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Ladesc implanta 16 creches' domiciliares em JS
Nascido cOIDo uma nova do Sul foi contemplado

alternativa de atendimen- com 16 creches domicilio,
to a crianças de O a 6 a- ares, cujo projeto está em

nos. o Projeto Creches 00- fase de implantação. O
miciliares da Liga de A- bairro Ilha da Figueira
poio

-

ao Desenvolvimento será o primeiro a ser aten
Social 'Catarinense -. La- dído e posteriormente o

desc, vai atender também' benefício se expandirá a
,

Jaraguá do Sul, implantan- outros bairros, de acordo
do 16 creches. Atualmen- com o interesse da comu
te o projeto está sendo nídade, É já visando a

'

coordenado pela Secreta- implantação das creches, O início dos trabãthos
ria de ,Desenvolvimento neste sábado, dia 30, no estão previstos para o dia
Social, à nível de Estado Colégio Holando Gonçal- 15 de.abril.'
e,

- à nível local, pela Co- Á ,.' S'
"

t'missão Municipal de Cre- g U a · amae - aumen ara
ches Domiciliares, integra produção

-

112 litros/segundos, o que
da pela, Unidade Sanitá- resolverá o' problema da
ria,' 19a Ucre, Apae, Ação O Conselho Municipal rifica, principalInênte em
Social (Creche Constância �e Engenharia Sanitária; dias muito 'quentes, paar
Piazera) e técnico da Co- orgão superior do Samae os próximos' cinco anos.
ordenadoría Regional do de Jaraguá do Sul, ínte- O proieto 'foi' elaborado
Bem-Estar Social, com a g!ado pelo Prefeito Muni-' pela Cetesb, -através do
colaboração dos demais cípal, Presidente da Cêma- Escritório 'RegÍonàl em

órgãos do governo esta- ra de ereVadores. Diretor Florianópolis, que é dirigi
dual instalados em Jara- do Samae e pelos repte: do 'pelo Dr: Jose Delãider
guá do Sul. sentantes das Associações Dias Ferreira. Para a con-
OBJETIVO Comercial e Industrial, Ar- clusão do .proleto definiti-,
Segundo informações da quítetos e Engenheiros,'C- vo falta .somente o cälcu

Comissão Municipal de d?ntologia e Rezíonal Mé- lo estruturalqus será fel
Creches Domíciliares, o díca este reunido quarta- to por uma empresa .con
objetivo do projeto é a- ' -feira, quando aprovouo tratada e o proieto elétri
tender as crianças de O a projeto de amplação da co, pela Cetesb de São Pau-
6 anos, 'oriundas de Iamí-. Estação de Tratameno de lo, O diretor do Samae dís
lias de baixa renda, Ar Águ�-ETA da Rua Preso E- se que o empreendimento
crianças serão atendidas píácío Pessoa. é vultuoso e acredita que _

através de lares auxilia- dentro de trinta dias as 0-

res da própria comunidade, De acordo com Waldi� bras selem iniciadas, com
pessíbílítando que as mães Octavío Rubini, diretor do término previsto para 180
exerçam atividades lucra- Samae, com a ampliação , dias "e a partir dai garan
tivas fora do lár, contrí- da Estação, a capacidade tiremos sem maiores pro
buíndo para sua maíor.ren- de produção aumentará blemas o'abastecimento da
da familiar. em torno de cinquenta por cidade, pois o aumento da
As crianças são atendi- cento ,passando dos 74 ll- produção suprirá todas as

das- em seu próprio ambí-
.

tros/segundos atuaís para necessidades dos usuä-
ente, por mães crecheiras. falta de água que se ve- rios".
As creches proporcionam Guaramirimàs me�mas alimentação,
saúde e educação, sob a

coordenação da Comissão
Munícípal e- o Estado for
nece alimentação, paga
mento d o monítor e mate
rial, de consumo, "cuios
recursos para o custeiosão
repassados através de con
vênio com a Ação Social.
O pegamento às crecheí
ras será feito diretamente
pelas mães das crianças
que serão atendidas, sendo
a remuneração mensal,
correspondendo, em mé
dia, aos vencimentos das
mães. Cada creche atende
rá a seis crianças.
16 EM JARAGUA
O munícípío de Jaraguá

'-:Orquest.ra alemã é atração
domingo à noite

, A, Orquestra de Sopro de Langenhagen. u

ma das mais famosas da Europa, fará apresenta
ção única em, Jaraguá do Sul amanhã, domingo,
às 20 horas, na Igreja Matriz São Sebastião. Regi
da 'pelo diretor de música Ernst Müller, que a

fundou em 1958, aos 19 anos de idade, a Orques-
_ tra é composta por 58 membros, todos amadores,
"com idade variando entre 16 e 60 anos, de todas
as profissões, desde engenheiros até alunos da

'própria Orquestra.

Na foto exclusíca, a Orquestra de Langenha�en
A "tournée" pelo Brasil, que inclui varias

cidades, iniciou-se no dia 21 de março e encerra

-se no dia 6 de abril, A Orquestra de Langenha
gen vem pela quínta vez ao Brasil, mas já' se a

presentou ,arrancando entusiasmados aplausos
nos seus concertos, na França, Escandinávia, No
va York, Gran Bretanha, Bélgica, Estados Unidos',
Moscou, Austrália e na Jordânia. Em 1966 em

Le Mans (França) e em 1971 na Antuérpia (Bél
gica). venceu. campeonatos internacionais.

,

.

O seu repertório' é vastíssímo, com músicas
"para todas as ocasiões, do clássico ao moderno,
marchas antigas, e modernas, melodias de opere
tas, potpourri, óperas musicais, entre outros gê
neros. A ,entrada para o espetáculo deste domín ..

go à noite é gratuita para todos.

POUPANÇA RENDERÁ 13,26 POR CENTO

O governo anunciou quinta-feira a correção
monetária de dois meses seguidos. Assim, pode-se
saber os rendimentos das cadernetas de .pcupan
ces a ser creditados em abril e maío: 13,·26% e

12,35%, respectivamente. O valer da ORTN de
abril é de Cr$ 34.166,77.

SALONISMO ABRE TEMPORADA

Foi, aberta oficialmente quinta-feira. à noite,
,
a temporada de futebol de salão em Jaraguá. A
Járaguá Fabril goleou a Coneza 8 a 2, e a Cerea
listá. Urbano perdeu o amistoso para a Bradesco
Atlântica, 9 a 1. Um bom público fez-se presente
no "Artur Müller",

RESULTADOS DA LOTO
Os resultados da Loto, ontem. são estes:

1 1
. ..,. 2 7 7 1 8 2 8 3

ves, a 'Comíssão ' Munici
pal fará reunião com as

mães, para 'conscientizá
-las sobre o Projetoe, pos
teriormente, serão feitas
as inscrições das crecheí
ras e mães, que serão

. também treinadas dentro
das áreas da saúde, eruce
ção e

/

servíço .social.

temagora
Objetivando proteger o comerciante e o próprio

cliente, foi criado em Guaramirim, o Serviço de Pro
teção ao Crédito - SPC. O diretor comercial da Asso"
ciação Comercial, Industrial e Agrícola de Guarami
rim, Osmar Klein, durante a reunião da entidade, ter
ce-feira à noite, informou o que está sendo feito no sen
tido da sua estruturação e oficialização. Disse Osmar
cue já existe um funcionário contratado fazendo esta
gio no SPC de Jaraguá do Sul e que o órgão ficará à
prícípío agregado a ACIAG, até que se funde em-Gua
ramirim o Clube de Diretores Lojistas. Vinte e uma em-'

presas já se associaram ao SPC guaramirense.
A Associação Comercial de Guaramirim, está re

metendo documento ao governador Esperidião Amin,
solicitando a declaração, de utilidade público à nível
estadual. Por outro lado, à noite. passada, a entidade,
através do departamento da microempresa, promoveu
uma palestra e debates sobre a' aplicaxão do estatuto
da microempresa, assunto bastante polêmico e que tem
levado a muitas indagações.
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PRESIOONl'ES ,E: SECREtARIOS DE ROTARACT REÚ-
"NEM-SE> llMiJA,RA:6UA DO SUL

