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JARAGUÁ DO SUL

Festa das Flores tem programa concluído
I o Círculo de Orquidófi
los de Jarag.uá do S.ul con

ciuiu o programa oticial da
2a. Exposiçao doe Orqurdeas
Bromélias e Plantas Orna
mentais, a Festa das Flores
/84, que será desenvolvida
oe 14 a 18 de novembro no

Parque Agropecuário' Mi·
nistro João Cleophas. APre
feitura Municipal, através da
Secretaria de Educação, Cul
tura, Esporte e Turismo es

tá apoiando a inlctatrva,
que _se constitui em oportu
nidade ímpar para se mos

trar os mais belos especi
mes da flora brasi leire, des
expositores de Jaraguá do
Sul, Corupá, Pomerode e de
outras cidades, contrlbuin
cio também para incremen
tar o turismo no município.
! A prógramaç.ão da Festa
elas. Flores será aberta às 15
horas do dia 14, com desfi,

.
Ie de troles (meio de trens

porte praticamente desapa
recido da vida da cidade),
saindo do Agropecuário,
passando pelas ruas Walter
Marquardt, Marechal Deo

doro, Rio Branco, Reinoldo
Rau, Procópio 'Gomes, Flo
riano Peixoto, Epitácio Pes
soa, Padre Pedro Franken,
Getúlio Vargas e retornan
do pela Marechal Deodoro,
onde serão recepcionados
pelo Prefeito Municipal, re

tornando em seguida ao A

gropecuário, onde, às 19h
30min vai acontecer a aber
tura da Exposição. Na opor
tunidade, o orador oficial

. será o secretário Balduíno
Raulino, presidente de hon
ra do Cojas, seguindo-se os

pronunciamentos do Comen
dador Alvim Seidel (Coru
pá), patrono da Festa das

.

Flores e do Prefeito Munici
pal Durval '1ase.l; às 22h30,
ne Sociedade 25 de Julho,
no Jaraguá 84, o "Blumen
bierfest", o 1." Baile das Flo
res, musicado. pela Bandi
nha l.yra da Aurora, com a

eleição da Rainha das Flo
res, que já tem oito candi
datas inscritas.

Na quinta-feira, 15 de no

vernbro, feriado
-

nacional,
além da exposição e feira
de plantas - das 9 às 19h
- haverá a Amostra de
Carros Antigos, no pátio do

Agropecuário, de proprieda
de de colecionadores de Je-

raguá do Sul dessas rarida
des, assim como, a tarde do
lazer, com a primeira corri-·
da do garção. No local será
servido almoço (comida tí·

pica). Na sexta-feira, 16, a

exposição permanecerá aber
ta no mesmo horário e no

local a APAÉ montará bar
raca para venda de a-rtigos
visando arrecadar fundos

pera a entidade. Já no dia
17,sábado, o "pavilhão das

Flores", assim denominado,
ficará aberto até as 22 ho
ras. No Agropecuário, na-

quele diä, funcionará a Fei·
ra de Arte e Artesanato,
P I a n tas e a Barraca
da APAE. No dia 18, último .

dia da exposição, o joevt
lhão estará aberto à visita

ção pública das 8h30 às 22

horas, funcionando também
o restaurante e a Amostra
de Carros ·Antigos.

Será cobrado ingresso
simbólico de Cr$ 500 aos

que adentrarem ao pavilhão,
pera cobrir párte dos in
vestimentos com a premo
ção do evento.

Z�T a sua cerveja, em casa,
com todas as qualidedes da
fabricação industrial, com a

vantagem do custo, do sa

bor e da própria experren
cia adquirida no fabrico
dessa bebida, de largo con

sumo. Esta é uma das
.

pro
postas do Curso de Cerveja
Caseira que vai ser ministra
do gratuitamente em Jara

guá do Sul, nos dias 27 e 28
de outubro, no Centro Em

presarial.
São na verdade dois cur

sos. No dia 27, das 14 às 18
horas e no dia 28, das 8 às
12 horas. O ministrante se

rá o professor Laércio Be

ckhauser, da Chocolate Ca

seiro Joinville e a premo
ção é da Prefeitura Munici-

Amvali poderá ter sede
própria em 85

habilitar-se ao recebimento
da verba.

A informação é do sec re

tér io-executivo Dávio Leu,
que na oportunidade co

municou aos prefeitos os

vencimentos dos secretários
de Estado a parti r de outu
bro (Cr$ 2.563.210), sobre
cujo valer será aplicado o

percentual para o cálculo
elos subsídios 'dos prefeitos
municipais. E a partir de
cutubro, também, a rernu

neração mínima de um ve

reador passou para Cr$
225.803, que correspondem
a 3% sobre os vencimentos
dos deputados estaduais.

Contas de 82 da prefeitura
são arquivadas

'

Foi à votação na sessão terços (.10 votos), a vote-

de segunda-feira da Câmara ção ficou prejudicada (8
de Vereadores, o' projeto de votos à rejeição e 7 contrá-
decreto legislativo que re- rios), prevalecendo a deci-

jeita as contas da Prefeitu- são do Tribunal. As contas

ra do exercício de 1982, úl- de 82 foram para o arqui-
timo ano da administração vo. E a propósito, para le-

BauerjSchünke. Defendendo, galizar despesas que estão
a aprovação das contas, Ar- sendo glosadas pelo TCE, o
noldo Schulz (PDS), quali- Executivo Municipal enca-

ficou o Tribunal de Contas minhou projete-de-lei soli-
de "órgão fiscalizador, com- citando autcrfzação para e-

petente e soberano, portan- fetuar despesas que .especi-
to, deveria permanecer a fica no corpo e na mensa-

decisão do mesmo" - dis- gem dirigida à edilidade. Da
se -:- ao passo que Almiro mesma' ·forma, foi encami-

Farias Filho (PMDB),· repe- nhado e lida a mensagem do
tiu seguidas vezes que os

. projeto que estima a. recei-

técnicos do Tribunal de ta e fixa as despesas (orça-
Contas rejeitaram-nas, po- mento) para 85, assim co-

-rém, os .conselheiros, "por mo ci projete-de-lei que fi-

questões políticas", as a- xa as despesas do orç�men_'
provaram. Acrescentou que to plurianual de investi-

aprovando, a Câmara esta. mentes para os anos, de 85,
ria denegrindo a sua ima- 86 e 87 .

gem pera-nte Ia opinião pú
blica, ante aos absurdos co

metidos naquele ano eleito-
ral.

.

Como para aprovação do
decreto necessitaria de dois

Curso gratuito de cerveja
caseira em Jaraquá

Você mesmo poderá fa-

A Associação dos Municí

pios do Vale do ltapocu -

iAmY<lIi:, reeltzou querte
feira à tarde, em sua sede,
·encontro extraordinário dos
seus membros, onde a deci
são mais importante rela
ciona-se com a

. aplicação
dos recursos financeiros

que a Secretaria de Articula

ção Estados-Municípios, à

Sarem, transferirá no pró
ximo ano à todas as asso

ciações de municípios do
BrasiLA Amvali aplicará os

recursos na aquisição da
sua

.
sede próqrie e para

tanto remeterá . à Sarem o

plano _
de aplicação, para

pai, através da Secretaria
de Educação, Cultura, Es.

porte e Turismo. Não há
necessidade de inscrição pré
via, basta ir ao local no dia
e horário aprazados e par
ticipar do curso.

Escolas recebem 37 ton.
de merenda

FEl RA Df ARTESANATO
Neste sábado, dia 20, na

Praça Ângelo Piazera e Rua
Quintino Bocaiúva, defron
te a Prefeitura Municipal, .a

Feira de Arte e Artesanato,
com a venda de produtos
dos artesãos e o desenvol
vimento de atividades cul
turais e recreativas, a par
tir das 7horas, atéas 18h.
O Varal da Poesia volta à
Feira e uma série de atra

ções estão previstas pera
durante todo o dia.

A passagem do dia do

professor foi registrada pe
los líderes das duas banca
das, Almiro Farias e Arnal
do Schulz.

mo açúcar, arroz, charque,
feijão, frango, PTS, PVT __:_

galinha e óleo de so]a. Den
tre. os produtos distribu ídos
- frisa a Chefe da Divig
contamos com a inclusão
de um novo alimento, a sar

dinha, posslbllltendo diver
sificar e enriquecer os car

dápios preparados nas es-

colas.
.

Ao 'Iembrar o Dia Nacio
nal da Alimentação- 16
de outubro - a Chefe da
Divisão Executiva de Inspe
ção Geral da 19a. UCRE,
Profa .. Edeltrudes Barg Ris

tow, destacou o objetivo do

Programa Nacional de Ali

mentação Escolar (PNAE),
que é dar assistência aos

escolares de pré-escolar e 1,°

grau, no tocante à merenda
escolar, visando contribui r

para a nutrição
.

e execução
de atividades educacionais
de saúde e higiene, bem co

mo garantir a permanência
da criança na escola.

O Núcleo Regional de Ja

rt:.guá do Sul repassou nos

meses de setembro e
.

outu

. bro, às unidades escolares
e entidades assistenciais, a

limentos variados, tais co-

Das quase 37 toneladas
de alimentos recebidos da

Fundação de Assistência ao

Estudante (FAE), foram
distribuídos aos municípios:
Corupá - 3 toneladas, Gua
romirim - 4,5 toneladas,
Jaraguá do Sul - 22 tone
ladas, Massaranduba - 4
toneladas e: Schroeder -

1,5 toneladas, num montan
te de Cr$ 41.897.849,50.

AMIN VEM A JARAGUÁ SEXTA-FEIRA
-( Noticiário na página 3).

PLANO DIRETOR PODERÁ SAIR EM NOVEMBRO
(Leia n'As Anotações de Flávio José, pág. 1.2)

O NOTICIÁRIO SOCIAL E ESPORTIVO
.

está nas páginas 2, 4 e 11;
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DEBS DE GUARAMIRIM
- O Rotary Club e a Pre
feitura Municipal de Guara
mirim promoverão no dia,
10 de novembro, o Baile das
Debutantes, na .Socíedade
Atiradores Diana. Com mú
sica do Conjunto de Ritmos
Society, de Blumenau, farão
seu debut as lindas -rnenlnas
moças Alessandte Maiochi,
Andréa Drissen, Andréa Si
manne Rubini Maluta, An
dréa Simone Zimmermann,
'Cláudia Daniele Ristow,
Cláudia Patrícia Leandro,
Cristina Aparecida Volpi, ,

Denísia Maria de Souza, Ka
rin Marlise Schlünzen, Mar
garete Gioconda Menegotti,
Margarete Tereza Medeiros,
Mariáne Ristow, Mariléia
Mannes e Roseli Teresinha
de Souza, que representarão
as sociedades de Guaramt
rim, Jaraguá do Sul, Santa
Cecília e Penha.

São patronesses das debu
tantes a Sra, Renilda Aguiar,
esposa dp prefeito José de
Aguiar e Gilda Zattar, espo
sa do deputado estadual Na
gib Zattar, de Joirwille. A
sociedade guaramirense pre
para-se com entusiasmo pa
ra o baile branco, que pro
rnete superar os realizados
anteriormente.
.EM CORUPA - A vizinha

cidade 'ellgalana-se neste sá
bado, q,WIndo acontece no

Salão Paroquial, o Baile das
Debutantes, iniciando às 22
horas. O' comunicador Mar
co Antônio, da TV Santa Ca
tarina e FM Floresta Negra,
filho da terra, fará a apre
sentação des quinze adorá
veis brotos qUe serão apre-

sentados à sociedade. Músi-
ca do Grupo Reflexo, de
Curitiba e traje passeio
completo, A promoção é do
Lions Clube' de Corupá, a
quem agradeéemos o gentil
convite para o baile branco,
MURILO/LILA - Na ma

ior surdina e sem nenhuma
comemoração, completaram
domingo, dia 14, seus 25
enos de vida matrimonial,
os qu�ridos' amigos Dr. Mu
rilo (Adalzira (Lila) Piaze-

-

Gente & Informações
ra) Barreto de Azevedo, pes
soas muito estimadas e pos
suidoras de um vasto cír
culo de amizades. Como

presente, o único filho do
casal, o Sávio, venceu em

Mafra, corrida automobllís
tica, passando à liderança
do campeonato. Ao "dokta"
Murilo e à D. lila, votos de

perenes felicidades dos a

migos do "Correio' do Povo"

CASAMENTOS - Em nos

sa agenda branca, muitos
casamentos acontecendo
neste final-de-semana.' On
tem na Matriz Paulo Ricar
do Lemos/Sandra Maria Nu
nes e neste sábado, 16h Re
mir Teixeira/Inês' Tecilla,
17h Valdir Dellagiustinal
Benta Silvério e Celso Pe

ters/Ma. Aparecida Gençal
ves, 18h Ivanor Valdir' Pei
terj'Roseli da Rosa e, às 20h
Odilo Moretti/luci Neide
Gumz. Às 11 h, no Juvenato

Marista, Zelindro dos Reis/
Edelmira Moritz Grubba; às

17h, no Rio Molha, José An

tônio Boaventura/Darci Sie.
werdt e às 18h em Santa Lu

zia e na Barra Rio Cerro,
Valdecir Dallabona/Esther
Lorenzetti e Sebastião Viei
ra . da Rosa/Roseli Micha
lack.. E domingo, 15h, na

Cap. São Paulo, rro Manso,
Hilário Pinto/Salete Schnei
der. Felicidades aos' nuben
tes.

,

OS PEREIRA - Na quar
ta-feira, 10de outubro, fes

tejaram suas bodas de pra.
ta, o casal amigo Antônio
(MariaAna Mann) Pereira.

Eles possuem uma filha, um
filho e um netinho, sendo

que a comemoração houve
se entre a família e os ca

sais do Clube de Bolão 2 de

Junho, ao qua] pertencem.
Da coluna, seguem os curn

primentos pelo feliz aconte-
. cimento.

BANDA LYRA -, O su

cesso e a versatilidade dos
músicos da "nossa" Banda

\ Lyra da Aurora, de Rio Cer-

"\
Grande promoção de relógios Technos a

Cr$ 35.000,00 ou Cr$ 9.100,00 mensais na

Relojoaria Avenida
,

Jóias e Relógios
Marechal Deodoro, 431, e Getúlio Vargas; 9

'---------------_./
"\

Celina Cabeleireiros
Especialideda em certes modernos, bem como

, pintura, reflexos, hidratação, maquil�gem e a' mais
nova técnica para permanentes, limpeza de pele e ma-
nicure.

_

Rua Gumercindo da Silva n.O 119' (ao lado da Caixa
I Econômica) - Telefone: 72-2165 - Jaraguá do Sul.

