigen Mutter Na
tur zweifellos noch ersta

unliche Ergebnisse zutage
foerdern und dem Menschen
der Gegenwart und Zukunft
�ine weitere hervorraqende
Heil·_:_ und Verjuengungs
quelle erschlissen koennen.

Revendedor Autorizado

úriKJfJO��
.

m@�,m. J
'---�--------------------.---------------�

RONDA.

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das
das melhores procedências, só na- ." -'�

JOALHEIUA A PÉROLA. .'

": c,
Em anexo, a ÖTICA.MODERNA. Visite-nos oe";'

comprove .

Joalheria A Pérola.'
,

ÓTICA MODERNA
Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-182�

-.
"' ..

INGO I(RAUSE TÉCNICO CONTABIL.

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

Encerramento' e/ou transformação.
Assistência fiscal, contábil e trabalhista. _;

Serviços de assessoria na área admlnlstratlva, financeira
.
e comercial para pequenas e

..

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

•

SHARP e DlSMAC
Venda e assistência técnica autorizada.' cI� �alc�.[;dó,J:as

. eletrônicas para
-

Jaraguá·ei.,região.;;, ... '�· ::\,

COMERCIAL FLORIANI:->,\"':,�;
Oficina de máquinas de escrltórlo ·e,Iii,,�ral.

Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - ad"mdó da Weg.1
Telefone 72·1492

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e.aterros

ii

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Jelnvllle, 1.016'- Telefone 72·1101
i

t
:
<:

.. . Seja'diferente. •
'_

�-

.

Conheça O novo Chevette L Silvar [iné:�'
O novo Ohevette L Silver Line já está fazendo o maior sucesso. Chevrolet é prateado. Portanto, não perca essa. Venha até a
E você não vai ficar por fora, vai? Afinal, a diferença gente.Temosmuito amostrar e planos

� você vai sentir nos mínimos detalhes. Por exemplo, incrfveis�ara você sair num
sua cor é prata anclino, os bancos são-cinza ' Chevette L Silver Une. Um
claro, carpete cinza escuro, péracnoqoes da jeito novo de ser diferente. \
mesma cor do carro, enfim, até o logotipo Nos minimos detalhes. �:�1 I

�

L
_...;.:;.� �A

"-.:" l
í'
fi'

00 . \lenha con�1o aqui:, ••••.
�'

.���.:,�;j
MIra... di

!,.

Emmendóerfer Comércio da Veícalos ltda.
iii
!�j

. -'.'.-'''''''i.'<:��,:'':!."::':�. r-

Av. MéL peodoro, 557 - Fones: 72-0655, 72-0060 !! 72·0969 - Jaraguá do Sul.
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,PELADÃO· ABRE.SE NO AGRO·
PECUÁRIO - 0,2.° Campeonato
Municipal· Aberto de Futebol de

Salão, O Peladão,' com 44 equipes
partlclpantes, sérá aberto neste sá

bado, no Pavilhão Artur Müller, do
Agropecuário. Vinte-e seis equipes
movimentarão seus elencos hoje e'

-- amanhã, nas rodadas' inaugurais,
sendo estes Os jogos: 13h30 Abe
celesc x Pinguins, 14h1S'0limpicus
x Águas Claras, lSh Artelaje x Mir

tes, 15h·15 Gráfica: Avenida x·, Ca

xias, i óh 15 Corlnthlãns A x' Novo'

Horizonte, 17h Rolinhas x Senai e
às 17h4S Satélite x . Rádio. No do

mingo, pela segunda rodada, às Sh
Corinthians B x Papel Plast, Sh45
Juventude x Arsepurn A, 9h30 Su

per Lenzi X: Ind. Reunidas, 10hlS
Fantmon x-Olipê, 11 h Armatwee x
Asa Negra e às 11 h45 Confecções
Neusa x União, Nagel. Os, jogos a

contecerão sempre nos finais-de.

semana, com promoção da Divisão

Municipal de Esporte, em colabo-
.

ração com a Liga Jeraçueense de
Futebol de Salão. A premiação
consta de. troféus do 1,° e 4." colo
cedes, mais medalhas,para o lv e

2.°, aiém de troféus para o arti-
. Iheiro, para o, goleiro menos vaza

do, para a equipemais disciplina-.
da e para o atleta revelação.