'

.
'

... - ��

Foi no sábado" dia 23, às 11 <heras, na igreja' E'V'an
géHea Luterana, 'cçenh;o, o ,elegante casamento-da io
-vem aead.êm;oa.,-em ,quimica'·Beatrice'Dan1ellecBeblinp,
com o engenheíeo-Bduardo Luís.Gomes, filhos deWal
,n,�!par [Rosemary Loss) Belllip:g é de Nilo (LlIiàne
-%ieme) Gbmesi Foram ·padrin.hos. de Beetríce os- ca

sais- Raul-(,fv6:ne.)..,Driessen, Hermes (Ilse)r.Ktiiger e Dr.
Alfredo (Zilda) Guenther e. de Eduardo, Ancelmo Ue
ta)e' Srta. Roselv .. Gentil Falchini e Srta Joana Dare.
Edson Carlos (Eliana: Gomes) Pereira. A recepção aos
eenvídedos houve-se -no Clube Atlético Baependí e os

neívea-segutreraem viagem de núpcías para-Cremado.
Ao novel casal é, a seus pais, os-cumprimentos do "Cor
-seío 'do P0VO".

o'BAl1�Dó,rD:e CARLOS-flERTEL, NO 'DOMINGO

.Aconteceu domíngo. dia !,f4, o batizado' do lindo
garoto Çiirlos Hertek para a, alegria- da rnamãe Silvia,
,ela titia Ruth,,e. dos avós-corudas, o .Qpapa Walter ('flr
.los (Bubi)_ e a Omama ,Gertrudes ,(M�tzn HeJtel. Si'í.O

Pl3d:r:innos .. do garoto·a ,srta.. ,Renate" .Mar,qúardt. Sr,
JIVa}teF, _(Tânia _da ,$ilva) Geffert, Srta. Aide' Sci,rea. Sr.

-lago. (Di-Ece Fruet);..Jte.bl e o iovem 'Beno',Henri<;fue Gef
fert Júnior. A .família Hertel, os nosso� ,paiJ'abéns.

Celina - Cabeleireiros
...

�

, Sempre com novidades em termos de beleza.
'está agora fazendo os cortes da linha -85, Novos

.' brHhos e nevas cores com. a tinta Gel 'KoJIestom
2Q01. �V:enha comprovar!

Rua Gumercindo da Silva, 1 i9 (ao lado da Caixa):
'Fone - -71;-2165

PAJtA /rQD�A.s QCASIQJ;S E TODOS
.'

. .oS GQSTQS,. P-USENtES DA'

'R.elojoa:f:"ia AVENIDA
,

J618S e'Relógios
,

,e
• �

tl
�

Marechal, DeQdoro, 431 e' Getúlio Vafiias, 9
' ..

P(esentes . w,os- (pára .to.dos os gostos e

para �tqdas as,�.o.casiões, .das
melhores,-prQGedênçja�, 'só na

Joallt6'ria . A .,'Pérola
aqe�o, oa Ó.T�� .MOOERNA. Visite·nos

. ,�.»lprove: .

Rua Reinoldo Rau, 289 _- rFone 72-1 823
t .")', ' 1;

.e '.

"

'

Gente & Tnformações

_ Anote: O show " O
Sonho de Batista", do a

tor global Eliezer Motta,
dor Programa Viva o Gor
do ,onde é o Carlos Sue
li e o Batista ,será apre
sentado no �ia 27 .de abril
em Jaraguá-do Sul, pr-ova
velmente no Ginásio de

Esportes Artur 'MUUer. A
promoção é da" Secretaria
d e Educação, Cultura, Es
porte 'e Turismo do, muni�
cf.pio.

A Associação de Pais
e Amigos dos Excepcio
nais de Jaraguá do Sul _

APAEí elegerã dia 3, quar
ta-feira, às 18h a sua nova

diretoria. Na oportunidade
a Sra. Jeneta Marcatto, dei
xará o cargo de presiden
te e para o seu lugar um

doi. .iomes (·Jt.dd('·� é o do
sr. Álvaro Mann. Ó man
dato é de dois anos.

Jart;l:� dolSul sedía heje e.amanhã ,(30 e 311,,020
.' EBcontT<Q';d� Presidentes 'e Secretários do, Díst. .465 do Cememorou, no ,dia 28, ta Osvalina Vargas Rodri-

Rotariict.:.Ctub.e.sl.cujo ohjetívo é o treinamento de lí- .quínta-feíra.eos.cseus bem gues, vice-diretora Dora

,deres.nS.egmtd@ � programação Iornecída.ipelo Presí- --midos-66-1mos··de -ídade,
ci Ribeiro, secretária Ana

dente dO: ;RQtê!r.q-J de Jaragué, Zigmar Raeder.,e aber- II SI. Dommges- Ckfodini, -Marcatto, 2a secretária
.. tura acontecera às 16 horas desta tardeusegaíndc-se as

o píoneíro. na .construção Claríce Koch. tesoureíra

reulllÍöes em Ig.ru-pos;.; com es-pr-es,; e -seeret.. até às ee·--.edlficios- em Jaraguá Marilea Rengel e 2a tesou

,,1.�,J?��:>;·�P� a_'p'a�sa, es tra'baiht>s d0S' Sl!'Tupos setão. !d� ;�u.l.; ���id? �� .�,uiz ,reira Marlene Vasel Mau
-

concluidos e, eni seguida, reunião plenária. As 21h, Ahe�, o .aniversarlan'fe
.

rer. Um bom trabalho!
'

(') jantar, na residência do rotaríano N<êlson Taba1>ara fjesl�Jará, a ....dade-neva no
_ O Baependí. com Arno

����O!ta;"., .. -_:"', _dom,ingoJ na Sociedade de
--Hensehel. 'i'eeleito"para o

NOr domi�Q,,-.a contar dss 8n3Q", avaliação do dia Desportos -Acaraí, ao lado
departamento social, íní

anteríôr e apresentação dos trabalhos dos clubes para :a"estoposa, !ilb�, in.et��, cteu as vendas de mesas
a Conferência de Rotarv: às ,10h15, reunião' da repre-

isne s e ema s, am -

para o Baile de Páscoa,
,:entà:9ão 'Distrital; às t1h15 será tratado sobre a 14a ares.! Parabéns,

Sr. Domín-
que vai acontecer no pró

CbflfeMfIcia Dístrital rder RC, em S. 'Bento do Sul e às gos xímo sábado, -día 6, às ,23
�tth45fos' trálbl'llhaS doEncontro serão avaliados. O al-

_ O Centro de Ativida- horas. Bepi e -seus Solís
moço está marcado para o restaurante do 'Parque Mal- des do Sesi' de Jaraguá tas, de Curitiba, animarão
wee,

-

do Sul, a exemplo de ou- a ncítada, 0- traje ·é socí
tros centros, está formen- alou· esporte.

ENLA€E;''BÉHtIN<l;!OOMES REuNIU A SOCIEDADE do o seu grupo de teatro
.

o.,tOCAL, amador. A direção está
confiada ao jovem Paulo I

César Andrade Batista. No
ano passado foi realizado
um curso de arte dramá
tica e os interessados em

participar de alguma for-
1

ma do grupo podem con

tactar com o Sesílocal.