� .1

ro II, já ultrapassou as fron
teiras. Agora, ela tem apre
sentação para o dia 23 de
novembro, no baile de en

cerramento do 4." Congres
so Estadual de Agronomia,
no Lyra Tênis Clube, em

Florianópolis. I:: o trabalho
sério reconhecido também
lá fora. Parabéns!
OKTOBERFEST - Jara

guá do Sul teve p_cesença
destacada na "Oktoberfest"
concluída domingo, com in
teiro sucesso, em Blume
nau. Além da banda típica
e carro alegóriéo, o Concur
so Nacional de Chopp em

Metro foi vencido por um

jaraguaense, Armando Du

tra Júnior, com tempo de
16,86 segundos. É isso aí!

ARSEPUM - Para come

morar o dia do funcionário
público (28/10), a Associa
ção Recreativa dos Servido
res Municipais de Jaraguá,
tendo à frente o presidente"
engenheiro e secretário de
planejamento Ä. Panstein.
programou um conqraça
mente,. na Sociedade Espor
tiva João Pessoa" pára o

próxirnosébado, dia 27.
DE RET()RNO - Está pre

visto para esta semana o

retorno ao Brasil, após vá
rios anos de aprimoramen
to, pós-graduação e defen
dendo tese no Canadá, o.

jaraguaense engenheiro Pau
Ie Springmann e sua jovem
esposa franco-cenedense Lo
uize. Ele é filho dos amigos
Dr. FernendotYera Fischer)
Springmann. Ao jovem ca

saI, que passa a residir no
Brasil, nossas boas vindas,
BAZAR DE NATAL -- A

Casa da Amizade definiu 3."
,

feira, na resldência da nos

sa colega Yvonne Alice Sch
möckel Gonçalves, a data do
Bazar de Natal. Será nos

dias 13e 14de novembro,
na Reinaldo Rau, próximo
ao Supermercado Breithaupt
com venda de enfeites de
natal, toalhas e bolachas. A
renda será para o Natal da
Criança Pobre.

FLASHES - O mestre P"

Moretti, proferiu terça-feira,
no Rotary, palestra pela pas
sagem do dia do professor.
xxx O Lions Centro recebe
rá em dezembro, a visita elo
goverriador L-l O� Lu iz Sol
dateili. xxx O presidente
deste clube, Sigmar Lucht,
em companhia da esposa
Magda, estão a passeio a

, vários Estados. xxx De For

taleza-Cearé, chegando a

coluna postal do amigo,
Comendador Alvim Seidel,
de Corupá. xxx Dia 27 pró
ximo, no Baependi, desfile
de . encerramento do curso

de manequins. São 15 as a"

lunas e além do desfile;
promoção dançante às 22h
30. xxx Trocou idade dia 17
e foi muito cumprimentado,
o empresarro Eggon João
da Silva, diretor-presidente
do Grupo Weg. xxx Já no

dia 24' troca idade o 'ex-pre
feito Hans Gerhard Mayer
e no dia 26, a Srta. Betina
Driessen.

JULIANA SASSE - Com

pletou 'ontem. (19) o seu

primeiro aninho, a garoti
nha Juliana Méry Sasse, fi
lha de Edson (Dirce Léa
Mohr) 'Sasse e neta de Curt
Mohr e Sra. e de Alan Sasse
e Sra. O acontecimento se

rá comemorado neste sába
do, no Clube Atlético Bae

pendi. Parabéns!
SEMPRE VIVAS - Na 4.·

feira que passou, o grupo
de lanche das Sempre Vi
vas, recebeu a visita, na la
goa dos Marcatto, da turma

de lanche do Löwenmaul
( Boca de Leão), de Joi nvi I
Ie. E na semana próxima, a
Sra. Hildegard Geffert Grub
ba, vai receber as amigas
do seu grupo de lanche ..

CASÓRIO CHIC - Foi dos
mais concorridos, sábado, o
casamento de Mércia Mene

gotti Schünke e Eduardo
Ferreira Horn. Muita festa,
luxo e beleza, com uma re

cepção primorosa e presen
ça de colunéveis. Elogios
fartos à decoração e ao

bom gosto e cumprimentos
vários circulando aos noi
vos e aos pa is Sigolf (Ca
cilda) Schünke e Darcy
(Neila) Horn. Foi o casa

mento do ano em JS.
8.° F.U.C -- "O Nascer de

um Samba", inscrita em no

me de Aírton Schlochet, do
Musical Arco Iris, de Jara

guá, foi uma das 42 can

cões selecionadas, dentre,
764 inscritas pera o 8.° Fes-

,

A ECONOMIA SEM
SEGREDO

Venha conhecer e pre
-

var es pratos prontos
congelados Urso Bran·
co: aperitivos, massas

sobremesas, carne de

boi, aves, frutos,' do
mar, carne de porco
entre outros.

R. Barão do Rio Bran
co 241 - F. 72-0508,

Jaraguá 'do Sul,

tival Universitário da Can
ção, de 25 a 27 de outubro,
em Blumenau. A rapaziada
vai com tudo para tentar o

primeiro lugar.
BATIZADO -- O Bispo D.

Honorato, batizou die 6 pas
sado, o garotinho Alison

'Müller, filho do casal ami
go Edson (Inês) Müller.
São seus padrinhos Juarez e

Marlise Müller e o casal Ivo

(Isolete) Randik.
.

CONFISSõES DE UMA FI.
LHA DO SÉCULO -- Com

, este títl,Jlo o nosso querido
autor de MEMÓRIAS DE UM
MENINO POBRE -- Silveira
Júnior lançou o seu mais re

cente trabalho, contando a

história de sete moças do
interior que vão para a cl
clade grande e urna delas faz
um estranho diário. Gosta
mos de ler as orelhas do li
vro e do que pode aconte

cer a um escritor que vai

para a cidade grande em

busca de soluções e não as

encontra, ou encontra mas

de forma pouco civilizada.
Foi o que sentimos na pró
pria carne quando quisemos
ajudar as recem formadas e

de que resultaram seis ,capí
tulos do DRAMA DAS PRO
FESSORINHAS. É assim meso

mo Professor. O jeito é en

frentar as féras como as en

frentou o prezado Mestre.
Voltando às Confissões d.
uma Filha do Século, cabe
nos dizer que comparece
mos ao seu lançamento, na '

Editore Lunardelli, na Vic

tor Meirelles. Ao seu lado, a
esposa. Na fila para os au·

tógrafos um mundo de gen"
te, na maioria intelectuais.
Como admirador de Silvei.
ra Júnior lá estivemos para
cumprimentar e felicitar o

veterano cronista e escritor."
Chegada a nossa vez, ele se

levanta e nos cumprimenta.
Noto que ele ficou satlsfai
'to com a nossa presença.,
Dispensou' a papeleta que a

vendedora exigiu, para que
pudesse O- autor escrever

corretamente o nome. Espe
cialmente o meu. Mas como

o Silveira Júnior viveu no

Núéleo Rio Branco, aí ao

lado do vizinho município,
pega o livro e taca a dedica
tória: IIAo amigo Eugênio,
herói da imprensa do nosso

Estado, cordialmente (a)
Silv�ira ...:.. 11·10·84" Ah,
Mestre, não precisava tan-

_

to! Vale a pena comprar o

livro. Muito franco e muito
libe�al. A .,pimenta cada um

põe ao seu gosto.

NO CINEMA
No Cine Jaraguá, de hoje

(sábado) à terça-fel ra, a

pornochanchada "Mulher
Serpente e a Flor" e na 4a.
e quinta-feiras, "Os Tara
dos". De 27/10 a 1.0;11,
"Calígula 2/1,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• Amin na posse de Pereira na'ACIJS,. sexta-feira EM FO'CO
O empresário Oswaldo Pe

reira, da Artama, foi con

firmado na presidência da
Associação Comercial e In
dustrial de Jaraguá do Sul.
A assembléia ocorreu se

gunda-feira à noite, 'quando
foram apreciadas e aprova
das as contas da entidade
e o relatório das atividades
desenvolvidas no perjede
adrninistrativooutubro/Bê a

setembrqj84, assim. como
eleito o novo Conselho' De
liberativo que ato contínuo
elegeu a diretoria da Assa-

I
. dação.

� A posse da nova diretoria
está marcada para sexta-fei
ra, dia 26, no Clube Atlético
Baependi, com a presença
já confirmada do governa
dor Esperidião Amin Helou
Filho e dos presidentes de
Associações congêneres dó
Norte do Estado e à tarde
participação. dos trabalhos
da Coordenadoria Regional
da Facisc:

A DIRETORIA

O Conselho Deliberativo,'
eleito por chapa única, tem
a integrá-lo os empresários
Alibert Ewald, Alidor Lue
ders, Aristides Petris, Bru
no Brelthaupt, Da rva I Mar·
catto, Edmundo Klosowski,
Eriberto Bretzke, lido Var
gas, Ivo Ewald, José Carlos

.

Neves, José Hermello Mar
chi, Lotário Fendrich, Luiz

- Carlos Sarti Garcia, Luiz Ni
colodelli, Mauro Vilella,
Mauro Koch, Milton Rei
mer, Octaviano Lombardi,
Osmar Gumz, Oswaldo Pe
reira, Pedro Donini, Raul
Driessen, Rivadávia Rassele,
Rodolfo Hufenuessler, Ralf
Hermann, Rufino Schulz,
Sílvio Ewald, Waldir Tome
lin, Waldemar Behling e

Wilmar Ulrlch.
Já a diretoria admlnistre

tiva, com a aprovação da
vice-presidência para assun
tos de pequena e microem
presa, passou a contar com
seis vice-presidências: Mau
ro Koch, de Assuntos do
Comércio; Rolf Botho Her
mann, de Assuntos de Ser

viços; Dorval Marcatto, de
Assuntos da Indústria; Ali!
dor Lueders, de Assuntos
de Estudos e Pesquisas;
Bruno Breithaupt, de Assun
tos de Treinamento e, a no

vs vice-presidência ficou
confiada a Luiz Nicolodelli.
O presidente, como foi cita
do, é Oswaldo Pereira; na

secretaria Rivadávia Rasse
le, na tesouraria José Carlos
Neves e, no Conselho Fiscal
� Pedro Donini, Ronaldo
Köhntopp e Wilmar José
Hörner (efetivos), além de
Eron Sasse, Flávio José
Brugnago e Sigolf Schünke
(suplentes) ,

ATIVIDADES

O empresário Bruno Brei

thaupt, ao relatar as ativi
dades da Associação duran
te. a sua gestão, que se en

cerrava, destacou 'a estreita

colaboração havida com os

Sindicatos Patronais é' o
Clube de Diretores Lojistas,
afirmando que a entidade

procurou também sensibili- .

zar as autoridades para as

segurar a Jaraguá do Sul
maior segurançà, tanto no

trânsito, como, principal.
mente, no policiamento os

tensivo, bem como gestio
nou para que seja, construí
da a nova cadeia pública
regional, em local adequa
do, fora do centro.

Frisou Bruno as relações
cordiais com as autoridades
municipais, onde procurou
se sugerir,' reivindicar e co

laborar, oportunidade em

que, também, foram discuti
das questões ligadas a taxa

de iluminação pública, taxa

de licença de localização,
cobrança do asfalto implan
tado na gestão anterior,
desmatamentos predatórios,
reforma do código tr lbutá-,
rio, edição de novo código
de posturas, entre outros.
Entre outros trabalhos,' as

sinalou o apoio ,às gestões
para instalação da Aqência
do Senac;para ampliação da

agência local dos Correios e

Telégrafos; para melhora
mentos do acostamento e

sinalização da BR-280, tre

cho Jaraguá a BR-' O 1, Ora

em execução; promoção de

palestras;
.

constituição de
comissão para elaboração
de memorial para ser enca

minhado ao .Instituto de

Resseguros, do Brasil, visan
do a reclasslficação de Ja

raguá do Sul para fins de

taxação de: seguros contra

incêndios; gestões junto à

Cohab/SC, para conclusão
· do' 'conjunto habitacional
de Três Rios do Sul; enca-

·

minhamento de pedidos, du
,rante audiência, ao gover
nador Esperidião Amin; [un-

·

to à Fatma, a Associação
· tratou questões relativas aos

projetos de despoluição am

biental, e, junto a Telesc,
-sollcltov-sé que para 85,
retorne ao sistema de lista
única para todo o Estado.

Por fim, citou as provi.
dências iniciais pera a cria

ção do Sindicato de Bares,
Lanchonetes, Hotéis e Simi
lares e, ainda, a criação do
cargo de vice-presidente pa
ra Assuntos de Pequena e

Microempresa, para a bus
ca de subsídios que venham
.de encontro aos problemas
destas, na região.

Comunidade católica 'prepara-se
'. -

para as missoes
Após onze anos, a comu

nidade católica de Jaraguá
do Sul vai receber no início
de 1985, os pedres redento
ristas que virão pregar as

santas missões, durante o

período quaresmal. As mis
sões já estão sendo prepa
radas e para tanto, encon

tra-se há um mês na cida
de, a Irmã Zenaide Perin,
que promove trabalho de
motivação nas comunidades
interioranas, periférica e do
centro através inicialmente
'do le�antamento sócio-reli

gioso e organização das fa
mílias em grupos. Cada gru

po de família tem um líder.
Esses I íderes, segundo a,

Irmã Zenaide. terão dois de

formação, o primeiro já no

dia 28 de outubro, em cin
co pontos. distintos, do mu

nicípio, di rigidos pelos pa
dres .missionários que terãp
o. primeiro contacto com a

comunidade jaraguaense. É
chamado o "1.° Encontro'
de Lideres". Na Capela São

João, reunir-se-ão os líderes
das famíl ias de S. João, S,
luzia, N. Sra. Fátima (Grata
Funda), S, Paulo (Manso) e

S. José (João Pessoa); na

Capela Santo Estêvão, os lí
deres das farníl ias das' co

munidsdes de'S, Estêvão,
Santíssima Trindade, Santa
Cruz" e São Pedro; no Giná
sio de Esportes "Artur Mül

ler", as comunidades de S.