�EMIF.lNAL. DO VARZEANOj
JOÃO PESSOA.""" Il)s resultados Ja

raguá Ox4. Malvice,., S. Luzia 1 xO S.
Haula, .Atlântida

' 1 xO Astroneuta e

Figueirense
.

TxO Canarinho, Pin

quela- 2xO Afa, Super Lenzi 2xO Rio

MoJha e Cattonl 1 xO Pinheiros, de
fi�iram os classtflcados das Cha
ves' Az.ul e Vermelha de! Campeo
nat-o Municipal Varzeano, onde ga·
ran.tiram as suas vagas para a fase

semifiAal, o Santa Luzia, Malvice,
Jaraguá, Super Lenzi, Fluminense e

. Pinguela. As. ,doze equipes semifi
nalistas foram divididas em Cha,
ves, ficando na Chave Branca -

ViJa Olímpiço, Malvice, Super Len·
zi. ß.angu, Jaraguá e k,rsepum e, na

Chave Rosa - S. Antônio, Corin

thians; Santa Luzia, .Fluminense,
Colúmbia e Pinguela, Elas iniciam

a'manhã, dia 23, no Estádlõ do João

Pessoa, a nova fase:' S'I1-30 .' Vi'la' 0- .

límpico x Malvice, 9h30 Súpe{r 1::'en-
" zi x Bangu, J Oh30 Jaraguá x Arse·

.

pum, 14h Santo Antônio x Corin- r . derrotou Tubarão 24xlO e empatou '

thians,15h Super Lenzi x Flurni- com Itajaí, 19x19. Nos dias 6 e 7
-

nense e às 16h Colúmbiax Pinguela. de outubro, no Ginásio' Artur Mül·
JOGOS ESCOLARES: BONS rN; ler, em Jaraguá do Sul, novo qua-

DICES: Iniciados dia S, serão encer- drangular está previsto, desta feita
rados na tarde/noite deste sábado,· entre as equipes de Jaraguá, Jain-
as 5.eis Jogos Escolares Regionai!i viiie, Crlclúma e Blumenau. Nas

Mirim/Infantil 'da 19a. UCRE, no mesmasdatas e locais,' triangular
Ginásio Artur Müller; nas modali- de volibol masculino, entre' Jara-
dades de Võlibol, handebol e bas- guá, Criciúma e S. Be_!.lto do Sul. A

quetêbol, em ambos os naipes e' ,informação é do professor Celço
categorias, Um total de 16 estabele- Tomazzi.
cimentos estão participando, tote-
lizando·1.338 inscrições, sendo 128 PRIMEIRONA COMEÇA DIA 30

equipes,486 inscrições no atletis- O presidente da Liga Jarequa-
. mo e 852 nos jogos coletivos que ense de Futebol, Valdir Arno Stri-

.

se encerram hoje. Ao ·final dos Ja- ,

.. cker, confirmou para o dia 30 de

gas, 18 troféus .serão entregues aos setembro, o início do Campeonato
campeões, 1 troféu ao melhor' es- da 1 a. Divisão de Amadores. Stri-
tabelecimento no desfile de aber- cker disse ha terça-feira à editaria
tura,l troféu disciplina e meda- esportiva do "Correio do Povo" de
lhas do 1.° ao 3.0 lugares, somando que na quinta-feira seria realizada
717. No sábado e domingo passa- reunião, para .a definição da Pri-

dos, no Estádio Max 'Wilhelm, fo- meirona e que já estava confirma;
rem desenvolvidas as provas dé a- . da a participação do Estrella, Cruz
tletismo, com bom

.
índice técnico- de Malta, Botafogo, João. Pesses e

e a clãssificação flnel ficou sendo: Rio Cerro, sendo que o Seleto de
Mirim Masculino - Roland Dorn- Guaramirim, Cruzeiro de 'Massa-
busch, Àbdon Batista e Miguel Cou- r�nduba e Weg não hevlam eté ne-

to; Mirim Feminino - .Alrnlrante quela data conflrmeda a presença.
Tamandaré, General Rendon e Mi·. É possível que' tenham surgido ou-

guel Couto; Infantil Ma,c. - AI- tras novidades na reunião de quln-
mirante Tamandaré, Giardini Len- ta-feira, haja vista que esta página
zi e Colégio S. Luís; Infantil Fein. . é fechada na manhã de quarta-feita
Miguel Couto, Holanda Gonçalves li! e que informaremos semana próx.
Roland Dornbusch; Juvenil' Mas�. CLARICE, TRAZ MEDALHAS
Miguel.Couto, Abdon Batista e L. AO BRASIL ,_ O Brasil foi o ga-

.