- Na quarta-teíra, um ô
nibus de turistas de São
Paulo, em gIro ao Sul do
Brasil, vísítou Jaraguá do
Sul e aproveitaram para
compras nos postos de
vendas da cidade. A noite,
jantarem no resturante do
Parque 'Malwee e pernoi
taram no najara. Devaga
rinho Jaraguá está sendo
descoberta. . .

'

- Entra Rainer, sai Rai- O C· J
' ...

O Cl b AtI' t' B
- me aragua Val e-

ner. u e e ICO ae- 'b' l'.

'

.

' Xl Ir em sua te a de sá-
pendI elegeu esta semana bado' t ç' f'

'

d·
'. 'N'

. a er a- eua, sempre
a. �ov� Iretona: .

a pre- às 20h15, "10(111a Mistério,sidencIa.. substItumdo, a Amor e Guerra" , .

Rainer Wieie, outro' Rai-
cod'

' �m. ePdl-. ;' ,
. o cmema com maIS e

nelrd" o RN!0tdro 'Ílcanl�o !'la- 200 mil figurantes. Na
ro o IS ow na VIce-

quart
'.
t f' 20hpresidência e Renato 15

,a e qdum_a- eIras; IT
" 2\o '. • , a -pro' uçao naClOna

rapp e <? vlce,-presl- "sos _ Sex-Sho "

dente. O mandato é de do-
' ,p

is ailOs e se�ueni da dolu- _ Trocou Idade dia 22 a

na os cumprimentos e vo- Sra. IIse, esposa de fler
(os de profícua gestão. mes KrUger.. Amanhã, ani-

versaria o garotinho Muri
do M�negotti Schünke, dia
02 a Sra. Ivone Driessen,
kIia 03 o secretário Baldul-

.

no Raul1no e no dia 05 de
abril, o sr.' Lourenço Gres
singer. Parabén.s!

_ O Rotary Club de Gpa
rami.rim particlpou sexta
feira dia 22 ,de u�a reu-,
nião intercltibes com O' R.
C. de São José dos Pinha
Is, Paraná. A testa da co

. miUva guaramirense 'o

presidente Izidio 'C.a'rlos
Peixer, que' na . oportuni
dade,entregou uma placa
de' prata .ao clube-,-anfitri
ão ,como ,lembrança do a

contecimento r.otário..

- No próximo dia 13- de
abril, às 20 horas, no Sa
lão Paroquial de Guarami
rim, haverá,-um café bin
go-beneficente em prol do
Jardim de Infância .senhor
Bom Jesus. Todos, estão
convidados' a participar.

"'" Jaraguá do Sul sediou'

segunda e terça-:feira, Q

Encontro de AssIstentes
Sociais do Sesi," que reu-

. niu profissionais, de Jara-

:.._ O 'Pronav de Jàrägtiá
do Sul, coordenado pela
Primeira o'ama 'Maria' "Lu
iia. Vasel ,reiniciou todàs·
as ativi.dades- em' março.
A sua dirétória é forma
dá por: dirétorá stibstitu-

'
.. guä, São Bento, Porto i U
. níão, Joinvllle e do Dßpar
tamento, Regíonal.. Foi...fei.;.
ta .uma -enälíse dos traba
.lhos <ôdlscutida ar íategra
ção . da região e realizados
estudos.

- O Clube de Mães do
Grupo Escoteiro Jeconta
ba- 'feal,ii;ará''Ila: "·p!'éXima
terça-feira, às 15 horas, na
sede do Grupo ,6 café-bin
go mensal e, para tal, es
tá convidando as mães dos
escoteiros, lobinhos, se
nhoras e senhorítes .da so

ciedade para. participar.

- A Sociedade'Vlerense
promove .día 13 .de abrU, o
'Baile do Rei do Tiro' (Sr.
-Heínz �'-B'U'bl1.tz), rãs ;22h,
com "Os Cavei,ras", de
Mas.ss'randuba. E .para ma
ÍO,' o baile em homenagem
às mães vai acontecer no
dia 11. A música..será de
"Moactr e seu Cenjnnto".

- "Os' Caveiras" anima
rão tambêm 6' baile de
páscoa do Acaraí, 'Será no
dia 6 e as mesas poderão
ser adquiridas 'antecipada
mente, a Cr$ 20 mil, na
Construtora Serla " (pela
manhã) e na sede do clu
be (à tarde).

- A Metalúrgica Mene
gotti vai realizar dias 2 'e
3,' rio Baependi, a sua Con
venção de Vendedores.!!/
A Prefeit�ra já .recebeu
dez mil.postais destacan
do. pontos turisticos da ci
dade, ._em oito poses. FI
cou uma .beleza!

__o pessoal amigo do Ban
co Itaú de Jaraguá do Sul,
bastante ,animado para o

Torneio Norte -Catarinen"
se de Futebol de Salão,
que acoRtece neste' sába�
do, em Jo�nville, entre se

is agências. Vão t-entar o

titulo. Sucessol

_ Será neste domingo à

noite, às 20 horas, a apre-
. séntação ,da Orquestra de

Sopros de l.angenhag�J),
na Igreja Matriz São ·,se
bastião. A 'entrada "será

'gráfutta. Após" eles serãQ

r.ecepcionados com um

jantar, no Parque Malwee.

�
,

Um amplo roteiro 'tu

rístico' el!vQlvendo os do
ze m!lnidpios que inte

gram o Projeto,' Turismo
Férreo está sendo execu

tado. Cada um terá derer
minad"o -número de pági
nas,. para, a divulgação do
'seu. potencial. Será uma

boa, sem dúviqas .
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.iI
Esquerdo Figueira

A partir de segunda ou

terça-feira, no mais tardar.
a Secretaria de Obras d 3.

Prefeitura Municipal va'
interditar a Rua João Ja
nuárío Ay-.roso, no Jara

guá Esquerdo e no próxi
mo mês de abril dev .nn

começar as obras de cal
çamento ch final da Rlil.
CeI. Procópio Gomes de
Oliveira e da" Rua' Joe
Teodoro Ribeiro, na Ilha
da Figueira,'A informação
é do secretário Afonso Pi
azera Neto, ao . "Correio
do Povo", adiantando que
a interdição da João Ja·
nuário Ayroso, no trecho
em obras se dará em íun
cão. dos estragos que es·

tão ocorrendo .na pista re

cém-implantada ..
Ocorre que naquela via

pública a equípe de cal-

,

sera interditado.
ceteiros realiza trabalhos cm determínados trechos,
em meia pista, ficando. a. desvios mas só para car

outra Iívre para passagem, ros pequenos. A previsão
No entanto, dado ao trá- I' concluir a Rua João Ja

fego 'intenso, o trabalho IJUár;o Ayroso em cinco
vem sendo prejudicado e meses,' O seu calçamento
o proprío leito danificado, ue 3.300 metros lineares

obrigando o conserto da vai até o T;i'a dos 'Martins,

pista. Agora, o trecho em Piazera, na sua informa

cbras vai ser interditado e .. (fio- ,acrescentou que esta
com isso os veículos de- semane foi concluída a pa
vem fazer o contorno pe- vtmentação da Rua João
la Barra do Rio Cerro ou, Planinscheck e que esté

então, pelos contornos se- em obras a Rua José Mo

cundários segundo Afonso negotti' (pavimentação' a
Piazera Neto. lajota, iniciada}. Após
A ponte de madeira nas concluída, os lajotéirós pa

proximidades da Malwee vimentarão a Rua Cuilher
Joi reforçada e permite a me Hering que liga a Pro

passagem de caminhões cópia Gomes. à Cabo Har

pesados. Sepundo o Secre- ry Hadlich ao lado do Bar

tárío de OlHas, a interdi- Transportadorascão a partir da próxima
.