'Judas e região polarizada
pelo Ginásio; na Vila Nova
(Agropecuário), os líderes
da Vila Nova, Rip. Cerro, Rio
Molha, São Luiz Gonzag�
(Jaraguá Esquerdo'), e N;
'Sra. Aparecida ('Ilha da Fi

�ueira) e, na Matri�1 as co-

munidades do centro,' São
Cristovão e São Francisco
de Assis.
TEMPO DE

EVANGELIZAÇÃO
A Irmã lenaide colheu no

breve período em que aqui
'se encontra, impressões
muito positivas da comuni

dade, "que é' participativa e

aguarda as missões". Mis
sões que ela define como

ternpo de grilça, de encon
tro com a gente e com Crls-
1'0, é ternpo forte deevanqe
lização, de reavivamento da
fé, é tempo de decisão, de

amor e de aproximação.
Por isso - diz é muito

importante que todos se

preparem para este aconte
cimento, pois serão chama
dos a participar. O período
das missões inicia-se em fe
vereiro e para Jaraguá do
Sul virá Uma equipe de 11

pedres missionários e dez
estudantes de teologia, que
prestarão auxílio para o de
senvolvimento do

.

trabalho
missionário, que começará
no interior, para concluir
no centro, frisa a Irmã Ze
naide.

O aumento da "TRU"
.

Os proprietários de auto
móveis que se preparem: no
próximo ano, o negócio vai

engrossar. A taxa rodoviá
ria única vai ter aumento

gigantesco. Só para se ter

uma idéia: quem pagou este
ano por volta de Cr$ 150
mil, vai pagar quase Cr$
450 mil.

Estado tributário
Há quem diga que até a

sigla não está correta. Pois
a "TRU" nem é taxa, nem é
rodoviária, nem é única!'
Única, aliás, nunca foi, pois.
aí estão os pedágios... Ro
doviária muito menos, por
que tem muito carro 'que
jamais rodou em qualquer
estrada ... Taxa, então, nem

se fale! . Quando menos, de
ve ser chamado de "IPA", ou
Imposto de Propriedade do
Automóvel. Hajall l

O Juruna, outra vez. ..
O novo presidente da Fu

nai assumiu e não deixou
por menos. Mandol!! demitir
uma pancada de gente. E

contratar, também. Adlvl
quem quem! Uma delas, a

mulher do ceclque-deputa
do Mário Juruna. Dizem"
com salário superior a um

superior a um milhão ... Ö!
Falta de diálogo
O programa "A Voz do

Brasil" dá última terça-fei
ra divulgou comentário do
senador Moacyr Dalla, pre
sidente do Senado Federal,
sobre a "crise de falta de

diálogo", que tem ocasio

nado muita discórdia e mal
entendido. Por falar em fal
ta de diálogo, prezado se

nador, como é que vai o no

vo projeto de emenda cons

titucional, restabelecendo as

eleições diretas?
Políticos no muro

Correligionário do depu
tado Paulo Maluf, muito ir

ritado, reclamava dos inde
cisos: "ninguém pode ficar
no muro!" E arrematava:

"Tanto não é negócio, que
até o Tancredo. muralista
histórico, acabou se defi
nindo ... " Pelo Brasil, é cla
ro!
O "biógrafo"
Um articulista de São

Paulo, lnconforrnado com -o

congresso socialista inter

nacional do Rio, dedicou es

paço em importante jornal
paulista' para arremeter con

tra o estadista alemão, Wil

Iy Brandt. Além de explorar
sua excessiva "queda" pela
cerveja, insinuou o fato de
ser ele filho ilegítimo. Es

queceu-se, porém, de que há
outro tipo de bêbado: o que
<;E! embebeda sem tomar u

ma só gota ... E outro tipo de
�astardo: o que, apesar de

lE;!gítima a paternidade, tor
na-se depois ...

(Tupi Gomes Corrêa)

Auxílio especial para
ex-pracinhas

O deputado Álvaro Correia, apresentou na Assem

bléia Legislativa, projeto-de-Iei (subscrito também pelo
deputado Salomão Ribas) qUe transferma em Auxílio

Especial a pensão concedida aos ex-combatentes da Se

gunda Guerra Mundial .e dá nova redação' à dispositivos
da Lei n.O 5.444, de 15 de junho de 1978. Esclareceu
o partamentar que o seu projeto se

- refere à pensão
aos ex-combatentes, instituída em 1978, a qual desti
nava aos pracinhas ainda vivos uma pensão mensal

equivalente ao valor igual ao menor vencimento da es

cala-padrão do quadro de pessoal permanente do Poder
Executivo.

Cito'u que "poucos meses depois de ,vigorar a pen
são, os nossos febianos foram impedidos de recebê-
-Ia por força do Decreto Federal n.O 83.527, que conce

deu benefícios aos ex-pracinhas e cujo artigo 8.° im

pedia o recebimento de outras pensões, mesmo que fós-
se previdenciária". Santa Catarina participou da Força
Expedicionária Brasileira com 956 soldados - lem
brou. Somando os que tombaram nos campos de ba
talha e os que faleceram aqui, frisou, sobram hoje,
vivos, aproximadamente trezentos pracinhas, muitos de- ,

les sofrendo ainda os traumas dá G,uerra. No próximo
ano comemora-se o 40.° aniversário do encerr,amento
da II Guerra_ Mundial.
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Edital 13.936 de 11.10.1984 I, domiciliado e residente na

Joanes Bosco Ricardo e So· ': Rua Francisco Hruschka,
lange Loewen Blödorn. i 897, nesta cidade, filho de

Ele, brasileiro, solteiro, Primo Barzenski e de Wan-
industriário, natural de Gui- da Silva Barzenski. Ela, bra-
doval, Minas Gerais, domici- sileira, solteira, comerciá.
liado e residente na Rua ria, natural de Jaraguá do
Alzira Maria de Jesus, 23, Sul, neste Estado; domici-
Osasco, São Paulo, filho de liada e residente na Rua,
João JOsé Ricardo e de Mar- Presidente Costa e Silva,
cilia Alves de Faria. Ela, 204, nesta cidade, filha de
brasileira, solteira, bancária Elyseu Leone e de Sebastia-
natural de Jaraguá dó Sul, na Nunes Leone.
neste Estado, domiciliada e Edital 13.938 de 11.10.1984
residente na Rua Anita Ga-, Antonio Vilmar Raimondi e

ribaldi,28, nesta cidade, fi- Margarette MarceUno
lha de Waldemiro Blödern e 'Ele, brasileiro, solteiro
de Angelina Loewen Blö- eletricista, natural de Joln-
dorn. v.ille,· neste Estado, dornici-
Edita,113.937de 11.10.1984 liado é residente na Rua
Carlos Alberto, Barzenski e Joaquim Francisco de Pau-
Marli Leone. Ele, brasileiro, Ia, nesta cldade, filho de Re-
solteiro, .agrimensor, natu- aldino Raimondi e de Hed-
ral de Paranavai, Paraná, wig Wroblewski Raimondi.

EI,a, brasileira, solteira, do
lar, natural de Massarandu
ba, neste Estado, domicilia
da e residente na Rua, Joa-

Aniversariam hoje: 20 quim Francisco de Paula,
Sra. Rosália Ayroso, Sr. nesta cidade, filha de Antô-

Edgar Juarez Schmitt, Sr. nio Marcelino e' de Maria
Walmor Mannes, Sra. Hllda Petry Marcelino.,
Fodi Liesernberq, Herbert I Edital 13.939 de 11.10.1984 I
Alperstaedt, em I tapocuzl- I Mauricio Riskoski e Natali·
nho; Sra. Elisabeth Steilein, na Rei. Ele, brasileiro, sol
Carlos Pisetta, em Massa-

'I teiro, industriário., nascido
rariduba, ,Mônica Karam, em em ltaja], neste Estado, do-
Curitiba; Sr. João Holler" miciliado e residente na R.
Aniversariam domingo Guilherme Hering, 31, nes-
Sra. Lígia de Freitas Pe- tá cidade, filho de Mario

reira, em Fpolis.; Elisabeth Riskoski e de Avani Day
Bruner, no Paraná; Sra. Hed- 'Riskoskl. Ela, brasileira,
wig, esposa de Alvino Mo- solteira, industriária, 'natu.
dro.. Ermenson, filho de Os- ral de Marari, neste Estado,
mar e Celirra Bartei; André domiciliada e residente na
Luiz Silva Moura, em Fpolis. Avenida Marechal Deodoro,
Luciano José Winter; 22, nesta cidade, filha de
Dia 22 de outubro Pedro Alves Rei e de Davina

Italo Cássio Mayer, Sr. Gonçalves Rei.
Batista Araldi, Sr. Rodrigo Edital 13.940 de 11.10.1984
Nlcoluzzi, Elaine Cristina Pedro Paulo Eger e MarJi
Wit'koski, Sr. Adelino Hol· Terezinha Norio.
ler. Ele, brasileiro, solteiro, sol-
Dia 23 de outubro dador, natural de Luis AI-
Sra. Marta Bittencourt Lu-: ves neste Estado,' dornici-
ciano, Sr. José Olegário Pir- liado e residente em Estrada
mann, Sr. Albano Spéphanl, Nova, neste distrito, filho de
Sra. Renilda Keiser Selck, Cristiano Eger e de Luzia A-
Sr. Sebastião Ayroso, Sra. polonie Eger. Ela, brasileira,
Rosa da Costa Meier, Sr. solteira, operária, natural
Mauro Sckiba, em' Ctba.: de Curitiba-Paraná, domici-
Sue1ly Hornburg.

'

nada e' residente em Estra"
Dia 24 de outubro da Nova, neste distrito, filha
Sr. Hans Gerhard ,Mayer, de Nivaldo Norio e de Scho-

Sra. Tereza Pont.icelli, Maria lastica Francener Norio.
Moreira, no Itapocuzinho; Edital 13.941 de l5.10.1984
lone Betti Fachini, Sr. Ivo Cópia recebida de Cartório
Westphal, em Jaraguazinho, de Registro Civil de', Brus-
Rosana Adélia Gomes, Au- que, neste Estado.
rea Maria Zielonka Rodri- Armildo Carlos Pereira e

,gues, K,ristian Erdmann, Simone Pereira
Sra. Maria Ana Mann Pe- Eie, brasileiro, solteiro, au-
reira. xiliar de escritório., natural
Dia 25 de outubro de Jaraguá do Sul, neste Es-
Maria dos Santos, Orlan· tado, domiçiliada e residen.

do Wackerhagen, Neusa M. �e nesta cidade, filho de An-
Maba, Salete Maria Schmidt tonio Pereira e de Maria A-
Dia'26 de outubro na Mann Pereira. Ela, brasi-
Sr. Otavianó Tissi, em Ne· leira, selteira, estudant,e,

reu Ram0s; Sra. Alzira Pra- i
natural de Brusque, neste

di, Waldir Armando Meier, lEstada,' domiciliada e resi
CiJene Kátia Gange, Mlton i dente em Brusque,' neste 'Es-
Luís Narloch, Srta. ,Betina tado; filha ,de, ·Orlando Lu-
Driessen, Sr. Adelililo Horn· cas Pereira 'e de Anisia Gam-
burg.

"

';a Pereira.
í> ,iJ

\

ANIVERSARIANTES

), .

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

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que comparecerem em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, 3 fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:
Edital 13.942 de 15.10.1984 e residente em Rua Gurner-
Edson Drews e Rosiane Ba· cindo da Silva, 629, nesta

umgartel. Ele, brasileiro, cldsde, filhode Alciro Coz-
solteiro, .motorista, natural zarin e de Lori Helena, Coz-
de Jaraguá do Sul, neste Es- zarin. Ela, brasileira, soltei-
tado, domiciliado ,e res Iden- ra, secretária, natural de
,te na Rua Francisco Todt, Rodeio, nesta Estado, domi-
59, nesta cidade, filho de ciliada e residente na Rua
Rudiberto Drews e de Gise- Ti jucas, '69, nesta cidade,
Ia Schütze Drews. Ela, bre- filha de Roberto Vota e-de
sileira, solteira, auxiliar de Hilda Raizer Vota.
escritório, natural de Porne- Edital 13.947 de 15.,10.1984
rode, neste. Estado, domici-
liada e residente na Rua Ro
berto Ziemann, 1964, nesta

cidade, filha de Ireneu Ba
umgartel e de Asta Schünke
Baumgartei.
Edítal 13.94$ de 15.10.1984
Célio Alves e Claudia E�gel.
mann. Ele, brasileiro, soltel
ro, operário, natural de Ja-
raguá do Sul, neste Estado,
domidliado e residente na

Rua Vic-tor Rosenberg, nesta

cidade, -fllho de Afonso Sal
vador Alves e de Ivone Ro
mualdo Alves. Ela, brasilei
ra, solt., bordadeira, nat. de
Jaraguá do Sul, neste Esta
do, domiciliada e residente
na Rua João Franzner, nesta
cidade, filha de Alfredo En

gelmann e de Agnieska Klo.
sowski .Enqelmann.
Edital 13.944 de 15.10.1984
Mario Cesar Ferreira da Sil.
va e Maria de Lourdes
Raaseh, Ele, brasileiro, sol
teiro, soldador, natural de
Rodeio, neste Estado, doml
ciliado e residente rra Rua
Venancio da Silva Porto, n,O
1013, nesta cidade, filho de
Ltindelino Pedro Ferreira da
Silva e de Maria Ferreira da
Silva. Ela, brasileira, soltei
ra, do lar, natural de Jara
Quá do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente em

Estrada Nova, neste distrito,
filha de Ervino Raasch e de
Irmgard Hornburg Raasch.
Edital 13.945 de 15.10.1984
José Wagner e Uda Rode.

Ele, brasileiro, solteiro, I

operário, natural de Rio do
Oeste, neste Estado domici-
'Iiado e residente na Rua
Francisco Todt, nesta cida
de, filho de Adelino' José
Wagner e de Maria Wagner.
Ela, brasileira, solteira,' ope
rária, natural de Braço do
Trombudo, neste Estado,
domiciliada e resid�nte na

Rua Francisco Todt, 236,
nesta cidade, filha de Wi
I;mdo Rode e de Rosema rie
Rode.
Edital 13.946 de 15.10.1984
Alan Paulo Couarin e Ro·
saura Maria Vota.
,Ele, brasileiro, solt�iro, ban
cano, natural de' Itjí, Rio
Grande do Sul, domiciliado

Everson Bóries e Jussara Vi·
cente. Ele, brasileiro, soltei
ro, fotolitógrafo, natural de
Porto União, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Ney Franco, 329, nesta

cidade, filho de Felipe Bó
ries e de Anizia Michaltchuk
Bóries. Ela, brasileira, 501-
teira, professora, natural de
São Bento do Sul, neste Es

tado, domiciliada e residen
te na Rua Ernesto Less
man,87, nesta cidade, filha
de Raul Vicente e Emilii!
Krainski Vicente.

Edital 13.94.8 de 16.10.1984
Cassio Aleixo Bus&rello e
Lorena Milbratz.
,Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Rio dos
Cedros, neste Estado, domi
ciliado e residente na Ave
nida Tiradentes, 2707, em

'Rio dos Cedros, neste Esta
do, filho de Carlos Busarel
lo e de Beatriz Maria Busa
rello. Ela, brasileira, soltei"
ra, operária, natural de Ja

ragu13 do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente em

Alto Garibaldi, neste dis
trito, filha de Angelo Mil
bratz e de Laurita Winkler
Milbratz.