Zimmermann; Juvenil Feminino - nhador do 7.0 Campeonato Sul-A·

Miguel Couto, São Luís e Holanda mericano de Atletismo Juvenil. dis-
Gonçalves.

.

putadoem Tarija, no. Sul'dà Bolí
viá, terminando a competição- com
42 medalhas, 22 delas de ouro, se·

guidó da Argentina e Peru'. Do to

tal de medalhas de ouro, duas fo
ram obtidas pela atleta jaraguaen-
se Clarice Kuhn, de 16 anos, no .

salte a altura (1,63m') e nos 100m
com barreiras. (15'.2 seçundos ). A
a'go.ra campeã -sulamericana "Clari·
ce Kuhn, vai competir em São

Paulo e será uma' das atrações nos

Jogos Abertos de Santa' Catarina,
em Concórdia, no mês de outubro .

JOGOS SESI�NOS DE � SALAO'
-. O Centro de Atividades dó Sesi
e'o Conselho ,Desportivo Sesfano
encerram segunda-feira, dia 24, as'
insCrições para Os 1.0" Jogos' Sesià.

.

nos de Salão, nas. modalidades de
truco, gerieral, dominó, xadrez, mil
e tênis de mesa, no masculinó e

feminino. Os JogOS acontecerão no

mês de novembro.

ATLETISMO PELA 3á. OLISEJA.
Se o tempo permitir; a 3a: O

limpíada Sesiana Jaraqueense será
encerrada neste ,domitigo,

.

die 23,
no Estádio Max Wilhelm, com o

desenvolvimento da modalidade de
atletismo, transferida de 26 de a

gosto, em função dó mau tempo..
Grande número de empresas ins
creveram atletas para a competi
ção, que' poderá alterar a classl-

. ficação final, principalmente o 2.°
e 3.° lugares, pertencentes à Meta

lúrgica Wiest e ,Malwee, que têm,
respectivamente, 30 e 27 pontos.
AEletromotores Weg, com 49 pt.,
consolidou· o primeiro lugar e de·
verá aumentar ainda mais a sua

pontuação.
-

As provas começarão
às S e 14 horas.

HANDEBOL BEM EM :CRICIO
MA - O handebol feminino de Ja·

raguá do Sul, campeão dös Jogos
'Regionais Leste/Norte, participou
no último final-de-semana em Cri
ciúma, de um quadrangular, onde
obteve a segunda colocação, .

per
dendo somente para a equipe da
çasa. Perdeu de Criciúma lSx12,

EXTRA-OFICIAL, DE FUTEBOL
DE SALÃO - Com bom índice téc
nico e d,isciplinar, o Campeonato.
Extra-Oficial de Futebol de Sal.ão
"Papp Sport", da Liga Jaraguaense
de Futebol de Salão já realizou 6

rodadas e duas novas acontecerão
semana próxima, dia 25, . na Ar
weg, entre Urbano x Mirtes, Ar-

- weg x Hermeeta e AABB x Marisol
e, dia 28, sexte-feire, no Artur Mül.
ler, entre Urbano x Coneza, Arweg
x Fabril e Hermacia x Mirtes.·

OLIMPfADA DA ASSOC. ACA·
RESC - Com a participação de re

presentações das regiões admlnis
trativas da Acaresc de Jaraguá, Rio
doSul, Mafra e Itajaf, será realiza
da em Jaréqué dó-Sul, dia 6 de. ou
tubro, no Parque .Malwee, a, l a,

Olimpíada lnterreqlonal da Asso
dação dos Funcionários da Aca-
rese, nas modalidades·· de- futebol
suíço, volibol, bocha, tênis de ime
sa, em sua primeira etapa, ficando
pera o dia 27 do mesmo mês, :3 se

gunda etapa da Olimpíada, na ci-.
dade de Mafra. Essas quatro re

giões da Acaresc, representam 65
municípios.