_

',emana será até o Jardim A Câmara de' Vereado-
Cristina, "podendo haver, res está apreciando pro-

jeto-de-Iei de competên
cia do Executivo Munici

pal, que dispõe
.

sobre a

proibição da instalação de

empresas transportaderas
de cargas e passageiros
no centro âa cidade. Se-

. gundo aquele documento,
.

que está nas comissoes

técnicas internas da Casa
Legislativa, a partir da sua

aprovação e sanção .flca-
.

rá proibida a reforma, am
pliação, construção e ins

talação de empresas trans
portadoras de cargas e pas
sageiios· ,garagens e ofi
cinas destinadas à guarda,
consertà, reparo e con

servação de veículos de
grande porte, dentro da á
rea que vai do início do
ponto de junção do Rio
Jaraguá com o Rio Itapo
cu, seguindo por leste a

té a ponte pênsil Maria
Grubba e daí, pela CeI.
Bernardo Grubba e José
Emmendoérfer à Rua João
Januário Ayroso até-a pon
te sobre o Rio Jaraguä e

desta, ao ponto . inicial.
A proibição atingirá i

gualmente as cabeceiras
das pontes localizadas nos

limites da superfície des
crita, numa extensão de
100m, além do perímetro
mencionado. A Prefeitura
até o advento da Lei de

Vereado-res' registram
anos' do

Os vereadores Almiro Antunes Farias Filho e Jo
sé Gilberto Menel, em pronunciamentos segunda-feira,
registraram a passagem do quinquagésimo primeiro ani
versárío de emancipação polinca-edmínístrativa do mu

nicípio de Jaraguá do Sul, ocorrido terça-feira, dia 26
de março. Almíro Farias enfocou o crescímentodo muni
cípio em todos os aspectos, além de destacar o .seu .de
senvolvimento e imP9ftânCia dentro do contexto sócio
econômico catarinense e brasileiro. Menel citou as

pectos da história que levou Jaraguá do Sul a emanci
par-se, em 193'4, observando também a pujança do

município e a inauguração da Nova República, demo
crática, "que livrou-nos das duas décadas de arbítrio.
e insensatez política que marcaram os governos revo

lucionários", Tanto um como outro pronunciante, sau
dou e felicitou a comunidade jaraguaense, fazendo vo

tos' pera a continuidade da caminhada: .de progresso,
INDICAÇOES

Algumas indicações de vereadores também foram

aprovadas pela Câmara, O peemedebista Lauro Siebart.
solicitou da Telesc estudos de viabilidade para a ins-

.

talação de um telefone público, tipo "orelhão", na Bar
ra' do Rio Cerro, nas imediações da Malwes. Luís AI
berto Oechsler, reivindicou ao Executivo Municipal,
em caráter urgencíal, o calçamento a paralelepípedos
da Rua José Teodoro Ribeiro, na Ilha. da Figueira, em

função do grande movimento de operários e estudan
tes registrado diariamente, onde o pavimento atual.
causa grandas transtornos, como poeira e .lama.

.

.

Já Marino Verdi Lenzi e Orival Vegini pediram
.à Divisão de Obras da Prefeitura o alargamento e a im

plantação de esgotos na Rua São Paulo; alargamento
e retificação 'do feito da RUa Guanabara; alargamento
e retificação da R. Adolfo Ziemann e alargamento da
Rua Daniel Rumpel. na Vila Lalau.

os
. , . �

IDunlClplO
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.

vai receber calçamento
do Capílé .e, também, a o secretário de Obras A

Rua Waldemar Lessmann. fonso Piazera Neto. Antes

que será aberta e calça- porém, idêntico serviço
da em toda a sua exten- será feito no final da Rua

são, fazendo nova ligação CeI. Procópio Gomes de

com as duas artérias no- Oliveira, a partir da Pon-

minadas, te Tavares Sobrinho até o

ILHA DA. FIGUEIRA entroncamento das Ruas

A equipe de obras do José -Teodoro Ribeiro, 25

Jaraguá Esquerdo, conclu-' de Julho e Domingos' da
ido. o trabalho, iniciará a Rosa.
pavimentação da Rua 29 Posteriormente a· pavi
de Julho, na Vila Nova, mentação a paralelepipe
isto no segundo semestre. dos atingirá de fato a 1-

No 'entanto, ateridendo ao lha da Figueira, até a pon

pedido do vereador Luís te de concreto armado
Alberto Oechsler, no pró- construída no ano. passa
ximo mês de abril come-

.

do pela Prefeitura, sobre

ca o calçamento da Rua o ribeirão Águas Claras,
José Teodoro Ribeiro, na antes do Estádio do Figueí
Ilha da Figueira. conforme rense.

oficinas forae do centro'
Zoneamento e da Lei de

. Uso e '-Ocupação do Solo
somente liberará alvarás
para os casos citados, des
de que os proprietários se

instalem fora dos limites
ííxados e mediante parecer
da Comissão .Munícípal
de Trânsito,
A Comissão de Trânsi

to, aliás, realizou esta se

m.ana a última reunião
com os atuais membros.
Na seguinte, no mês de a

bril, ela ter_á novos mem

bros, ou, quiçá, a maioria
deles reconduzidos. Onze
membros compõem a CM

T: Secretário de Viação e.

Obras, Secretário de. Pla

nejamento e representan
tes do Prefeito Munícípal..
da Câmara de Vereadores,
da Associação Comercial
e Industríal, do Clube de
Diretores Lojistas. do Cor

po de Bombeiros, da Dele

gacia Regional de Policia,.
da Polícia Militar ,dos Ta
xistas e dos Transportes
Coletivos Urbanos. A, esco
lha dos integrantes, repre
sentantes de órgãos e en

tidades dar-se-á através
de lista tríplice, pelo' pre
feito Durval Vase!.

,

Estado de Santa Catarina
Câmara de Vereadores de Jaraguä do Sul

DECRETO LEGISLATIVO W 01/85
"ALTERA A REDAÇÃO DOARTI,GQ19 DO DE-'
CRETO LEGISLATIVO N° 02/82" <,

Art. 19 _ O artigo 1" do Decreto Leglslatívo
n" 02/82 de 02 de agosto de 1982, passa a vigp�
rar com a seguinte redação:

"Art. 1°' _ Fica fixado nos termos do art, 64;
. § 1 ° e art.: 65· § 1 ° da Lei Complementar na 05 de
26 de novembro de 1975, com a redação dada pe
la Lei Complementar n" 16 de 24,05.82 em '65%
'(Sessenta e cinco. por cento) do valer correspon
dente a. remuneração de Secretário do -Estado de .'
Santa Catarina, o subsídio do Prefeito Municipal:
de Jaraguá do Sul.

Art. 20 _ Este Decreto Legíslatívo entrará
em vígor na data de sua publicação; produzindo
'efeitos a partir de 12 de dezembro de 1984.-

. Art; 3-0 _ Revogam-se as 'disposições em 'con
trário.

Sala das Sessões, 21 de março de 1985.:
ADEMAR BRAZ WINTER-Pi'esidenté

r.

� POUPANCA' t ,

E9Jt'''E�3, BESC·
. A poupança que constrói.