Edital 13.949 de 16.10.1984
Cópia recebida do Cartório
de Blumenau, neste Estado.
Gerson Menegotti e ,Elke '

,Metzner. Ele, brasileiro, sol
teiró, escriturário, natural
deste Estado, domiciliado e

residente na Rua' José Em

mendoerfer, 1390, nesta ci
dade, filho de Guilherme
Menegotti e de Erica Mo
drock Menegotti. Ela, bra
sileira, solteira, securitária,
natural ,deste Estado, domi�
ciliada e residente na Rua
das Missõ�s, 845, em Blu
menau, neste Estado, filha
de Gerolt Metzner e de Cira
Metzner.
Edital 13.950 de 16.10.1984
Renato' Martins e Tania Te·
resinha Kiatkosky.
Ele, brasileiro, solteiro tin
l-ureiro, natural de Ja�aguá
do Sul, neste EstadQ, domi
ciliado e residente na Rua
Guanabara, nesta cidade,

filho de José Martins e de
Maria Klain Martins. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domici
liada e résidente em Nereu
Ramos, neste distrito, filha
de Silvino Kiatkosky e de
Estefania Felipp Kiatkosky.
Edital 13.951 de 16.10.1984
Luiz Carlos Würz e Elisabe.
te Aparecida da Silva.
Ele, brasileiro, solteiro, o

perário, natural de Rio Ne

grór Paraná, domiciliado e

residente na Rua Joinville,
nesta cidade, filho de Olivio
Würz e de Maria de Lourdes
Amaral. Ela, brasileira, sol

teira, do lar, natural de Ja

raguá do Sul, neste Estado, .

.

domiciliada e residente na

Rua Joinville, nesta cidade,
filha de Alfredo da Silva e

de Vanir da Silva.

Edital 13.952 de 16.10.1984
Elenor Schuh e Iria Mar

quardt. Ele, brasileiro, sol
tei ro, çperério, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta
do domiciliado e residente
err{ Estrada Garibaldi, neste

distrito, filho -Hilda Schuh.
Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Maripá
Palotina, Paraná: domicilia
da e. residente em Estrada
Garibaldi, neste. distrito, fi
lha de Afonso Marquardt e

de Elfrida Marquardt.

Edital 13.953 de 16.10.1984
Alfonso Milder e Rosali Ll

plnskl. Ele, brasileiro, divor
ciado, marcineiro, natural
de I toupava-Blurnenau, nes
te Estado, domiciliado e ré-

.sidente na R. Domingos De

marchi, 465, nesta cidade,
filho de Alfonço Mader e de
Maria Mader, Ela, brasileira
solteira, do lar, natural de
Massaranduba, neste Estado
domiciliada e residente na

Rua DOmingos Demarchi,
465, nesta cidade, filha de
João Lipinski e de Justina

Lipinski,

Edital 13.954 de 16.10.1984
Laércio Jorge Beleti e Lúcia

Hinteregger. Ele, brasileiro,
solteiro, balconista, natural
ele Jaraguá do Sul, neste Es-,
tado, domiciliado e residen
tê na Rua Amazonas, 198,
nesta cidade, filho de José

'Augusto Beleti e de Iracema
. Staehelin Beleti. Ela, brasi
leira, costureira, solteira,
natural de Luis Alves, .neste
Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Victor Rosem

berg, 754, nesta cidade,' fi
lha de Johann Hinteregger e
de Leocadia Hinteregger.

E ,para que chegue' ao co

. nnecimento de todos, man

dei' passar o presente edi
taI, que ser,á publicado pe
'la imprensa e em cartório,

I onde será afixadq durante
i 15 dias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS METALORGICAS, MECANICAS E DO
MATERIAL ELÉTRICO DE JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVOCAÇAO
o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Me

talúrgicas Mecânicas e do Material Elétrico de Jaraguá
do Sul, por seu Presidente convoca Os trabalhadores
nas indústrias metalúrgicas, mecânicas, e dÕ material
elétrico de Jaraguá do Sul, sindicalizados ou não re

presentados pela Entidade, pa�a comparecerem a As
sembléia Geral Extraordinária a realizar-se em primeira
convocação às 9 horas do dia 28 de outubro de 1984,
a sede do Sindicato à Rua João Pleninscheck, 157, em

Jaraguá do Sul, e rião havendo quorum I,egal, nos ter

mos do artigo 612 da CLT, a Assembléia será instalada
Lima hora após ou seja, às 10, horas no mesmo dia e

local em segunda convocação, valendo esta nos termos
do artigo 859 da CLT, como autorização para a ins

tauração de dissfduo coletivo decidindo-se então, com

qualquer número de presentes, a fim de ser discutido
a seguinte:

-

ORDEM DO DIA:
1. Discussão e votação por escrutínio 'secreto,

das reivindicações a serem apresentadas aos
senhores empregadores' ou a sua Entidade de
Classe, na revisão da Convenção Coletiva de
Trabalho, cuja vigência expira a 31 de de
zembro de 1984 e outorga de poderes à Di
retoria do Sindicat-o para encaminhamento das
reivindiceções, celebração de Convenção' cole- ,

tiva, ou se necessário instauração de "DISSI
DUO COLETIVO".
Jaraguá do Sul, ,16 de outubro de 1984.

CELSO S. MEDEIROS
,

Presidente

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das
das melhores procedências, só na

'

JOALHERIA A PÉROLA.
Em anexo, a CTICA, MODERNA. Visite-nos e

comprove:

Joalheria A Pérola
óTICA MODERNA

Rua Reinaldo Rau, 289 _ Fone 72-1823

TOPÓGRAFO
INGO JOAO BENKENDORF

Desmembramentos e medições de
terrenos em geral

Escritório: Rua Reinaldo Rau, 86 _ Edifício Mário Ta
vares, Sala 3 _ 1.°' andar. Contactos: Fones 72-0593
(residência) - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

.Iornais do interior trocam, diretoria
da AdjQt�l.�ç '." ," ,

A Associação dos Jornais Paulo Roberto Baggio (La- nhel (Blumenau) e Gilberto
do Interior de Santa Cata- ges), Valê dó Ita'jaí'- Jai- Bordlqnon (Joaçaba).
rina _ AdjorijSC, eleqeu me Mendes( Brusque), Gran- As vice-presidências de-
sexta-feira, die 12 de ou- de Florianópolis _ Antônio sempenharão também pepel
tubro, no Marambaia Cassi- Jeão Gonçalves (B;Gu 1��). importante dentro da nove

no Hotel, em Balneário Como' Lo secretário Sílvi-o ,diretoria,. com funções ei-

Camboriú, a nova diretoria Rangel de Figu�iredo (Ga:.· pecíficas dentro de suas. re-

para mandato de Um ano. par ) ,
2.<> secretério Wils::n" giões. A Norte, representa.

Fundada em outubro de Turnes (I tuporanga), '1.° te- da pelo "Correio do Povo",
1981, a AdjorijSC, reúne os sourelro Altair' Bittenccurt órgãõ fudador da Adjorij
jornais de comunidades que' (Criciúma), 2." tesourei (O SC, tem abrangência sobre
são a verdadeira essência do Ayres Cardoso . (Araran- Jaraguá do Sul, Joinville, S.

jornalismo catarinense, que guá), diretora cultural Ja- Bento do Sul, Rio Negrinho
vivem, lutam e trabalham nice Kunitz (Balneário Carn- e Mafra é também sobre de-

por suas regiões e que nem boriú), diretor' Jurídico Dal- mais cidades que venham a

sempre são" reconhecidos mo Vieira (Itajaí) e conse-' possuir seus periódicos re-

pelá seu alto valer na for- lho fiscal _ Wallace Ri- guiares, nesta região.
mação da opinião pública
e no registro da história.

Um total de '17 jornais
essoclados tomaram parte
da assembléia, que além da
apreciação do

-

balanço fio.
nancelro e eleição da dire
toria, discutiu aspectos da

_

cateçorla, .

comum a todos,
assim como questões de or

dem interna da Associa-

D. 'Honorato celebra
.

jubileu de prata'
,

O. Bispo de Lages, Dom
Honorato Piazera, rece
beu na semana p'assada
do Papa João Paulo n,:o� .

cumprimentos pelb jubi- i

leu eplseepal que acon,
teeeu no dia 11 passado.
O Papa' acentua a impor
tância da missão da igre
ja no contexto do mundo
atual e deseja contar "ain
da

.
,com os serviços de

D9m Honorato por mui
tos anos. As, celebrações
do jubileu serão realiza
das em 15 de novembro.

Dom Honorato Piàzera
nasceu em Jaragua' do"
Sul em 1911 e iniCiou
seus' estudes na Escola

Episcopal de ,Brusque eil')

1924. Foi admitido "na .

Congregação dos' Pa.élres
do Sagrado Coração dEi
Jesus em 1932. Como pa"

dre atuou em Tubarão e

em várias outras paró
quias sendo também de-

'signado reitor da Escola

Apostólica (Seminário )�e
Corupá, entre oútras ati
vidades. Sua atuação co

mo Bispo de Lages, de

pei's de exercer a' mesms

função em Nova Iguaçu
se deu a partir de 1966.

Naquela Diocese está há
18 anos e' já implantou
inúmeras ob'tas que vêm
recebendo muita simpa
tia e' carinho da cemunl-

.

dade ..

ção. . ....

Na presidência da Adjori
desde a sua fundação,' o jor
nalista José Paschaal 13ag
gio, de 'Lages; deixou o car-'

. go e pelo seu alto trabalho à
testa da Associação, foi a

clamado' presidente de hon
ra da entidade. A diretoria,
por consenso, passou a ser

.

presidida por Darcy Schultz
, de São Miguel' do Oeste, fi
cando nas vice-presidências
os seguintes companheiros:
Norte _ Flávio José Brug-,
naqo (Jaraguá do Sul), Sul
_ RodevalJosé Alves (Cri
ciúma), Extremo-Oeste
Clélio Dalpiaz (Concórdia),
Meio-Oeste- Nílson Thomé
(Caçador), Planalto

r-

Em sua 'terra na�all. D.
Honorato presidiu o sa

cramento dá Crisma, no

início deste mês e rece

beu igualmente homena

geris pelo jubileu de pra
ta episeepal.

F
,.

armacia Paraná
Deixe o aviamento de suas receitas nas mãos de quem entende do rama.

Adminlstrada por profissionais farmacêu ticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob CI direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402jSC, filha de Jaraguá do Sul.'

Àviamento de receitas, medicamentos e, perfumarias e os melhores preços da pra

ça estão aqui. Venha conferir! _ Mantemos convênios com Sindica,tos.
Àv. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 7.2-1689 - JS./�.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DECRETO N,· 1.006/84 .'

Suplementa dotações do' Orç..men to vjge,,!te.
. O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUl-, no uso de suas atribuições

e com base na Lei Municipal N." 943/á3, de 1.0 de' dezembro de 1983;
DECRETA: .

Art. 1.° -:- Fica aberto um crédi to suplementar no velor de .

Cr$ 382.000.000,00 (Trezentos e oitenta e dois milhões de crozelros ), para reforçodos programas e verbas abaixo 'discrimina dos, constantes do Orçamento vigente, a
saber:
0201 � GABINETE DO PREFEITO
0201.03070202.002 _ Manutenção do Gabinete do Preto
3. 1 .2. O - Material de consumo Cr$
3. 1 .3.2 - Outros Serviços e Encargos Cr$
0302 - DIVISÃO DE MATERIAL
0302.03070202.008 - Manutenção da Div. de Ma.terial.

I 3. 1 .2. O - Material de Consumo ..••••.••..••......... Cr$
4. 1 .2. O .. Equipamentos e Material Permanente Cr$
0303 _ DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS .

0303.03070212.009 - Manutenção da Div. de Servo Gerais
3.1.2.0 - Material da Consumo.: : .

3. 1 .3'. 1 - Remuneração de Serviços Pessoais .

3. 1 .3.2 - Outros Serviços e Encargos .

0303.06301772.014 - Convênio com 8 S.S.I. .

3. 1 .3.2 - Outros Serviços e Encargos' . . . . . . . . . . . . . . . . . e-s
0402 - DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO
0402.03080312.022 - Convênio com o Sindicato dos Tra-

balhadores Rurais de Ja,raguá do Sul.
.

3. 1 .3. 2 � Outros Serviços e Encargos Cr$
0501 - DIVISÃO DE ASSISTt:NCIA SOCIAL
0501.13754282.024 - Manutenção dos Servo de Saúde.
3. 1 .2. O • Material de Consumo -. . . . . . • . . . . . . . . . Cr$
0501.15814872.025 - Despesas com Assist. Comunitária.
3.1.2.0 - Matérial de Consumo .....�.:.............. Cr$
0601 - DIVI.SÃO DE EDUCAÇÃO
0601.08421882.027 - Mannuteção da
3.1.1.1 - Pessoal Civil
3. 1 .3.2 - Outros Serviço�' �

.

E���rg��' '. : '. '.
'

'. '. '. '. '. '.
'

'. :
4.1.1.0-0brase Instalações .

0602 - DIVISÃO DE CULTURA
.

0602.08482472.033 - Manutenção da Oivisão 'de ·Cultura.
3. 1 .3.2' - Outros Serviços e Encargos ,...... Cr$4. 1_ 2. O - Equipam. e Material Permanente Cr$0701 � DIVI�ÃO DE OBRAS
0701.13764491.014 - Ampliação e Melhoramento do Siste-

ma de Esgotos. '

4 . .1.1.0 - Obras e Instalações 0............ Cr$0702 - DIVISÃO DEESTRADAS DE RODAGEM
.'

0702.16885341.022 • Restauração e Melhoram. de Rodo ....
4.1.1.0-0bras e Instalações....................... Cr$0702·16885342.043 � MautençãQ da Divisão de Estradas de

Rodôgem. .