PINGUINS VENCE BOLA0 ,
O Clube Atlético Baependi realizou
sábado e domingo, o 7.0 Torneio In

.

deperrdência de Bolão, 2.0 Troféu
Trahsltórlo Eugênio José da Silva,
'bolá lôcm, com a partlelpação ae 6
clubes. O campeão foi o Clube
Pinguins, de Indaial, em 2.° ficou a

Seleção de Joinville, 3.° o Baepen
di,4.0 o Paysandu de Brusque, 5.�
Vieirense e em 6.° lugar o Guaíra
cás, de Tlmbö ;

CURTAS ESPORTIVAS - O
Chefe-da Divisão de- Esportes, Raul

( Rodriques; segue na próxima quer
te-feire à Concórdia, para verificar
o local de alojamento ' dos atletas

,. jaraguaenses nos 24.os Jogos Aber
tos de Santa Catarina, em outubro.'
*** Raulem companhia do secre

tério, Balduino Raulino, esteve se

gunda,feira em Florianópolis, para
9 registro das modalidades na COO
e para negociar a realização, em Ja
raguá, nos dias 6 e 7 de outubro,
da segunda etapa do Troféu Cata-

.

rinense de Atletismo. *** O Tor
neio Interno de Futebol Suíço do

<

Baependi tem' seis partidas �rogra
madas para este' sábado: Zepelin x

América,
.

Karaybàs x' Equibaga,
Última Hora x Pinguela, Nacional x
Asa Branca,' Fabril x Rio Branco e

Kaya x Giva. ** O ciclista Gilson_
Alvaristo, da Calói de São Paulo e

integrante da seleção brasileira 0-

límpica, foi o vencedor da décima
edição da Prova Ciclística Interna
cional TV Cultura, disputada do
mingo. em Flor)anópólis. Jaraguá
do Sul esteve representada pelos
ciç)istas da Weg, . onde Sílvio Ro
berto Ewald foi o 12.° colocado e

Wanc:Jerlei- Zocatelli o 19.°, entre
mais de SO participantes.
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As Anotações de Flávió José, '�Gua�amitim ganha Fórum eFeira Livr
, o ex-vereadon.Euqênlo Gascho, deY�rá� deixar o ,PÔS.
Ele até hoja não engoliu a. sujeira feite nO final da ad
ministração passéda, por correlegionários seus, como des
vio de meterleis-e outros,' cu jo processo rola na justiça.
Pode acabar nos braços do PMDB ou _de outra sigla que
venha a ser formada. Outros poderão 'seguir o mesmo

destino.'
'

, ,

• Nos bastidores, comenta-se o "namoro" entre' 'um ex- ,

'candidato êl prefeito e um vereador do PDS, com o PMDB.
Pelo que. cC1Í1sta,' as conversações já estariam adiant�das,
com o que, o partido de ·Maluf se esfacelaria de vez, a-

� qui. Quanto ao vereador, já no ano passado eementava-se

sua ida ao PM�B e- é visto' com freqüência nas . rodas
peemedeblstas.
• . Festa sobre Rodas; Este é o nome do espetáculo que
a Escola B -aslleira de Patinação, Dança . e Recreação do.
Círculo Militar de Curitiba, apresentará ao público jara
guaense, días 29 e 30 próximos, às 20h, com -r promoção
da Secretar-ia de Cultura, ESfii10rte e Turismo õ São 38 pa
tinadores e o ingresso custará Cr$' 2 mil para adultos e

Cr$ 1 mil para Crianças. '

• O prefdto Durvar Vasel retirou dá Câmara, para me

dificaçõCl's, (proje,o-de-Iei que regulamenta os serviços fu
nerários de município. O Executivo deseja moralizar o

serviço e e projeto vai limitar o númerO de funerárias,
,

assim com() estabelecer rodízios no plantão'. O pr�zo de
concessão, an'tes' de 10 anos, será reduzido- pára 5 imos.
• A Cempenha de Sl'lgurança no Trânsito continua .

Os'
policiais m.Iitares estão agindo e orientando os ciclistas
a não -ande rem contra-mão, para evitar," ecidentss e ou-

. tros problemas. Milhares de panfletos' foram distribuídos
e outros tantos continuem sendo e os .primeiros resulta-
dós práticos começam a aparecer.

'

• As pas�.agen.$ .dos ônibus .col/tivos sofrerão �ovo rea-.

juste nos próximos dias, passando de Cr$ 200 para Cr$
250, aumente de 25%. Trata.se de uma antecipação so

lieitada pela concessionária, que será diminuída do índi
Ce de aumento do-mês, de novembro. As tarifas, são rea

justadas duas vezes por ano, em junho e novembro.