DEPOSITE
B-, :

O·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



PÁÓINA 04Jétl'aituáH:W>J Sul ..:.. Semana de 30.03 a 05 de abril der 1,985. CORUJO DO POVO

. Proclamas de Casamento-
Dia 05 de marco
l iliane, filha de Valdorn
(Salete� Faustino.
Dia 08 de março
Jeícrson, filhó de Walde
mar- (Hoidina) Rille.
Dia 12 de março
Giovani Rodrigo, filho de
Izaír (Evanilãe') Gili.
Dia 13 de- março
Dirceu, filho de Aldemír
(Elia)' Lange. Márcio, filho
dl� Nilo. (Marta) Stenger
Tânia Mära., fiÍha de Ado
lar (Delaír) Kiefer.

Dia 1-1). de Abril Ufa. 14 de março
Sra. Onda Nagel Zanghe- Cieyton Rafael, filho de

lini, Evendro Luís.. Bartel. Elsen (Márcia) Paganelli.
Jaír- A. Maba, Daniel Si- Dill 17 de março.
mon, Sra. Elfrida Harmel Gian Carlo, filho de cu
Salaí, .Márcío Adriano E- mar (Anabela) Riegel.

. waid, Leonete Lawín, Sr. Dia 18 $Ie março
Rudi Müller, em Corupá, Helena, filha de Vitório
Alexandra José, filho de, . (Isolde) Murara. Fabiana,
Amauri (Valburges Sale,.· filha. de. Juarês (Adelaide)
te) Jacobi. Duarte.'

Dia 19 de março

Raquel, filha de Adércio
(Maria) Bessa. David Ri
cardo. Iílho de Marcos
(Margít]. Zanghelini. Fabi
ano, filho. de Frederico
(Terezinha) Lampert...
Dia 20 de março
Giovani, filho de Aloísio
(Maria) Gíovanella.
Dia 21 de março
André Luís, filho de Sílval
(Dilena) Loss. Adriano, fi
lho de Ernani (Maria)
Finta.
Dia.� de 'março
Daniel Bruno, filho de Mi
Htino (Ir,aci) Aldrovandi.
DIa. 23 de·março
Jaison. filho de LuCiano
(Mària) Deretti.
Dia 2'4 de março
Rafael Rica'fdo, fi1ho de
Paulo (Sandra.) Lemos.
Dia 2Sr de março
Osni, filho de Paulö (Dar
ci) Pereira.

An�e.r8árlàm 'heje.: 30
Sr. Ademir Foro, Marcos
Junkes, Sr. César Dias, Sr.
Júlío Gadotti, Sra. Cecília
Rowe Lípínskí,

Aniversariam Domingo.
Musílo, filho de, Márcio
(Mônica)Merregottt Schün
ke, Sr. Waldina Mayer,
em Ctba., st. Walter
�ch'ütz-e, em Corupá; sra.

Ursula Steilein Branden
l�urg,[ Sn: Aluísio Junkes,
Valdinía Martins.

'Dia 02 de abril
Sra. Denise Fischer. Mar..
tins Püttjer, Dr: Haroldo
Schulz, Sr. Theohaldo Ha
gerdon, Sra. Marize Ro
sane, Balleck Lescowícz,
Sra. Ivone; esposa de Raul
Driessen; Sra, Wilma
Krause, Sra. Celestina
Borchers.·

.

Dia 03 de abril
Sr. Ardo Bartel. Ollvia Eh
lert Fernandes, Darcy Eh
lert, em S. Paulo; Edemar
Eggert, Júlio Roberto Ro-

.. dIigues, Sra. Iracema' Tö
mazelli Bassani, S"ra. Asta
SpJitter, Sta. Cristin<;t. Zà..
p(;}]a Klems, Sra. Waltru"
de$ l1>m�sem, Aletina To
masellt

.

Dia 04-de abrU
Sr. Eugênio Trapp, Sr.
M�nf�edo . Hómhurg, Sr.
Claudlo Wmter, Sra. Te-

. rezinlra S: Bignéri, Hermí
nio Glöwatzki, no Garibal-.
di.

.. . ...

Dia 05 de abrirl"·
SIdo Débbie' Mara Souza

.
Bona, Sra. Cleid'e' Tereza
Chiodint Pedri, 'Sfa'. Ger�l
dma da Silva Pereira, A
nette Dtiessen, Sr. Gusta-

.

V'c Henschel, Dário G.
Schütze, Sr. LQreItço...Gres:o
"Singer, Sra. Irene Luz Dan-
tas, em Brasília..

-

FAMlUA CRISTÄ

As boas coisas devem
ser incentivadas. Leia e
assine a revist<Nnensal FA
MIUA CRISTÄ. Assina
tura anual: Cr$ 29.5QO, Re
novação e assinatulias no
vas em Jaraguá do� Sul -

Sra. Leonida E� Evet, Rua
Domingos da Nova, 334
A revista da família bra-
ail_1iI4 o

_..:.._ ••

NASCIMENTOS

NOTA. DE.

AGRADECIMENTO
A mãe Téreza Wein-

furter e demaÍ's familia
�res. de Antônio Weln
�fuTter, agradecem o em

penho e- a colaboração
ße tedos ppr ocasião do.

;acidente com asa delta
do qual foi vítima no

dia 16 de ma'l'�(');- no

Morro· da A,ntena. Um
agradecímento especial
é dirigido a0 Co,rpo de
Bombelros Voluntários
de Jaraguá do Sul e

Joinville e aos amigos
e pessoas desconheci
das, que formaram equi
pes de busca e salva
mento para localizar o

acidentado, finalmente
localizado a salvo no

dia posterioI,· 1.7 de
março. A todos, enfim
..o nOSSO._lD..uito.obri�do.·

Áurea Müller Orubba, Oficial do Registro- CiVil, do

·.9 Distrito da Comarca de Jaraguâ do Sul, Estado de- Santa

Catarina, Brasil; Faz saber que compareceram em Cartôr-io,
exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se habili
tarem para casar, os seguint..:

Edital 14.193 de 20.03.85
Guilherme- Varela e Ana
Maria'Petry
Ele, brasileiro, solteito,
servente ,natural de Lages,
neste Estado, domiciliado
e residente a Rua Campo
Alegre, Ilha da Fj�u()ira,
noste-dístríto. filho de Car
mozino Soares Varela e

dr. Irma de Jesús Varela.
Ela- .brasíleíra , solteira,
operária, natural. de Jara

g\J.à do Sul. neste Estado.
domiciliada- e residente na

Rua Irmão Leandro, 192,
Víla Lenzi ,neste distrito,
filha. de Laudelino Petry
e de Luzína Màrcellína
Petcy.

Edital 14.194 de 20.03.85
Protaste Stuy e Llndamír
Rueckert _ Ele, brasileiro.
solteiro .operário, natural
de - Rio dos Cedros, neste
Estado, domiciliado e'resi
dente em Santa Luzia, nes
te distrito, filho de Victor
Stuye de Genovava Stuv.
'�le ,brasileira , solteira,
enfermeíra ,natural de Ja
raguá do Sul. neste Estado,
domíctliada e residente na

Rua Joaquim Francisco de
Paula. nesta cidade, filha
de Alfons Rueckert e de
'Walli Krutzsch Rueckert .