3.1.2.0 - /v\aterial de Consumo Cr$
,

4.1.1.0-0bras e Instalaç5es :::::::-:::::::':::::::::: Cr$0703 - DIVISÃO DE SERViÇOS URBANOS
0703.10603252.045 - Manutenção dos Serviços de Utili-

dade Pública.
3.1.1.1 - Pessoal Civil.............................. Cr$
3. 1 .2. O - Material de Consumo ................•..... Cr$
0703 - Man,utenção dos Servo de Iluminação Pública.
3. 1 .2. O • Material de Consumo :............... Cr$
3. 1 .3.2 - Outro� Serviços e Encargos Cr$
0703.10603282.047 • Manutenção de Parques e Jardins.
3.1 .2. O - Material de Consumo . ó ••••••••• ; • • • • • • • • • • Cr$
0703.16915752.050 • Manutenção dos Serviços relativos a

vias urbanas.
3. 1 . 1 . 1,- Pessoal Civil·.· ·................• Cr$
4.1.1.0-0bras e Instalações ., .. � ; Cr$

. Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

Cr$
Cr$
Cr$

Divieão de Educação ..
'CrS'
Cr$
Cr$

II

I
I

TOT.AL :
ó . Cr$

2.000.000,00
5.000.000,00

6.000.000,00
10.000.000,00

5.000.000,00
3.000.000,00
5.000.000,00

15.000.000,00

2.000.000,00

Bradesco garante chequ
comércio até 100 mil

o Clube de Diretores Lo
jistas, Associação Comercial
e Industrial, Postes de Ga
solina de Jaraguá do Sul e o

Bradesco, assinaram convê
nlo para garantia do Cheque
Especial Bradesco em Jere
guá do Sul. Graças a esta

iniciativa,. todos os estabe
lecimentos comerciais e

Oktoberfest·
Revestiu-se de êxito a Ok-

.

taberfest, realizada em Blu
menau, rro período de 5 a
14 de outubro. A Oktober
fest, muito mais do que re

presentar a cultura do povo
blumenauense, nos fez revi
ver as origens, a cultura e a

influência germânica em to
do o Estado de Santa Cata
rina. Atraídos pela centagi
ante música alemã, pela boa
comida típica, pelo chope e

pelas belas paisagens, tu
ristas das mais diversas
partes afluiram à Blume-

10.000.000,00 nau.

O sucesso da festa deveu-
1.000.000,00 se à perfeita organização

• da mesma por parte da ad-
. ministração' blumenauense,
à divulgação pela imprensa
falada e escrita, ao apoio de
toda a comunidade e em

presas privadas e, finalmen-
te, à participação de grupcs
folclóricos e bandinhas de5.000.000,00 cidades cemo São Bento do1.000.000,00 ISu , Pomerode e Jaraguá.

A realização da Oktober
fest premoveu a nível na

cional e até internacional,30.000.000,00 nãO' só a cidade de Blume-
nau, mas todo o Estado de

00 Santa Catarina, transmitin-20.0 .000,00 d do uma eutra imagem este
Estado qUe não aquela de.

50.000.000,00" desalento e miséria resultan

10.COO.000,OO ,te das enchentes, tão gasta
peles meios de coml1nica.

.

ção social. Foi transmitida
a imagem real do esforçado

20.000.000,00' � perfeccionista peve teuto-

50.000.000,00 hrasileiro.
(Márcia C. Belderrain )

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO kONELL
SeCretáriO' de Admin'istração e Finanças

30.000.000,OQ
5.000.000,00
5.000.0oo,oq-

30 r-,
....

O.OOO,OO
30.000.000,00

2.000.600,00

20.000.000,00
10.000.000,00

382.000.000,00

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.

85 Concluído. o Projeto ·Guaramirim
Com a participação de

637 pessoas, de 58 empre
sas da região, foi encerra

do dia 11, o 3.° Programa
de [nlclaçâo à Formação de

Administradores de Peque
nas e Médias Empresas, o

Projete Guaramirim. Inicia
do no dia 10 de abril, com

a aula inaugural pelo em

presário Eggon João da Sil
.

va, do Grupo Weg, ó Proje-
to Guaramirim teve 17 mó-

Os bananiculteres do Not- Também .acontecerão con-

dulos, desenvelvidos em 134
te Catarinense, com e apoio curses de banana em ce-

horas, dos quais participa- da Prefeitura Municipal de cho, com a partiCipação de
ram 44 empresas de Gua-

Garuv!3,' promoverão nos produtores e de técnic�s da
ramirim, 7 de Jaraguá do

dias 26, 27 e 28' deste mês, Acaresc. Estarão presentes
Sul,3 de Massaranduba e 2

. a 3a. Festa Estadual da Ba- também atacadistas da Cca-
de Sch'roeder e Guarami-

nana. A festa visa proma- sa, de Curitiba, prmclpals
rim, sendo investidos para a

ver e potencial agrícola da compradores da produção
sua execuçãO', Cr$5 miihões.

reglao, principalmente a de bananas de Santa Cata·

O Centre de Treinamento produçã'o da banana, que é rina.

de Senai de Jaraguá do Sul a maior de Santa Catarina. A comissão organizadora
coordenou todo o Projeto, A exemplo da festa do ano está preparando uma série

apoiado pela Federação das passadO' que alcançou su- de apresentações de grupos'
Indústrias do Estado de San- cesso, o destaque da pra- folclóricos de Santa Ca.tari-
ta Catarina, ConfederaçãO' meçãe será a escolha da na e' do Paraná. a principal
Naciohal da Indústria, De- rainha das' festividades. A objetivo.' - salientam os

partamE:nto de Assistência à escolha se dará' no dia 27,' erganizadores - é de se in

Média e Pequena Indl'Jstria, çom a participação de re- centivar a produção de ba

Departamento Regional do presentantes de Joinville, riana na região Norte, res-

Senai/SC e Asseciaçã9 Co- São Francisco do Sul, Jara- pcnsável peta ocupação de

I A, 'd S I A uarl' Sch qrande pa.-rte da. mão-de-o-mercial, Industria e gn· aua ou, r.aq ,
-

cola de Guaramirim. A fi- �o�der, Guaramirim, Coru- bra no interior de diversos

d . nalidade do programa foi pá e Massaranduba. municípios.

S:Ji, g�. "'COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GiSÕLI.rfA Ê .DI
vacinação

I'
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS

PLANO.S DE.
PAGAMENTOS E A NOS�A UNHA DE

nos meses . PRODUTOS. TEMOS TAMB�_M À VENDA MOTOS USADAS.' dRevendedor Autoriza "

��:ou se�a, !lJJ[iO�� .

HONDA
Importan \

....;.... ......--�-,;:OO:;:;@:-��=:m.:;:----.-------------��l do gado ''-
losa, evi- ,.. -----------,
prejuízos I JARDIM SÃO LUIZ'sa tiOS a

ria eCO:lO

, estado e

r ..) tré:ba·
eidas: E'S'

vende) vaei·
pontos 60
dia 28 de

postos de gasolina da cida
de terão garantidos o res

gate dos Cheques Especiais
Bradesco, recebidos de seus
clientes até Cr$ 100.000,
automaticamente. Esta qa
rantie passa a ser de Cr$
200.000, pare os estabele- gências
cimentos participates da re

de de atendimento do Car
tão Bradesco ,-- Sistema
Elo, desde que o comercio
ante anote no verso do ehe
que o número do Cartão
Bradesco :.._ Sistema' Elo do
cliente, após ter consultado,
a validade do cartão na Bradesco.

Samae amplia re
Encontra-se .na Câmara das instai

de Vereadores, e projeto-de- de Tratà
lei que fixa a despesa e es- de novas
tima a receita do município mente pa
e des órgãos da administra- .( final) e

ção descentralizados, para que ainda
1985. A proposta orçamcn- serviço
tária do Samae é de Cr$ 1 público de
bilhão 250 milhões, segundo Taisobr
o seu diretor, Waldir Octé- ni, terão i
via Rubini, que revela que semestre
deste total, será aplicado a estejam c

importância de Cr$ jetos que
203.375.879 na arnpliação cutados.

que a gar
os estabe
penas qu
cheques
vas conta

itar esses

respecti
ntes nas a

o em pri
ão.

te

mentes .co

s de· gase-
do Sule
o de por

ue Especial

Estação
e extensões
, principal
a Jolnvi lle
s . laterais, .

ispõem do
astecimento

o prlmeiro
5, tão lógo
os os pro
sendo exe-

AGRADECIMENTO E CONVITE P

A Família de

Mathilde Mei.er
falecida dia 16 de outubro,. aos 8

sensibilizada agradece ao car'inho dos
e pessoas de suas relações qu� mani
pesar pela perda irreparáve,1 deste ente

acompanharam até o Cemitério Muni
especial, agradece ao Pastor Ingc Pisk
Roberto Herst e aos bens vizinhos e
culto que será celebrado na Igreja Ev
na-Centro, no dia 21 (domingo), às 8

Antecipa agradecimentes.
Jaraguá do 'Sul, 17�. de outubro de

m o seu

do que a

De modo
Dr. Ralf

da para o

Lutera-

NOVA CAMPANHA CONTRA A FEBRE
A Campanha I nt�grada

de Desenvelvimento Agríco
la de Santa Catarina -'- Ö
dasc, está iniciando mais
uma etapa. da campanha de

vacinação
aftosa. De
médice-vete
dasc de Ja
João Marqu
agora acont
de abril e

cia da vae

contra a feb
tando assir1
que a doenç
nimais e à
mia do mun

país. para f
lho do criqd
tá colocand
nas em qu
município,
outubro:
ao lado da

.

e,ipal, Casa a

enz em Riö
de Albrecht
da Luz e C
Henn em J

. Art. 2.° - O recurso para abertu ii do presente crédito suplementar, corre
rá por conta do "Excesso de Arrecadação" verificado até o mês anterior do corrente'
exercício.

Art. 3.°' - Este Decreto entrará em vigor na data de' sua. publicação, re
vogadas as disposições' em contrário.

.

r ,

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: 72-1368.

l Anexo, a Clínica Coral de - Odontologia

r-------------------------�.--------------------�-----------..-----------�------------�--------�

Jaraguá do Sul, 16 de outubrO' de 1984.

, Cotnércj.)
tnz'em Rio I' SCcio de José Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguá do Su -_ . \
azinhe. '"__-----------""'.. �-�------------,.rirt�
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Jaraguá leva seis modalidades
ao Ernobresc

- EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUB,BA, Tabeliã Designada de No-
fas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja

I'aguá do Sul, E'stado de S. 'Catarina, na forma ela leí, etc ..
Faz saber a todos quantos este edital' virem que

se acham neste Cartório para protestos os títulos centre:

ANTONIO KASTELLER; Rua 301, n. 39, s/n, Schroeder.
ARLINDO TRIBESS, Estrada Itapoc:uzinho, s/n, João

Pessoa, nesta. ADEMIR VOLKMANN, Estrada Alto Gari

baldi, s'[n, nesta. ,ADELINO RABOCH, Rua Pe. Aloisio

.Boeing,689, nesta. CELSÖ CORDEIRO VIE;IRA, Lotea

mento Jarita, sf«, nesta. FABIO ANTONIO WATZKO,
Rua Duque de Caxias, 61, nesta. ILDEMAR �ROHLICH,
Rua Joinville, sln, ne�ta .. OSMAR KOROLL, Estrada Ita

pocuzinho,' s]», nesta. OSCAR MENDONÇA, Rua Preso

Epitác:io Pessoa, 111, nesta. ROBERTO RISTOW LTDA.,
Estrada Rio Cerro I, km 9, nesta. SILVIO LUIZ KLIN-

.

KOWSKI, Morro da Boa Vista, sln, . nesta. SERRARIA
BRUNO ALDROVAND1, Rio Molha, s/n, nesta. WILSON
DRAEGER Estrada Rio da Luz, s/n, nesta.

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

pareçam neste Cartório, na Rua Artur
. 0�lIer, 78, �o

prazo da 'ei a fim de- liquidar o seu debito ou enta.o
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os refen
das títulos protestados .na forma da lei, etc.

.

nsl Jaraguá do Sul, .18 de Outubro de 1984.·.
Aurea Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e oft
dai de Protestos d�' Títulos da Comarca de J. do Sul

Iniciado em Criclúma em

1975, com o objetivo de
descobrir, valorizar; incen
tivar e preservar as mani
festações culturais,

.

consti
tui-se hoje o Emobresc no

maior encontro da Coorde
nação Estadual do Mebral
de Santa Catarina, A idéia
da realização deste Encon
tro partiu da Comissão Mu

nicipal do Mobral de Cri
ciúma, que cem o 'apoio da

Coordenação Estadual rea
lizou o' primeiro encontro,
reunindo naquela opertunt

dade 38 municípios e mil
-participantes. Os encontros

seguintes real.izaram-se em

Ituporanga, Maravilha, Cam
pos Novos, Xanxerê, Brus
que, Rio Negrinho, Videira,
I tuporanga novamente e, a

gora, o 10.0 Emobresc vai
acontecer de novo em Cri:
ciúma, nos dias 16, 17 e 18
de novembro, onde se espe
ra a participação de 130
municípios e cinco mil par
ticipantes.

Sul confirmou participação
no Emobresc, nas modalida
des de mágica, nossa hera
nossa. vez, música sertane
ja, canto coletivo, canto in
dividual e dublagem. A pre
pereção dos municípios que
participam do Emobresc é
feita por intermédio das
Comissões Municipais e Pas
tos Culturais do Mobral,
onde através' de encontros
'e promoções culturais, são
escolhidos os valores que
ir%o representá-los no en-

t
contro.O Mebral de Jaraguá do

. presários em se aprimora
rem para enfrentar os de
safios, que a cada dia lhes
são impostos.

totalmente atingida, pelo
número de empresas e de

participan,tes, m o s t r a n

do a preocupação dos em-

Garuva promove 3a.
Festa da Banana Pamplona

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

Ford, Fiat, GM e VW ..

Rua ReinoldQ Rau, Ób6 - Fone 72-2399 (comi) e

72-2826 (res,) - Jaraguá da Sul - SC.
"

FOTO LOSS
Brindes na revelação de seus filmes

Você. escolhe: blusãQ de nylon, bolsa térmica,
máquinas fotográficas, luvas eu posters.

Só e LOSS que dá presentes.
_ ff.. �âft:.Ä"J

CClihp.ça os nossOs pianos de pagamento e compré o seu lote no'

JARDIM SÃO LUIZ a sua opção de morar bem.

Empreend. 'mobiliários
M arcatto Ltda.

.

Miromaq Equipamell-
tos pl Escritório Ltd3:.·
Máauinas cl<: escrever Facit-Olivetti� Calculadoras Faclt,
Sha�p e Dismac:, Móveis Estil e lmalasa, Móveis de aço

Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Censulte-ll0S!
Filial: Rua Preso Epitácio Pesseà, 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. Pedro II, n.O 166 _

São Bento do Sul _;_ SC.

. Creci 093 - ) 1." Região
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Ribeiro Luz nos seus res

pingos aprovei ta o momen
to político pare dar a sua
contribuição por um país
melhor e uma" pátria rnais
esclarecida.