• Foi fundada esta semana a Liga Regionál de Vollbol
e Basquete, presidida por.Ralf Egei"'land, que pretende
iniciar campeonato em outubro. Na Bol ívia, a jaraguaen
se Clarice Kuhn obteve medalhas de ouro no salto a al
tura, 100m com barreiras e revezamento 4x 1 00 'e, de

quebra, foi eleita a mais bela atleta do Sulamericano de
Atletismo de Menores.

• A Associação des Vereacfores, do Vale do Itapocu -
Avevi, reuniu ontem à noite seus integrantes em Guara
mirim, para disc;ussão dils moções a serem apresentadas
no 11.°, Encontro Estadual de Vereàdotes,' de 04 a 07 de
outubro, em Concórdia. Todos os municípios da microrre
gião deverão estar representados no Encontro. De Guara
mirim irão oito

• NÇI área legislativa, ainda, o orçamento. da Câmara
de Guaramir lm, para '1985, será de Cr$ 94.480'.000, ao

passo que e da Câmara de Jaraguá do Sul, Cr$ ., .....

290.000. OCO, para aplicação princrpalmente na manuten-

ção das atividades.
. ,

• A exemplo do ano passado, foram entregues durante o

. dia de ontem, defronte a Prefeitura, 3 mil mudas de árvo-
-

res, de espécies diversas, produção do Horto, Municipal.
Esta foi a comemoração maior do "Dia da Árvore".

• O Prefeito de Jaraqué do Sul confirmou 'presença no

11." Congresso Nacional dos Municípios, em Balneário
Camboriú, onde pretende, principalmente, assistir a pa
lestra' de Tuncredo Neves e manter um contacto reserva
do com o presldenclãvel. Maiuf também estará lá.

,SASSE
. Café e IJaJas

PRODUTOS GOSTOSOS

Conhecidos produtores-modelo
regional

I

Construído em converuo
entre o Tribunal de- Justiça
de Santa Catarinà e a Pre
feitura Municipal, será inau

gurado na próxima sexta

feira, dia 28 de setembro, às
'10h30min, o Fórum "De

sembargador Maurílio da
Costa Coimbra", de Gua

rerrurrrn, com a presença
do presidente do Tribunal
de Justiça, Desembargador
Eduardo Pedro Carneiro da
Cunha e demais autorida
des do município e da mi

crorreqrao. Foram investi-
-

dos na obra, de 430m2 de
área construída, em dois
pavimentos, Cr$ 44,5 mi-

'

O Prêmio Produtividade
Rural e Conservação -de So

'los, do Incra, teve desen
.

volvida .a sua segunda fase,
a nível regional. Na sema

na passada, 72 produtores
rurais dos 18 municípiosda
Região Administrativa da
Acaresc de Jaraguá do Sul,
concorreram ao prêmio,
com a consequente escolha
dos quatro produtores mo

delo, através comissão in

teqrade pelo gerente do Bco
do Brasil Mauro Vilella,
pelo gerénte da 'Cooperati
va Itajara Curt Weller, pe
lo presidente da Cooperati
va Juriti Irineu Manke, pelo
representante do Sindicato
dos Trabalhadores R'urais
de Jaraguá do Sul G�raldo
Porath e, pelo Supervisor
de Área da Acaresc, José
Demarchi.

[etlvos, estimular o uso ra-I é o cumprimento da
cional e intensivo da terra, função social. '

Município solicita
recursos ao MEC'

lhões ,

.Todos os detalhes acerca

da inauguração estão acer-.

tados, consoante o prefeito
José de Aguiar, que mos

tra-se satisfeito pela recep-·
tividade da Feira Livre, rea

lizada pela primeira vez na

tarde de ontem, anexa' ao
Ginásio de Esportes e que
funcionará, a princípio, to.

das' as sextas-feiras, das '15
às 19 horas. A promoção da
Feira é da Prefeitura Muni

cipal e Câmara de Vereado
res, em colaboração com a

Acaresc e Cidasc.

reinlclade a pavimentaç
da rue 28 de Agosto no se

tido BR-280jJaraguá do Su
Nessa etapa serão calçad
a paralelepípedos 6.000 m

e os recursos advém do co

vênio Prefeitura e Secret
ria dos Transportes e Obra
E no dia 30 de setembro, n
Salão Paroquial da 'I{lrej
Matriz, Prefeitura· e Cons
lho Comunitário realizarã
o encontro dos idosos .. d
Guaramirim, constando d
missa às 10 horas, alrnoç
e tarde do lazer, com parti
cipação de tocadores d
bandoneon, entre outras' a
trações.Aguiar informou que foi