Edital 14.195' de 21.03.85
Carlos Guilherme Stolberg
e Marlene Tilles
Ele, brasileiro , solteiro,
operano, natural de Po
merode ,neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Epitácio Pessoa, nes"·
ta cidade, filho de Her
bert Stolberg e de Anésia
da Silva Stolberg. Ela, bra
sileira, solteira, do lar,
natural de Guaramirim,
nE"ste Estado ,domiciliada
e residente na Rua Epitá
cio Pessoa, nesta· cidade,
fIlha de Antônio Tilles e

de Françisca Ojokowski
Jilles.

solteiro, industriário, natu
ral de Guaramírím, neste
Estado, domiciliado e re

sidente na Rua- Professor
Antonio Ayroso, 401, nes
ta cidade, filho de Leopol
do Kinis e de Maria Má
chado Kinis. Ela ,brasilei
ra, solteira, operária, na

tUIaL de Imbuia, neste Es- .

tado ,domiciliada e resi
dente na Rua Professor An
tonio Ayroso, 401, nesta

cidade, filha de Fridolino
Backes e de Hilda Küster
Backes.

Edital 14.197 de 22:03:85
Joio Tillmann e Gertrudês
Sehnetder _ Ele, brasileiro,
solteiro. bancário, natural
de Blúmenau, neste Estado,
domiciliado e- residente
em Três Rios do Norte,
1922, neste dístríto.. filho
de Osino Tillmann e de
Maria de L. Tílmann,
Ela, brasileira, solteira,
comerClaflC, natural . de
Engenheiro Beltrão, Para"
nà, domiciliada e residen
te em Estrada Três Rios
do Norte, 1922, neste dis
trito, fflha de Eg9n Sch
neider e Olga Schneider.

Edital 14.198 de 25.'03.85
José Ma·ria MinelU e Lori
Jacolii _ EJe, brasileiro,
solteiro, torneiro, natural
de Jaraguá do Sül, neste
Estado, domiciliado e re

sidente .

na Rua Francisco
Todt, 70, nesta cidade, fi
lho de Francisco Minelli
é de Teresa Minelli. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul, .

neste Estado, domicilia
oa e residente na Rua Vic
tor Rosenberg, 5,77, nesta
cidade, filha de Kurt Ja
cobi e de Adele Jung Ja
cobi.

Edltal 14.199/ de 25:03.85
Marino Viana Ptacido e,
Maria Inês Franco
Ele, brasileiro , solteiro,
operário ,natural de Cáté
res, Mato Grosso, domici
liado e residente na Rua
Presiäen.te Epitácio Pessoa,
1301, neßtâ cidade, filho
de Miguel da Conceição
Plácido e de Quirina Lo
pes Viana. Ela, brasileira,
solteira, operária, natUral
de ItaiópoUs, neste Estado,
domiciliada e residente na
RUâ Preso .Epitácio Pessoa,
í301 ,nesta .cidade, . filha
de DeoHndo Franco e de
Etelvina de Souza.

Mariléia Tecllla
Ele .brasíleíro , solteiro,
eletrotécníco, natural de
Jaraguá do' Sul, neste ES'''' .

tado .domícílíade e· rest
dente na Rua, João Jann
árío Ayroso, 260, nesta
cidade, filho de Oswaldo
Gomes e de Astrogilda
Gomes. Ela; brasileira,
solteira, au-xiliar de escri
tório, natural de Jaragnâ
do Sul. neste Estado, do
mieíliada e residente na
Rua José Eminendoerfer,
1661; nesta ci't!iade,· fílhe,
de Varildo Tecila e de Rl'-'
ta Campregher Tecila,
,

Edital 14.201 de: 26.03.85

Cópia recebida do Cartó
'io de Registro Civil de
Blumenau, neste Estado.
CarJos Hornburge Carmen
Hanemann _ Ele, brasilei
ro, solteiro, comerciano,
natural deste Estado, domí
ciliado e. residente na Rua
Professor Max Humpl,
1547, em Blumenau, neSr'e
Fstado, filho de Arthur
Hornburg e'de.Hezta Hom
turg. Ela, brasrleira. sol
teira, índustríáría, natural
deste Estado .domícilíada .

.
e

.
r-esidente na Rua Ribei- .

rão das Pedras, nesta cí
.dade, filha de Artur Ha ..

nemann e de Edla Séli-.
rnídt Hanemann.

Eäilal 14.196 de 21.03.85
Bernardo Kinis e- Isone
Backes _ Ele, brasileiro,

MA�SCHALL

POLIMJjNTOS

Lavagem e limpeza de
tetos' e estofamentos.
Polimento!,>. Procure os

profissionais gabarita.
dos na Rua CeI. Proc.
Gomes,227

JaragJ:lá do Sul - SC .

Edital 14.200 de 25.03.85
Marcus Antonio- Gomes e·

Edital 14.202 de 26.03:85
Juares de Jesus Roberto
e Ilse MtUDltz.
Ele, brasileiro, solteiro,
pedreiro, natural de. Espí
nllho - Campos Novos;.
neste Estado, domiciliado
e residente na Av. Getúlio
Vargê!;s, 667, nesta cidade,
filho de Pedrp_ RobertQ
Duarte e de Guiomar Tés- .

ke Roberto. Ela, brasilêi
ra, solteira, operária', natu
ral de Corupá, neste E�a
do, domiciliada e residén
te na Rua Hermann Schub;, .

nesta cidade, filha de Af�
fonso Millhitz e de Irm
gard-Millnitz.

{!ditâl 14.203 de 26.03��5
l\demar' Mäprlssens e EI':
mira .Klann _ Ele ,brasilei
ro, solteiro, servente, na
tural- de Jaraguá do S'úl,
TI'e.ste Estado, domic-iliadö··
e residente em Vila NovÇl,
"�ste diStrftõ, filho de Fi
delrs Maurissens e de ET
na Mathias Maurissens.
,Ela, brasileira, solteira,
costureira, natural de Ja
raguá do Sul, neste Esta-

7"

do, domicilieyda e residen
te em Vila Nova, neste
distrito, filha de- Ehgel
bert Klann e de Lina Krü
ger Klann.

E para que chegue ao

mandei passar o pr�$�nte'
editàl, que será publica
do pela imprensa e em

cartório, onde será afixa-
do durante- 15 dlã�:-

.
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TELEFONES ÚTEIS .

Bombeiros 193
Rádio Patrulha 190
Delsg. de Polícia 12-0123
Deleg.Reg./Polícia 72-1546
Detran/Ciretran 72-1546
Hosp. São José 72-1 S77

Hosp, Jaraguá 72-1:500
PoS"_o de Saúde 72-0789
INAMPS 72-0958
INPS, 72-0369
Pref. Municipal 72-0988
-SAMAE 72-0590
cELESC 72-0924
Fórum

.

72-02(>13
Rodovíária 72-0447
Ferroviária 72-0405
Jornal· "Correio do
Povo" . 72-0091

.. Pontos de Táxis 72-0861
·72-0914, 72-0461. 72-0661,
72-0216 e 72-1799.

SERVIÇO MILITAR

A Junta do Serviço 11'i··
litar de Jaraguá do Sul es
tá procedendo o alistamen
to dos jovens da classe
1967 e anteriores em dé-
.bíto, das 81110 às. llh30.
"O prazo expira-se em 30
de junho e o alistando de
ve trazer a certidão de
nascimento e uma foto
3x4. A JSM fica aos fun
dos da Prefeitura Muni-

cipal.
.

BIBLIOTECA PÚBLICA

A Biblioteca Pública
Municipal "Rui Barbosa",
de Jaraguá do Sul, aten
de, o públíco diariamente
das 8 às 19 horas, sem fe
char pera o almoço e- aos

sábatlo8', das' 8 às l1h30.
'Ela localiza-se na Rua Jo
ão Piccoli.

PAGAMENTO PA TR U

Automóveis e motos
com placas .de Iínal: 1 ä 5 .

devem. pagar até 3'1 de
-

. março a te-rceira parcela
da TRU. Placas de 6 a O,.
pagam as parcelas .até o

último dia útil dos :meses
de .ebríl, maio: e -junho
ou a cota única 'até' 15 de
maio/aS. TRU 'com' valor
igualou inferior a ·Cr$ .. :

87,997, vence 'também no

día 15 de maio.