Como em política nada é
estática, a dinâmica às ve

zes corre mais que' a velo
cidade da luz e por isso co

loca os termos na condi
clonal.

Diz Ribeiro Luz:
"Se o FMI deixasse, a so

lução correta para a pclíti
ca Nacional, no momento
seria: A união das Glorlosas
Forças Armadas. Fechariam
o Congresso Nacional, as

Assembléias, as Câmaras
Municipais,

'

nomeariam o

General Valter Pires como

Presidente Provisório do
Brasil, com 4 anos de man
.cIato. Seriam conservados os

'

governadores e Prefeitos que
passariam a ser intervento
,'res. .Cade governante no

mearia um conselho admi-

P l't· P I'
·

E I I & C·
I e a liberdade de imprensa.

,

, O., 1 1.,ca,'. .

O ltlCOS,. ,.,0 c o.r,e.,
.

.. .la. ',I' Para ele, "às pessoas que
por. ventura se sentem ata-.

nistretivo. Em Bresllla seria Ihar em todo o Brasil que a' nistérto a cada Governador cadas ou atingidas peias crf-
um Conselho de Ministros solução seria O Dão, e aca- que votar nele, Uma per- tlcas que faço no meu pro-
que teria o prazo de 4 anos baríamos elegendo o nbsso gunta: onde conseguir tan- grama, devem buscar repa-
para emendas constitucio- governador pára dirigir esta tos ministérios? É simples: ração judicial, dentro da lei
nais decretando eleições di- Nação que carece de idéias implantar novas tetas .na de imprensa, e pão por ou:
retas em 1'988 em todos os novas, ,de' gente sincera e Vaca Brasil e mandar todo tros . atos, que considero

nívels". responsável, gente 'com e mundo mamar, dluturnamen mesquinhos".
-000- nergia e altruísmo para to- te". De acordo com a liminar,

"Com a ação acima des- car o barco pra frente de- -000- agora, a Câmara Municipal
crita por' minha invejável pois de tirá-lo do FUNDO". 'O radialista Eliseu Mar- de Vereadores de Tubarão

sabedoria, teríamos 4, anos' E, pensatlvarnente, se per- tins, da Rádio Santa Cata- tem cinco dias a contar da

para os políticós deixarem 'gunta: rlna, no exercício de sua data do despacho, para que
de ser mentirosos, zé 'pro- "0 que nos resta no mo-' profissão levava ao ar o seu preste ao Juiz 'de Direito as

messas, profissionais e de- menta? programa,' que ensejou uma informações que julgar ne-

magogos. Os cofres públi- De um lado podemos ma- tomada de, posição dos ve- cessárias, para o julqamento
COs teriam' uma economie lufar, do outro tancredear, readores, conferindo-lhe o do mérito

_.
do mandado de

capaz de pagar pequena e tudo ficàrá na mesma. Os título de "persona non gra· segurança.
parte dos juros correspon- bezerros serão mudados, as ta". O advogado Irineu João
dentes aos juros dos jures tetas da vaca serão as mas- Rios, ao impetrar o' manda-

Martins tomou conheci-
não pagos externamente, ,O mas. O S,r -, ,

Tancredo Neves '

d do de segurança centra a
mente da primorosa istln-

povo teria 4 anos para ser J'á "p' remeteu ministérios e Câmara de Vereadores de
ção e, como não gostasse do ,

educado, aprendendo' como outros altos cargos até ,�Tubarão, afirmou que o tí
epíteto qu� Lhe fora confe-

escolher governantes res- mesmo para os homens que h tulo de "persona non gra-rido, procurou 'um omem I Iponséveis, sem profissiona-, trairam o PDS, Por outro ta ", é arbitrário e i ega ,

da lei e requereu o compe- dlismo político; Santa Cata-' lado,' o Sr. Raulo Malúf ,'á constitui desdouro, eson-
-tente mandado de seçuran-

rina teria 4 anos para espa- deve ter prometido um Mi- . ra e infâmia centra o im-
ça na Comarca de Tubarão. '

O Juiz José Trindade dos petrante, tendo como úni-
,

Santos, (Trlndade dos San- co objetivo tolhê-lo em suas

tos, sim senhorl) da Pri- atividades de radialista".

meira Vara, concedia Iimi- Diz ainda que o objetivo
nÇlt ao mandado impetrado,.

é impedir seu acesso às ses-

centra a decisão-da Câl1'la- sões, da Câmara, préjudi-
cendo-o sensivelmente em

ra de Vereadores,' que o
suas atividades, com sérios'considerou "persona non
reflexos nas suas lides pro-grata" .

Ern seu despacho - diz o
Juiz - que seja. suspenso o

I
ato pelo qual CI impetrada
concedeu a moção de outor

. ga, a si, do título de "per
sana' non gra ta" .

Segundo .a decisão judi
cial, a aprovação da moção
de "persone non grata" es-'
timatizanda Q ci(ladão que a

recebe, fere-lhe, em princf
pio, o direito líquido e cer

to. Diz ainda o documento

que a lei prevê a, concessão;
pela Câmara Municipal, de
títulos de cidadão honorä
rio ou da prestação de qua
isquer outras homenàgéns
pessoais, não prevendo, en

tretanto, 9 outorga ,da cen

sura a qualquer cidadão.
Eliseu se diz confiante na

decisão do juiz, porque
considera a outorga do títu
lo à sua pessoa como um

ato intimidatório, que não

'atinge apenas sua. pessoa,
mas o exerçíc.io profissional

,
. ',�

.

,-

fissionals.
Além dos comentários le

gais relativos ao assunto, o
.advoçado alega qúe o ato

pratlcedo pela Câmara de
'Vereadores de Tubarão a

carreta 'ao "jornalista pro
blemas e prejuízos, que po
derá terminar com a sua

demissão, fato que se con

cretizado, causará prejuízos
de difícil reparação, já que
é casado, pai de.três filhos

que dependem éxclusiva
mente do seu traba�,io.

Está aí um julgamento
que dirá aos representantes
do povo até que ponto vai a
imunidade parlamentar. Se
rá uma lição que vai estipu
lar os limites das compe
tências, o ponto nevrálgico
-cnde termina o poder legis
lativo e onde inicia o ehe
macro 'quarto poder - a

imprensa.

Evi Sinsval-Out.j84

Jomack Com. de Máquinas
Assistência técnica de máquinas 'de escritório em geral,.
arquivos, cadeiras giratórias, mimiógrafos, relógios de

ponto e caixa registradora.

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

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

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

hemorróida, etc.
Rua Guilherme Weege, n.o 34 - 1.° andar
Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul - SC.
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RELOJOARIA AVENIDA
As, mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão ni'l

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio 'Vargas

II

.

FUNILARIA JARAGUA LTOA·
Calhas para todas as finalidades.

Agora também aquecedores a

energia solar.

II

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANlNASTER fica na Mál. Deodoro, 364 - fone 72-1267

A moda certa em roupas e calçados está na

CINOERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
CINOERELA

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas,

e na Emílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA'
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 � Telefone 72-1101

e DISMAC
'V\�nda e assistência técnica autorizada de calculadoras

eletrônicas pare Jaraguá e região.
COMERCIAL FLORIANI

Oficina de máquinas de escritório em geral.
'

Rua Venâncio da Silva Porto,-353 � ao lado da Weg-I
Telefone 72-1492,

;;::.....

-

CONFIRA .l\ I-IISTOI�IA ...
Barão de I�apocu

... HÁ 44ANOS

Voltamos a comentar O fragmen
to do "mais antigo" que o "Cascudo" teve
a gentileza de nos entregar, encontrado,'
como agasalhador dos documentos de seu

sogro Richard Grimm, leitor constante, dó
nossó semanário, cuja morte ocorreu em

11 de setembro, no Hospital São José e a

família em' neta da edição n.O 3.308, de
06.10 a 12.10,,84, agradecia a selidarieda
de pelo seu passamento e acempanhamen
,to do féretro. Nele lemos uma manchete
de primeira página: "Deverá ser solemne
mente inaug�rado domj.ngo proximo; na

villa de Ha ... - ... reza Ramos", reeem
construido e será uma das valiosas reall
zacões do' Int... em nosso municipio".
C';rtamente seria a inaugüração do notá·
vel estabelecimento de ensino, hoje co

nhecido COmO a Escola Básica Tereza Ra
mos. Voltaremos na próxima '!tmana.

.. ,. HÁ 40 ANOS
- Nas "Anotações de Flávio José",

da ed.3.308, lemos a inauguração no pró
ximo final-de-semana, o Alsen Jockei Clu
be de Jaraguá do Sul, cOm a realização do
torneio inaugural - distância .. 400m, na

Estrada Garibaldi, trazendo anlmaís de Rio
Negrinho, Jaraguá, Indaial, Timbó, Bene
dito Novo, Joinville, Blumenau e Massa.
randuba. Será uma confraternização tur
fística nos dias 13 e 14' de Outubro de
1984. No diéi 24.09.44, o' Clube Hípico Ja
ragu<Í, apresentava o resultadO das eerrl
das: DESAFIO: Limão,' de propriedade de
Anastácio de Sá, com Lipo, de propr.ieda.
de de Bruno. Besecke. Dotação: Cr$ ._ .......

2.000,00. Ganhou Limão, rateando Cr$
17,00. 1.0 páreo: Perigoso, d, Alvino Ha.'
dlich - Serelepe, de Artur Reif._ Rebos,
de Roberto -

Horst e Grilo, de Gerhard
Breithaupt. Dotação Cr$ 700,00 e 200,00.
Vencedor: Serelepe, e em segundo lugar
Grilo. Poules simples: 25,00; dupla Cr$
60,00. 2.° páreo corriam Lipo, Vitrola e

Mimosa. Ganhou
.

Vitrola e em segundo
lugar: Limão. Poules simples 13,50 e du·
pias 16,50.

... HÁ 30 ANOS
- Pela Portaria n.O 59, de 1.° de ÇlU·

tubro ela 1954, Artur Müller; Prefeito Mu·
nicipai de Jaraguá do Sul, designavà o

Extrailulrerário Raferêncía XXIII, Turíbio
Antonio Elísio, para responder pela dire
'ção do Departamento de Fazenda" enquan
to durasse o impedimento do respectivo
tltuler.

_:_ O mesmo prefeito, pela Por�aria
n,O 6º, da mesma data, nomeava Waldir O.
Rublnl, para exercer o cargo de Escriturá·
rio Padrão "T", do Quadro Onico do Mu·

, niclple, mas pela Portaria' n.O 61, lotava o
Waldir no Departamento de Fazenda. Hoje

o Waldi'r cuida do SAMAE, a água nossa de
cada dia.

... HÁ 20 ANOS
- O vereador Norberto Hafermann

pedia que fossem extendidos aos Preslden-
, tes do Senado e da Câmara, um requeri.
mento já criticádo em sessão anterior
pelo vereador Octacílio Pedro Ramos, de
'autoria do vereador CI�menceau Amaral,
de protestos pelas declarações atribuídas
ao Governador Carlos Lacerda. (4. aparen
te calmaria no plenário voltou a agitar.se
com os oradores João Lúcio da Costa e

Eugênio Victor Schmöckel, ql1e demens
traram ser ainda muito�edo para mani
festações dessa natureza "mormente quan
do não se ignora que ainda recentemente
vereadores que não estando no "chamado
"curral" e, mesmo :não sendo argolados,
votaram pressurosos e- dóceis em favor do
Prefeito Jaraguaense, impedindo por todos
os meios se constituísse a Comissão de
Alto Nivel� com a participação das For
ças Armadas, par'a apurar respensablll
dades de atos' provados com documentos'.
Fizeram ver os edis que, mesmo não re

zando pela cartilha' do Governador da
Guanabara, devla-se por primeiro em dia
a limpesa da casa, para depois pretender
debochar dos eutres";

... HÁ 10 ANÓS
- 'Giorgio Gamberini, de Paris, en

viava observcÍções de como es turistas de
veriam eempertar-se para serem bem re

cebidos em qualqver lugar e se adaptar a

mentalidade de seus habitantes. Como nós
fazemos hoje, procurando atrair turistas
argentinos, uruguaios e 'paraguaios. E deu
um exemplo: ITÁLIA.

"Jamais corte o macarrão, COm a fa·
ca quando estiver em Roma,- enrole-o em
volta do garfo. Se não conseguir, pode
pedil' a ,ajuda de Uma colher, como tu.
rista você será perc!oaao. Nunca diga
"scusl signore" e sim "scusi dottore". E
se quiser badalar um peuéo, chame todo
mundo de "cemmendatere". Quando es
tiver numa reunião mais ou menos efl
cial, diga que na Itália tudo é maravilho.
so, mesmo que tenham arrombado o seu

carro, e que as famosas greves, tenham
acabado com o seu fim de semana. Se
você vir passar a bandeire, não se levan
te: é perigoso. Mas se os "azzurri" ga�
nharem um jogo de futebol chore e grite

, de alegria. Afinal, o símbolo de Roma
não é mals- a loba, e sim uma bola d�
futebol.

Caramba, como tudo é igual aos dias
de hoje! E vale a pena chorar, com os

"craques" dos naipes do catarinense Fal
cão, "O Rer de ROmil" ou do flamenguista
Zico, do Udinese, Não esquecendo Os ou.
tros...

"

I ...