Secretários e Supervise
res Municipais de Educação
de Jaraguá do Sul, Pça_mero
de, I ndaial, I tuporanga, lbi

rama, Pouso Redondo e Jo

inville, estiveram reunidos
terça-feira, em Jaraguá, com
Técnicos da Secretaria da

Educação, acerca do Proje
to Melhoria na Operaciona
lização no Currículo do En

sino de 1." Grau - Desen
volvimento dó Ensino Mu

nicipal, da $E, que repassa
aos municípios recursos 'do
MEC. Em Santa Catarina, 70
municípios integram o pro-.
jeto e Jaraguá do Sul rece

beu este ano Cr$ 8,7 mi

lhões, dos quais Cr$ 5 mi
lhões serão aplicados na

construção da Escola Iso
lada Padre Alberto Jacobs,.
na Tifa dos Monos e os

valores restantes na com

pra de materiais e mobiliá
rio. Até o final de outubro,
o município vai apreséntar
o projeto das prioridades
para -1985, conforme o se

cretário Baldoíno Raulino.
Balduino informou ainda

su

que ja foi remetido ao Mi
nistério da Educação e Cul
tura, o pedido para o muni

cípio se
'

habilitar ao recebi
mente de recursos oriundos
do salário-educação; cota

federal, para o desenvolvi
mento de programas muni]
cipais e intermuniCipais de
ensino de l.°grau - 1a.,�
4a. séries. Jaraguá do Su

-

foi contemplado este· ano

cem Cr$ 45.520.000 e soll]
.citoul pera o próximo ano

Cr$ 392.819.000, pare apli]
cação na construção de um

escola de 5a. a Sa. séries na

Comunidade Santo Etêvão
no Alto Garibaldi, construo

ção de uma escola de 1 a.
4a. séries nas imediações da
Igreja São Judas Tadeu]
substituição dos prédios da
escolas Machado de Assis

( I tapocuzinho) e Oreste
Guimarães (Ribeirão Gran'
de da Luz), reforma da Es

_
cola 19 de Abri I (Jaraguá
Esquerdo) e, ainda, aquisi
ção de móveis para as es

colas novas e reformadQs.

CONTADORES DISCUTEM
ORÇAMENTO DE 85

.

Técnicos e Contadores de
vinte e três prefeituras mu�'
niclpals do Norte Catarinen-'
se, pertencentes às Associa
ções de Municípios do Vale
do I tapocu, do Nordeste de
Santa Catarina, do Vale de
Canoinhas e do Planalto
Norte Catarinense, estive-.
ram reuniqos terça-feira,
dia 18, em Jaraguá do Sul,
no Centro de Atividades do
Sesi, com Técnicos do Ga
binete de Planejamento e

Coordena�ão Geral. O obje-

tivo do encontro foi o de
fornecer subsídios sobre
elaboração das prpoostas
orçamentárias dos municí
pios para .

o exercício d
1985 e que conforme a le
gislação vigente, deverão
ser encaminhadas às Câma
ras de Vereadores, para a

preciação e votação, até o

dia 15 de outubro.
As prêfeituras encontram

se em "fase de pré-elaboril
�ão d�s or�amentos para o

pró:!Ci.Ö10 ano..

A comissão analisou cri
teriosamente cada concor

rente e ao final apontou
como produtores modelo'
regional os agricultores:

- Udo Hersing, de Rodeio,
que explora a orizicultura
e olericultura; Felipe, Gies:
ler.. de Guaramirim, tam
bém orizicultor e criador
de peixes; Sigolf Voigt, de
Jaraguá do Sul, produtor
de arroz, milho, leite, bata
ta, peixes e frango de cor
te e, de Joinville, Geraldo
Krelling, olericultor,

Cada 'um deles receberé
do Incra, como prêmio, um
cheque no valor do ITR cal
culado,' sem considerar os

estímulos fiscais, até o li
mite de Cr$ 200 mil e, ain
da, adquiriram o direito de
participar da seleção \a ní
vel estadual, que deverá a,

contecer até o dia 27 de se;

tembro, • conforme o regu
lamento - do concurso, O
Prêmio Produtividà� Rural
tem como um dos seus ob,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