Página
PÁGINA 05

de Serviços
CLUBES DE SERVIÇO .

Rotary Club - terças-fei
ras, 20 horas, no Restau
rante Itajara, Presidente:
Alidor Lueders.
Líons Clube Centro ._

quintas-feiras, 20 h, no 1-
tajara. Presidente: Sígmar
Beno Lucht.
Líons Cidade Industrial·
segundas-Ieíras, 20 'h, no
Itajara. Presidente: lJos�'
Henrique Pereira.
Rotaracl Club _ sábados,
17 horas, no Centro de
Inf. Turísticas. Presidente:
Zigmar Raeder. .

Interacl Club _ sábados,
13h30, no Centro .Inf. Tu
rísticas. Presidente: Vera
Regina Senã..

INDICADORES ECONOMICOS
ORTN
Janeiro/85
Fevereiro/85
Março/85
UPC

Jq��et/84 Cr$ 13.254,64
'. Jari-Mar/85 Cr$ 24.432,06
CADERNETA DE POUPANÇA
Janeiro/85 mês: 11,0.'5%
Fevereiro/85 mês:' 13,153%
Marçb/85 mês: 10,75%
ALUG.UEL _ RESIDENCIAL
Out-Oez/84, '. Cr$ 17.867,00
Ji;Jneiró/85, anual: 155,79%
Fever.eiroraS anual: 162,62%
Ma'I'çoi85 anual: 171,83%
·ALUGUEL _ COMERCIAL
Jáneiro/85 .anual: 223,7 %

. F�vereiro/85 anual: 232,03%
'Março/85' anual: 225,82%

Saídas da - rodoviária de

Jaraguá do Sul para:

AUTO VIAÇÄO CATA·
RINENSE/REX

.

Joinville via BR-I01-
6h25; 7h30, lOh, 12h,. 13h
50, 16h, 19h e domingos
'às 20h30 (extra)
Joinville Via Streit • 9h30.
São Bento do Sul • 7h30,

gas para instrutores em di- lOh e 14h30. São Bento,
versas disciplinas, tais co- Rio Negrinho e Mafra -

mo Admínístração de Ven- 19h15.
das, Chefia e Liderança, Corupá • 7h30, .töh, llh30',
Lingua Espanhola, Técní- 14h30, 19h15 e 20h15.
cas de Comunicação, Pro- Blumenau via Vila Itoupa
tocolo e Arquivo, Servi- va - 8h40, 16h30, 19h e

ços de Recepção, Serviços domingos às 2Oh30 (extra).
de Compra e Venda, Ser- Blumeneu via Pomerode •

viços Financeiros, Auxílí- 7h15; 9h3,), 13h e 17h30.
ar de' Contabilidade, Es- Blumenau via. Timbó e

crituração Fiscal, Escritu- Indaial - 141 15.
ração Contébil, . Serviços Blumenau, Gaspar, Ilhota,

. de Pessoal, Atendente de ltajaí, B.Camboriú, Itape
Lanchonete, Garçon, Car-

.

ma, .Tiiucas e Florian6po
tazlsta, Vendedor Lojista,' lís - 7h15 e 8h40 díaria
Dinâmica de Vendas, Téc- mente.
nicas de Vendas e Câm-

.

Barra Velha,' Piçarras, 1-
bio. O contrato é por tem": taiaf, B.Camboriú, Floria
po dstermínado, pago por n6polis (secunda à- sexta
hora/aula ministrada e os -feira)· 7h30..
interessados e habilitados Ita ia!, B.Camboriú, Floria
devem procurar o Senat nópolis (período . escolar
junto ao Centro Empre� aos .domíngos) � 20h.
serial, na Av. Getúlio Var- PE,N HA
gas, 621, ou pelo fone 72-
104'4 ou 72-1746, em .Jare-

Joinville e Curitiba· 61

guá do Sul.. 30, 10h30 e 16h15.
Pomerode, Timbó, Indaia'
.e Rio do Sul --;llhl0 e rat,
30. _ Blumenau - 20 h.

,

Joinville e Curitiba (ex
tras, só do:r;ningos) - 17h30
e 18h.

ITAPEMIRIM
"

Blumenau a São Paulo (di
reto, embarque em Gua
ramirim) : .• t9h30 e 19h45.

Cr$ 24.432,06
Cr$ 27.510,50
Cr$ 30.316,57

mês: 10,5%
mês: 12,6%
mês: 10,2%

trim.: 29,50%
trim.: 36,74%

trim.: 34,70%
sem., 60,00%
sem.: 6.3. ,86%
sem.: 64,80%

sem.: 84,32%
sem.: 88,17%'
sem.: 87,49%

INFORMM;OES GRATUFfAS SOBRE CONCUR·
SO PARA 'O'BANCO DO BRASIL.

Com o objetivo .de orientar os;milhares de jo
vens que-aguardam a convocação do próximo con

curso para o Banco do Brasil (D que deverá ocor

rer nas próximas semanas) estão sendo forneci
das informações gratuitas a todos os interessa
dos. Esse trabalho tem sido desenvolvido pela
Central de Concursos para o Banco' do Brasil, ins
talada no Rio de Janeiro pela Degrau Cultural.

Para participar. do Concurso que será con

vocado pelo Banco do Brasil, as. pessoas interes
sadas precisam ter o 19 grau completo e estar na
faixa de 18 a 36 anos. No último concurso, reali
zado em outubro de 1982, foram registradas 1
milhão e 400 mil inscrições e, para o. próximo
concurso, está sendo aguardado novo record de
candidatos.

Em virtude da abertura de dezenas de novas

agências e também em virtude do grande número
de pedidos de aposentadorias, a previsão é de que
o concurso seja anunciado em abril. Os interessa
dos poderão solicitar informações detalhadas e

gratuitas, bastando que escrevam para a "Cen
tral de Concursos para o Banco do Brasil" (a/c
Degrau Cultural) - Caixa Postal 985 ( CEP 20.010

.

Rio de Jan-eiro • lU.).

HO<SPflDAlGEM

, (PFeçp base i com-café.da manhã)
-:HOTl!I� ::. FONE: :Ap./Jiolt. ·Ap./CasaI •Suite
:ITAJARA _ Rua Gumercíndo
. da Silva, 237: : 72�0799' 20.000 30.000 50.000
.

NELa ., Av. Mal, Deodoro,
nOl04. .

.

n�03;37: ,13:500 25.000" 38.750
SAVANA ., Rua Cabo Harry
Hadlich, 50

"

72:0905: 9:900 lß.900

SENAC ADMITE
O SENAC dispõe de va-

LITORINA _ Horários

De Jeraguä.a S.Francisco_
'lh. Retorno às I1h50min .

De Jeraguá- a Joínvílle _

7h 'é 16h30. Retorno às
13h e 18h.
Da Jaraguá a Corupá
14 EI '19 h.

AVIOES Horäríos

De Joinville a São Paulo:....
9h (menos domingo) e 18h
30 '[menos sábados). ÁS"
2as, 3as e 5as feiras' _ 15h
50. Quartas e sábados �

"13hl0 e 6as feiras e domin
gos às 15h.

De Navegantes_Slo Paulo
111.30 (diário). Segundas,
3as, 511s, 6as feiras e domin

gos _ 13hl0. Às 4as, 6as
feiras, sábados e domin
gos às 15h50min.

ONIBUS

Uma empresa que
.® ríOHL-B-A-C-H

....