II

/

PROBLEMAS�
. ,

Notificações, defesas e acompanhamento de recursos por quem sabe das coisas e

tem longa prática no assunto. Profissiona is especializados examinam os problemas
com profundidade e acompanham os assu ntes com ética e seriedade. Não custa
consultar. Telefones (DDD-0482} 22-9874 ou 23-0804, chamando por Victor,.. ou
por intermédio do fone loca'I-72"0091.
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DEUTSCHE ECK'E

Koerperlicha Vollkommenheit
Koerperliche Vollkomme- sie sich buchsteeblich wie

nheit aeussert sich also in neugeboren fuelrlen,
Gesundheit, 'Schoenheit, Ju- Wuessten besonders die
gendlichkeit, geistiger Voll- gereiften Menschen mehr
,kommehheit in klarem, lo- ueber die ueberragende Be-

gisdlém Denken, in gut aus- deutunq der Koerperpflege,
gebildetem Gehirn - und

.

der Hautpflege und der Mas·
Nervensystem, Dies zu errei- sage, dann wuerden sie wa·

ehen - zur 7rfuellung un- ningstens einen Teil .ihrer
serer diesseitigen Aufgaben Freizeit mit' begeisterung
ist. unsere Pflicht, abhaegig hierzu benuetzen und den
vom 'Grad unseres Strebens, groessten Nutzen fuer ihre
ger Aktivierung unseres Gesundheit· aus dieser Ar·

W'fIlens, der taeglichen Be· beit ernten.
muehung durch Bewegung,
Wassér, Atmung, substaz
reiche Vollwertnahrunq, dur
ch Erhebung des Geistes,
dúch Einkehr in die 'Berei
ehe' des Unsterblichen in

uns.
'

Hinzu' treten mit zuneh
menden Jahren, je nach B�
darf des Organismus und
dem Rat des Arztes als ue·

berwachendem Freunf des'
sich ihm 'Anvertrauenden,
die-in unseren Tagen epo
chemachenden Verjuenqun
gstherapieh, hochkonzentri
erte zuseetzliche Vitamine
und hormonbildende Kraeu
termedikamente, welch letz-

, tere schon Paraoelsus kann
te und verordnete. Zu ihnen

. gesellen sich bei .Bedarf
Zellinjektionen, sodann u-:

ralte und neue Teil-,tmd
Ganzmassaqen, auf die der

Koerper erstaunlich zu rea

gieren' vermag .. ln diesen
Bereichen erfahrene aeltere
Leute lassen sich regelma
essig massieren, wonach

Die Haut als groesstes Oro

gan uns.eres Koerpers mit'
fuenf Millionen Nerveneu

dingungen, die in engstem
Kontakt stehen mit dem ge-

.

samten Nervenapparat, eins
chliesslich des Gehirns und
den zweit Millionen Paren,
denen die Au_fgabe der Auss

cheidung von , Eigengiften
des Joerpers obliegt, laesst
erkennen, welch bedeutun-.
gsvoller Faktor sie fuer den

Organismus darstellt. Sie
ist gleichzeitig Aufnahmeor- .

gan von Naehrstoffen, Vita

minen, Fermenten, wenn

.diese ihr durch Oeipeckun
gen und Oelrnassaqen mit
naturreinen Hautfunktionso
elen zugefuehrt werden. So
vertehen wir Paracelsus,
wenn erdie Haut als den

Koenigsmantel des Mens
chen bezeichnen. Ohne ihre

Pflege ist Gesundheit als
Ausdruck von Schoenheit,
von Harmonie in 'Koerper,
Geist und Seele nicht denk-

bar. Der Alterungsprozess
kann wesentlich hinten ge
halten werden, wenn wir

systematisch Haut - und

Koerperfleçe treiben. Als
der 'roemische Feldherr, Pol- .:

lion, der durch seine Rues

tigkeit und sein gutes Ausse- ,

hen trotz seines Alters von

ueberTüü Jahren allgemein
auffiel.ielnst gefragt wurde,
wie sein Geheimnis laute,'

.

verriet er sein laecher llch
. einfaches Rezept mit dem

lapidaren Satz: "Innerlich
Honig, aeusserlich Oel!"

'Zellen und des Blutes ist
nach Auffassung unserer

derzeitigen zustaendigen Ex

perten durchaus' moeql ich.
"Es ist' dies keine Phantasie

mehr, sondern Gegenstand
ernstlicher, wissenschaf tli-

eher Diskussion. Viele Men·
sehen leben ihren Mitmens·
ehen heute bereits vor, was

praktisch' aud diesem Ge
biet erreichbar ist".

'

Fuehrende Maenner im

In - und Ausland,die be-"
'tagten Alters' taeglich ein

geruettelt Mass von Leis

tunqsfaehiqkeit unter Be

weis 'stellen, wochenlange
Reisen, Konferenzen; aufre-

,

gende SitzlJngen hinter sich

bringen, sie alle bedienen
sich natuerlicher Schutzstcf
fe unter Einbeziehung sol
cher'Medikamente, die der

heutige ueberragende Stand
de r medizinischen

.
Fors

chung und die Errunqens
chaften der Chemie in viel

seitiqster und. erstaullcher
Art zu bieten haben.

Der Mensch unserer Zeit
kann, sofern keine ersn

theften orqanischen Leiden
vorliegen, in voller Spann
kraft ein hohes Alter errei-

'chen und hierbei von ju-
genlicher Elestlzitaet blei
chen.

Die Verlaegerung des Le

bens, die Verjuengung der

Organe, die Erneuerung der

(Dr. Heydecker)

Integração
Por intermédio do nosso leitor, sr. lvo Gasparino,

: recebemos a edição n.O 01 de INTEGRAÇÃO - informa
tivo da Delegacia do MEC em Santa Catarina, relativo
ao período de maio a julho do corrente ano. O edito·

rial traz a fachada do novo prédio à Rua D� Joaquim,
na Capital do Estado, para onde a Delegacia se mudou

recentemente. O editor de INTEGRAÇÃO é o próprio
Delegado, sr. Hilton dos Prazeres e a Redatoja é Yvon

ne T. Reis Gomes �
, São'diretrizes ,e prioridades da DEMEC pare 1984:

1.0 � verdadeiro órgão articulador no Estado e Muni·

cípio, das ações do MEC com as ações intergoverna
mentais, no processo educativo-culturaT; 2.0 - identi
ficar dificuldades na execução da política setorial .e

buscar soluções 'alternativas, juntamente com os go
vernos locais e 3;C .:_ o exercício do papel de ínstên
cia qualificada capaz de receber, interpretar .e trens

mitir informações relevantes no setor, tornando-se, afi-'
nal o espaço educativo, aberto ao debate e próprio pa
ra captar, as aspirações dos diferentes 'segmentos 'da
sociedade catarinense.

As priOridades: a) estruturação interna em conso

nância com o Regimento Interno e dinamização admi
nistrativa; b) ampliação do quadro qe pessoal técnico
e adminístrettvo: c) dinamizar o relacionamento com

os Órgãos ligados à Educação, Cultura e Desportos na

esfera estadual através de - sistematização e conti
nuidade deste relacionamento, e e) estreitar contatos de
trabalho com o 1,u e'2,0 escalões da área estadual e

municipal; d ) implantar mecanismos de estímulo e a

perfeiçoamento ao pessoal que trabalha na Delegacia.'
Como primeira edição, irá para a coleção de edições pi
loto do diretor. Informativo bem elaborado:

[j] ·Venha con�.10 aqui:
Emmendoerfer Comércio dé Veículos Ltda.:

Av. Mal. Deodoro, 557 - Fones: 72.0655, 72·0060 e 72·Ó969 - Jaraguá do Sul.
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JARAGUÁ BUSCA MEDALHAS
NOS JASC - Foram abertos festi
vamente na tarde de ontem, dia 19
no Estádio Municipal de Concór
dia, os 24.Os Jogos Abertos de San
ta Catarina, com a pàrticipação de
69 municípios e 3.268 atletas e di

rigentes, além de 254 pessoas que
integram <! Coordenadoria de Des

portos da Secretaria de Cultura,
Esporte e Turismo de Santa Catari
na. A delegação jaraguaense, che
fiada por' Raul Rodrigues, Chefe da
Divisão Municipal de Esportes,. es
tá em Concórdia desde quinta-fel
ra. São setenta .pessoas, entre atle
tas e dirigentes, que estão hospeda
dos no Colégio Estadual Vidal Ra

mos, defronte o Frigorífico Sadia.
As competições iniciam-se na

manhã deste sábado. O atletismo
será disputado nos dias 20, 21 e

22, assim como o. handebol femi-
� nino, em sua primeira fase

__
de clas

sificação. O ciclismo nos dias 21 e

22, judõ dias 22 e 23, ginástica o

I ímpica dias 23 e 24 e' natação de
23 a25. Os técnicos José Augusto
Caqlicnl (atletismo), ciclismo

(Sílvio Roberto Ewald ) , ginástica
olímpica (Durval-Borba Neto), han
debol (Celço Tomazzi ), judô (Síl
vio Acácio Borges) e natação (A
ríovaldo Xavier dos Santos), assim

como Raul Rodrigues, da DME, a

creditam que seus comandados
consigam bons resultados, com am

plas possibilidades de obterem me

dalhas, apesar de reconhecerem o

potencial de seus adversários, mas

confiam na capacidade -de seus a

tletas. Nos JASC, Jaraguá conta

com cozinha própria.
INiCiADO CERTAME DA l.R.V.B,

- A recém-fundada Liga Regional
de Volibol e Basquetebol, II1ICIOU

quarta-feira à noite, dia 17, o Cam

peonato de Voleibol, com três par
tidas pelo naipe feminino, no Gi
násio de Esportes da Assóciação Re
creativa Malwee. Jogaram na o

portunidade AGV x Raio X, Lom
bardi x Doze e AABB x Wiest. Neste

sábado, día 20 também na Armal
wee, pelo' naipe masculino, a par-.
tir das 14 horas, jogarão Lombar
di x Kohlbach. Ki-Kaska x AGV,
Armalwee x Jaraguá Fabril e Wiest
x Arweg. A próxima rodada vai a

contecer somente no dia 29, no

PÁGINA 11

Ginásio da SER Menegotti, com as

partidas: Lombardi x AGV, Kohl
bach x Ki-Kaska e Armalwee 'x Ar
weg. E o Campeonato de Basquete
começará somente no dia 03de no
vembro. A previsão de encerra

mento dos certames é 1.° de de
zembro.

'TRÊS EQUIPES LlDERÀM CER·
TAME VARZEANO - A Divisão
Municipal de Esportes deu seqüên
cia domingo ao 2.° Campeonato
Municipal de Futebol Varzeano no

Estádio Max Wilhelm, do CA Bae

pendi, válido pela terceira rodada
da fase semifinal. Pela Chave Bran
ca, Jaraguá Ox 1 Malvice, Vila O

límpico 4xO Super Lenzi e Arse

pum 4x 1 'Bangu e, pela Chave Ro
sa, Colúmbia Ox2 Corirrthians, Sto.
Antônio OxO Santa Luzia e Pinguela
1x2 Fluminense. Conhecidos os re

sultados, a classificação das equi
pes, até essa rodada, mestra na

Chave Branca Vila Olímpico e Ar

sepum 5 pontos, Super Lenz] 3,
Malvice eJaraguá 2 e Bangu 1, e,
Chave Rosa, Santa Luzia 5, Flumi
nense e Pinguela 4, Santo Antônio
4, Corinthians 2 e Colúmbia ne

nhum ponto.
'Neste final-de semana, em ra

zão des Jogos Abertos de Santa
Catarina, em Concórdia, o Varzea
no não terá rodada. A próxima, em
data ainda não conhecida,' será:
Super Lenzi x Jarsqué, Bangu x Vi
la Olímpico, Malvice x Arsepum,
Santa Luzia x Colúmbia, Fluminen-

,

se x Santo Antônio e Corinthians
x Pinguela.

KOHLBACH CONQUISTA ES,
TADUAl DE AUTOMOBllISMO
O piloto' João Carlos Boaventura,
da Equipe Kohlbach de Competi
çôesy obteva domingo, antecipada
ment�. o tricampeonato na catego
ria 1.600, ao conseguir o terceiro

lugar na sétima etapa do Campeo
nato Estadual de Autornoblllsmo
Divisão 1; disputada na cidade de
Mafra. É o segundo campeonato
que conquista, defendendo' a es�
cuderia jaraguaense. Outro piloto
da Kohlbach, Sávio Murilo de Aze

vedo, venceu a prova na categoria
força livre e voltou a liderança,
com 97 pontos, ao lado de Oscar
Chaneski. de Itajaí .. O Estadual de
Automobilismo tem ainda duas eta

pas, uma dia 18 de novembro, em

Canoinhas e a final dia 8 de dezem
bro, em São Bento do Sul.

PElADÃO: EQUIPES NÃO CUM
PREM,COMPROMISSO - A sétima
e oitava rodadas do 2." Campeona
to Municipal Aberto de Futebol de
Salão-Peladão, apresentaram mui
tas faltas de equipes a seus com

promissos. Dos treze jogos proqra-

mados, nada menos do que cinco
não foram realizados. Os resulta
dos foram: Novo Horizonte 1 x2
Rotinhos, Senai 1 x2 Fluminense,
Pinguim 1x2 Olimpicus, Águas Cla
ras WxO Coneza, Mirtes OxW Grá

fica, Caxias 5x2 América, Ind. Reu
nidas 1 x 1 Grêmio, Asa Négra Ox3
Conf. Neusa, União Nagel 1 x3 Fant

men, Malwee WxO Olipê, Rádio
WxO Corinthians, Papel Plast Ox3
Colúmbia e Fantásticos Ox1 Juven
tude. No Agropecuário, o Peladão
continua a partir das 13h30 deste
sábado - Caif x Ind. Reunidas,
Coml.Jaraguá x Portuguesa, Costa
e Silva x Zonta, Brahverde x Weg
Máquinas, Pihgueia x União .Arse
pum, Loni-Mar x Emmendoerfer e

Super Lenzi x Arsepum A; domin

go, com início às 8h, Celesc x Co

neza, Pinguim x Águas Claras, Ar

telaje x América, Mirtes x Caxias,
Corinthians A x Fluminense e No
vo Horizonte x Senai.

NO BAEPENDI, TORNEIO INAU
GURAL DE BOCHA - O Clube A
tlético Baependi entregou dias pas
sados a seu quadro associativo,
duas modernas canchas de bocha.
E neste dia 20 de outubro, a per
tir das 9 horas, promove o tor

neio 'de inauguração, podendo de
le participar, sócios ou não-sóclos
do Clube. A taxa de inscrição é,
de Cr$ 20 mil por equipe de 4 ou

6 pessoas e se não for completa
do o' número máximo de cinquenta
inscrições, as mesmas poderão ser

feitas até as 17 horas. À equipe 1."
colocada será oferecido Cr$ 300
mil e medalhas, à segunda Cr$
150 mil e medalhas, à terceira Cr$
75 mil e medalhas e à quarta co

locada Cr$ 40 mil e medalhas. O
torneio prolongar-se-á durante to

do o dia.
PRIMEIRONA PROSSEGUE NES.

TE DOMINGO - Com duas parti
das a serem realizadas em Rio
Cerro I e em Nereu Ramos, será
desenvolvida neste domingo a se

gunda rodada do Campeonato da
1.· Divisão da Liga Jaraguaense de
Futebol, e, paralelamente, o Cam-

peonato de Júnior, iniciando os jo
gos às 14 e 16 horas, respectiva
mente. Em Rio Cerro I, o Rio Cer
ro, campeãoj84 do Campeonato da
2." Divisão e invicto desde março,
vai receber' a forte equipe do Cruz
de Malta e em Nereu Ramos, o

Estrella, patrocinado. pelo Merca

paulo, enfrentará o Botafogo, da
Barra do Rio Cerro.

URBANO VENCE APERTADO É
VAI A DESCANSO - Prosseguiu no

final-de-semana em várias Cidades
do Estado, o Campeonato Estadual
de Futebol de Salão nas. categorias

adulto e juvenil. Em Jaraguá do
Sul, a Cereelista Urbano, única
classificada da primeira rodada"
ganhou a . duras penas da equipe
do-Acadêmicos, de Descanso, por
4 a 3, anotados através de Malica
(2), Adi e Aldr. A outra partida
somente acontecerá no dla 3 de
novembro, depois dos Jogos Aber
tos e para a Urbano, um empate'
assegurará a classificação.

Por outro lado, o Campeonato
Extra Oficial "Papp Sport" terá
duas.noves rodadas na próxima se

mane. Terça-feira, na Arweg, 19h
Marisol x .Fabril, 20h15 Mirtes x

Coneza e 21 h30 Hermacia x AABB
e· na sexta-feira, no Artur Müller,
às 19h Arweg x Urbano, 20h 15
Coneza x Mari,sol e 21 h30 Fabril x
AABB.

SílVIO VENCE OUTRA PRO.
VA EM JOINVLllE - O ciclista
Sílvio Roberto Ewald, uma das es

peranças de Jaraguá do Sul obter
medalhas nos Jogos Abertos· de
Santa Catarina, em Concórdia, ven

ceu domingo a 'sexta etapa do Cam

peonato Norte Catarinense de Ci-
, clismo, na categoria principal, pro
va de 120 km entre Joinville e E'n- •

seada, última competição a aferir o
potencial dos atletas que irão de
tender suas cidades nc. maior acon

tecirnento esportivo do Estado,
cujas competições serão desenro
ladas dias21 e 22, em Concórdia.

NOVIDADES, BREVE, NO ES.
,PORTE À MOTOR -,- Embora care

ça de informação oficial, deverá
ser realizada em Jaraguá .do Sul',
no fin-al de novembro, uma Prova
Extra de Automobilismo, no autó
dromo em construção ,próximo a

Nereu Ramos. Com isto, Jaraguá
asseguraria para 85 uma das etapas
do Campeonato Estadual de Auto
mobilismo, Divisão 1. Também em

novembro, dia 11, no Motódromo
Getúlio Barreto da Silva, etapa do
Campeonato Catarinense de Moto
ciclisrno-Velocidade, devendo ainda
este ano acontecer um enduro, pro
movido pelo Jaraguá Trall '

Clube,
recém-fundado, cuja trilha está
sendo estabelecida.

CURTAS ESPORTIVAS FINAIS
- A partir das '14 horas deste sá
bado, na Pista da Marcatto, a séti
ma etapa do 3:01 Campeonato Jara

guaense de Bleicross. xxx Noílton,
Mário, Ademir; Álvaro, Afonso, Gil
'mar, Jaírton, Nêgo, Alfredo, Zeca e

Amarildo (Seco) formam a equi
pe do São Paulo, vice-campeã do
quadrangular promovido sábado
último pelo Canto do Rio.' A garo
tada vai longe.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As Anotaeões de Flávio José
,

• o Plano Diretor Físico-Territorial de Jaraguá do Sul
está. em vias de se tornar realidade, A assinatura do con

vênio entre a Prefeitura Municipal e o Gaplan deverá a

contecer provavelmente em'novembro, conforme informa

ções passadas ao prefeito Durval Vesel pelo secretário
executivo da Amvali, Dávio Leu. Dévio, aliás, vem se em-

penhando bastante junto ao Governo/Estado. ..
.

.

• A Agência do Instituto Nacional de Previdência Social
de Jaraguá do·Sul mudará de endereço até 4 de novembro.
Ela ficará instalada na Marechal Deodoro, ,antigas dependên
cias da Loja \ Pereira,· onde funcionará, também, os servi
ços afetos ao lAPAS. O Posto de Assistência Médica per
manecerä no" mesmo local, Isto é, próximo do Itajalta.
Informação quentíssima.
• Na próxima segunda-feira, serão ligados os semáforos
na confluência das ruas Procópio Gomes, Barão do Rio
Branco e Rodolfo Hufenuessler, recém-instalados e que
vêm atender deliberação da Comissão Municipal de Trân
sito. O local, de grande movimento, principalmente na

saída de operários das fábricas, há tempos necessitava de
tal medida.

.

• Existe' movimento numa das alas do PMDB local, ten

tando induzir Durval Vasel 'para concórrer a deputac!o es-:

tadual em 86 ..O Prefeito descarta tal possibHidad, e �fir
ma que cumprirá o mandato até o fim. Se der Pedro Ivo
no próximo governo estadual". pretende participar

. d�
mesmo, caso contrário, volta ao Banco do Brasil, onde e

funcionário há quase vinte' anos.

• Os deputados Octacílio Ramos e Nagib Zattar, deverão
mobilizar, nos próximos dias, as lideranças municipais do
PDS do Norte Catarinense, para pressionar o deputado'
Pedro Colin a votar em Maluf. Assim, Colin poderá ficar
na Frente Liberal; mas correndo o risco de perder o seu

suporte eleitoral. Querem "fazer a cabeça" do Pedro, pa-
ra mudar de opinlão. ."
• Ê estranha a democraciá brasileint. Dos 60 milhões de
eleitores que supõem-se o País tenha, 686 privilegiados
membros do. Colégio Eleitoral escolh,erão o novo Presi
dente da República ne dia 15 de janeiro de 1985. Isto
significa que cada "colegial" estará vetande em nome de
87.463 eleitores, sem que estes tenham lhe passado pro-
curação para tanto.

'

• A ação imbeci:l dos vândalos que serraram travessas
- da ponte pênsil Maria Grubba, causou espécie na cidade e

não há pistas de seus autores. No Cine Jaraguá, também,
todas as semanas eperecem poltronas cortadas à gilete,
causando prejuízos à casa. O gerente Mário Müller anda
ao encalço dos dllepidedores do patrimônio alheio e já
tem pistas. "Se cuidam caras ...

.• O deputado Roland Dornbusch, em pronunciamento na

Assembléia, propôs empenho do Congresso �acional, para
a aprovação do projeto-de-Iei COmplementar, que passa de
3 para 6% dos subsídios c;lo c;leputado estadual, a remu

neração mínima dos vereadores. Em Sarita Catarina, hoje.

ela é Cr$ 225.803, valor que recebem os edis da microrre
gião, à exceç�o dos de Jaraguá.
• Não está descartada a hipótese do primeiro suplente
de vereador, José Alberto Klitzke, retornar à Câmara no

próximo ano. Desiludido com a política, Zeca, raposa ma

treira que é, não está legislando, mas nem por isso deixa
de juntar documentos para dar o bote no momento cer

to. Consta que estaria preparando novas investidas contra

o atual governo municipal.
.

.• A tâmara e o Senàdo Federal' aprovaram· esta semana

a lei complementar que regulamenta o Colégio Eleitoral,
sacramenta-ndo assiin a eleição pela via indireta, sepul
tando, consequentemel1te, as eleições, dir.etas para a Pre
sidência da República. Tancredo e Maluf intensificam os

contactos para obterem a simpatia dentre os 686 ainda
indecisos quanto às suas ,opções.

SASSE
Café e Balas

PRODUTOS GOSTOSOS

• Termina às 10 horas do
dia 25, quinte-feira, o prazo
para cnrrega das propostas

'

para execução do projeto e_
construção de ponte em

.concreto armado sobre o

Rio I tapocu, em Jaraguá do
Sul. O aviso de licitação foi

lançado pelo DER/SC, no

dia 25 dé julho. Existe mui
ta expectativa em torno da

construção desta ponte, que
terá 84m de comprimento e

15m de largura, incluído o

passeio e a ciclovia.
'

• Na próxima quinta-feio
ra, 25 de outubro, a Seara
Industrial SIA prestará ho

menagem aos avicultores in

tegrados de Jaraguá do Sul e
reglao. Na ocasião aconte

cerá almoço na Sociedade
Recreativa Rio da Luz, quan
do também a empresa. pre
miará os avicultores que
mais se destacaram na pro.
dução de frango de corte. A
Seara é a sucessora do Fri·
gorífico Rio da Luz -. Fril.

l
•

.

Está concluído o ante,

projeto· que
-

disciplina os

pon tos de lanches da cidade,
para que se adaptem, até o

final de 85, com uma série
. de melhorias, como cons

trução em alvenaria e ba
nheiros. Os "tralllers" já es·

tabelecidos, não serão atin

gidos pela medida. O objeti
vo, segundo o prefeito; é
memorar a estética da cida

oe, causada pejas construo

çoes rucnmenteres.
.

• O �refeito de Jaragua do
Sul "OI qutnta-reira à S. Pa.u.
lo, a convite da (;atterpilar,
para cenneeer o parque ln-.
austnal da empresa. Antes
do embarque, informou que
o processo rmpetradc pela
atual administração � contra
o Ciesvio de materiais no n

mil da acminlstraçäc . ante

rior continua, para apurar
respenseeurcaees. Os aepoi.
mentes estão .

se sucedendo
ne Fórum.

• Engenheiros agrônomos,
de todo o Estado,· particlpa
rão de 21 a 23 de novena

bro, em Florianópolis,' cio
4.° Congresso Catarinense
de Agronomia, cerno temá-·
rio central será "A§ricultu
ra e Crise em Santa Catqri
na"; O Núcleo de Engenhei-.

ras Agrônomos do Litoral

Norte, �aseado em Jaraguá
do SUl, um dos 19 éxisten

tes, marcará presença com

vários profissionais.
.• Dayane Besen; Luciane
Maria Wodzinski e Ana Pau-
1a Eggért; foram, pela .ordem..

as três· primeiras 'colocadas
·no Cóncurso Bonecas Vivas,
do Lions Ciclade Industrial
A primeira colocada vendeu
21.900 votos, a' segunda
1'9.500 e a terceira coloca.
da 12.000 votos. Maiores
detalhes, na edição próxi.
ma.

Hospitais: reajuste
anunciado não satisfaz

Obras e, viacão com a 'maior
I

-

fatia do orcamento
I

milhões 300 mil, educação
e-s 974 .-milhões- 500 mil,
cultura Cr$ 98 milhões 900
mil, -esportes Cr$ 158 ml
lhões 100 mil, turismo Cr$
14 milhões 200 mil, obras
Cr$ 676 milhões, estradas
de rodagem Cr$' 1 bilhão
430 milhões, serviços- urba
nos Cr$ 1 bilhão 140 mi
lhões, planejamento Cr$ 1
bilhão 109 milhã.es, servi
ços públicos Cr$ 1 bilhão
1?8 milhões e agropecuária
e-s 92 milhões.
O' orçamento para o pró

ximo exercício teve uma e

levação de 360%, segundo
o prefeito Durval Vasel. O
deste ano é de Cr$ 2,8 bi
lhões. Para 85, além da con

tinuidade das obras de cal
çamento, água, esgoto e de
mai,s serviços afetos .

a ad
ministraç�o municipal, pre
tende-se construir o passeio
público, as novas garagens,
a"praça ela B,R-280, a ponte
do Jaraguá . Esquet�k?, pró
ximo da Argi e as desapro- "

priações necess�rias para a

aberturà da rua de acesso a

nova ponte-sobre o rio Ita
pocu, a ser construída nas

. imediaçõ�s da ponte da ·Re
de Ferroviária Feder�1;

O Ministro Jarbas Passa

rinn'o, da Previdência So

cial, anunciou segunda-feire
o reajuste de 55% do INPC
aos hospitais da rede con

tratada pelo Inamps, retroa
tiva a setembro e, também,
informou dos estudos que
estão sendo feitos para rea

justar outros 'tipos de con

vênios mantidos pelo Insti
tuto pera prestação de as

sistência médica previden
ciária.

O índice de 55% não sa

tisfaz aos hospitais. Isto foi
o que revelaram a I rmã Le

tícia, do Hospital São José e

Hilário Dalmann, do Hospi
tal Jaraguá, haja vista que o

.reajuste solicitado foi de 68
il 70%, a partir de julho, o
que acabou não ocorrendo;
Não bastasse este aspecto
- frisam _:_ existe o agra
vante de que o reajuste das,
diárias dar-se-é

-

a .contar de
setembro, ficando defasado
os meses de julho e agosto,

. dificultando ainda mais a

sobrevivência dos hospitais,
que estão na penúria .e sem

recursos para investimentos
.

que se fazem necessários.
A diretora do São José e o

administrador do Jaraguá,
lembram que em novembro
sobem os salärlos dos fun-

Já se encontra na Câma-
.

ra de Vereadores, para apre
ciação, a proposta orçamen
tária do municfpio de Jara
gu.á do Sul pera o exercício
de 1985. Incluindo os ór
gãos da edministração cen

tralizada' e descentrellzeda,
o orçamento atinge a Cr$
11.513.000.000, dos. quais
Cr$ 10 bilhões da Prefeitu
ra Municipal, 'Cr$ 1 bilhão
250 milhões do Samae e

Cr$ 263 milhões da Ferj.

Do total da receita pre
vista, Cr$ 6,8 bilhões serão
oriundos do retorn9 do KM
Cr$ 1 bilhão 730 milhões do
Fundo de Participação dos
Municípios e C ..$ 1 bilhão'
470 milhões de outras re-

ceitas, tais como taxas, im

posto pregial e territorial
urbano, fundo rodoviário
nacional, taxa rodoviária
'única, imppsto unico sobre
minerais e outros.
A despesa· será rea I izada

segundo a. discriminação
que apresenta a sua compo
sição por funções, progra
mas, projetos e atividades,
À divisão de saúde e a$sis
tência social, por exemplo,
serão destinados Cr$ 378

cionanos em 71 %, 13.0 sa

lário e não se sàbe a fórmu
la . a ser encontrada para
saldar esses compromissos
com o baixo reajuste e a

defasagem das diárias ..
' So

me-se a isso a recente deter
minação do Inamps em di
minuir o número' de inter

nações, passando o Hospi-
. tal São José, por exemplo,
pare 390/mês "e não sabe-,
mos o que vamos fazer com/
os excedentes", revela a Ir
mã Letícia, .que como Hllé
rio, mostra-se apreensiva
auanto ao.. futuro da rede
hospitalar.
REAJUSTES DOS INATIVOS

Os b�nefícios concedidos
por lei aos inativos (apo
sentados) serão rea justados
na base de 100% do INPC
até 3 salérlos-mínlmos e de
85% os demais. A autoriza

ção é do presidente Fiquel
rede ao ministro Passari

nho, que recebeu também
amplos poderes para estu

dar as possibllldades finan
ceiras de aumentar os va

lores des benefícios com

base no salário-mínimo a

vigorar a partir de 1.° de
novembro, e não no salário
anterior; como vem fazendo
o INPS desde 1979, em pre
juízo dos inativos ..
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