Cresce com sua
SUPERMOTOR gente. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Temos a .satísfação de apre sentar e submeter à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras de nossa

Empresa, referentes ao' exercício social encerrado em 31 de dezembro de 1984. Estamos ao inteiro dispor para quaisquer
esclarecimentos. Jaraguá do S41 (sq, em 18 de janeiro de 1985. A Diretoria.

!
!
b

"

,BALANÇO PATRIMONIAL

.

'ATI·VO

Período de
,

01.01/31.12.83
382.708.396

Período de
01.01/31.12.84

a) ATIVO CIRCULANTE 1.236.413.507
----------�-------------------

Bens Numerártos, Depósitos Bancá-
rios a Vista e Aplicações de Liqui-

'

dez Imedíata .;.................... 90.094.235 -�tn�T: 45.032.449
,

Estoques '(Nota I) ...•...•........ o. 406.685.794 108.808.008
Créditos, •••••••..•.... � ...•

"

.. ,.. .• . 739.633.478 228.867.939
,

234.911.558Contas a Receber de Clientes ....•.
(--)provisão p/Devedores Duvido-

,sos (Nota 2) , .

(-)Valores, Descontados . o. o o o � ..

Outros Créditos o •••••••• �

b) ATIVO REAUZÁVEL A LONGO
PRAZO •..•...... 1•••••••••••••••••

--------__---------------------

Depósitos e Cauções, Incentivos
, Fiscais a Aplicar, Empréstimo Ele-
trobrás e Outros Créditos . o o •• o • o ••

' 5.190307 ' , ,-,.- .. � 6.143.187

c) ATIVO, PERMANENTE ... ;......... 413.344.292 126.933.880
"

c.1. Investimentos .........•... o.... 90.115 1.211.123
c.2. Ativo Imobilizado •............ 413.254.177 125.722.757

Valor Corrigido 641.025.507 190.507.354

(-) Deprêcíação-Acumúlade (Nota 2) (2�7.771.330) (64.784.597) .

1.654.948.506 515.785.463

566.040.765

(12.195.000)
(53.464.175)
239.251.888

5.190.707

(5.285.000)
,

(29.374.828)
28.616.209

'

6.143.187

';:1"

I I:
.PASSIVO c,

._111' .,�

'/ Período dê
01.01/31.12.83

128.747.329
�,------------------------------

Fornecedores • ,OI' • o� o •• o •• �, o,. ---'.i 279.984.505 58.552.583
Impostos e Taxas :........ 132.364.555 40.071.279
Provisão para o Imposto de Renda .. _ " -9.300-.495
Outros Compromissos � . . . . . 50.633.886 20.822.972

Período, de
01.01J3i .12.84

a) PASSIVO CIRCULANTE
- -"

462.982.946
-----'-,.

b) PATRIMONIO LIQUIDO .........•• 1.191.965.560 387.038.134

92.250.000
153.941.534
9.469.083

1�1.377.517 1.,

Capital Social (Nota 3) o ••••••

Reservas de Capital •. o ••••••••••••••

Reservas de Lucros ; ; :� .

Lucros ou Prejuízos Acumulados
'

.

236.850.000
538.437.665
29.853.996
386.823.899

1.654.948.506 515.785.463

,

\

NOTAS EXPUCATIVAS·
As demonstrações financeiras foram' elaboradas segundo as normas le gais em vigor. Nota 1. Os estoques foram

avaliados ao custo 4e aqulsiçãÓ,"mferiores aos preços de mercado na data do balan ço patrimonial. Nota 2. A "Provisão, para
,

Devedores Duvídosós" e "a:s'-"<oepteciações sobre o Ativo Imobilizado" foram calcu Iadas com observäncíe dos limites esta-

pr , '

J

,- -'�� �
.' ,"""'-'.'" '" J -dJ J' ,...._ _'"u" _ ',d. -

'""p'a. N__... 3. o.Cantal Social. em 31-12. 84. C_9.QS_!!tui-se.,de ,�.500.Q90 ações>ord�á-

\.

,DEMONSTRAÇÃO Dós ,"RESULTADOS DO .EXERCICIO

Receita Bruta das Vendas
,

....•.•....

Período de
01.01/31.12.84

4.493.466.955

Período de
01.01/3L12.83

1.587.938.i81
"

(238.739.177)

1.349.199.004

1.036.215.609

, 312.923.395

Deduções das Vendas ...• � .•...•.•. "0 •• (133.981.441)

Receita Líquida das Vendas •.. o. • • • • 3.759.485.514

Custo dos pr-odutos'vendidos •..•. o ... 2.852.880.018

Lucro Bruto ............•.. o ••••• o ••

,

906.605.496

376.683.129

529.922.361

2.298.180

171.435.984

1.580.635

2.125.606

(151.786.885)

19.104.128

9.300.495

9.803.633

, Despesas e/vendas e gastos gerai� ... 141.487.411

"Lucro Operacional •.•••••.••• , ••••.•..

Receitas não operacionais ......•.....

Despesas não operacionais ....•••.... 1.838.626

(552.836.108)

(22.454.181)

Correção Monetária do Balanço .....

Lucro Liquido antes do I.Renda .

Provisão para o Imposto de Renda .

Lucro líquid� do exercício •..•....•. (22.454.181)

(2,99)Lucro J)(>r Ação ...••.••• Te
'

......:.••
,

•••••••

(a) WALDEMAR ROCHA
Diretor Presidente
CPF - 004.363.219-04

(a) MAURO KOCH
Diretor Administrativo
CPF - 005.720.209-53,

(a) JOÃO CARLOS VBNTUREIl
Técnico em Contabilidade (CRCSC-8998)

CPP. - 247.151.669-68 )

1,31

!,

DEMONSTRAÇÃO DOS LUCROS OU PRE JUIZOS ACUMULADOS

Período de
01.01/31.12.84

124.539.064
284.139.022 '

Período de
01.01/3L12.83

48.429.562
76.109.502

Saldo no inicio do exercício .... ; ....

Correção/Ajustes do' saldo inicial ...•

Lucro ajustado e corrigido .

Lucro do exercício ............•....•
Destinações propostas à AGO:
Reserva Legal .

Dividendo�/Gratificações .

Saldo à dísposíção da assembléia .

409.218.086
(22.454.187)

124.539;064
9.003.634

386.823.899

490.181
2.475.000

131.371.517

DEMONSTRAÇÃO :PAS ORIGENS E APLICAÇOES DE RECURSOS,

Período de
01.01/31.12.84

Período de
01.01/31.12.83

ORIGENS DE RECURSOS :

Lucro Liquido do exercício (mais) De
preciações, Contribuições para Reser
vas de Capital e Diminuição do Ativo
RealiZável a Longo Prazo

-

..

/'

968.866.639 286.468.177

APLICAÇÖES DE RECURSOS :

Dívídendos/ Gratificações, Acréscimo
do Ativo Permanente, Aumento do A-
tivo Realizável a Longo Prazo .

,Aumento do Capital Circulante Liquido

449.397.145 126.965..694 '

159�S02.:4.83519.469.494
;f.

968.866.639 286.468.1.71_

----- ------

mento predial, destinada ao uso público especial, pas
sarão a integrar o Patrimônio .Público Municipal após

,

o ato de registro do loteamento em cartório competente.
Art. 3° _ O loteamento passa a se denominar

"Guilherme Kassner" e a Rua "A", com 7,00 m e 1,50
m de largura para leito carroçével e passeios, respec
tivamente, recebe o nO 493.

Art. 4° _ Os lotes 7, 8, 9, 10 e 11 acham-se gra
vados com faixa "non aedificandi" de 15,00 m de largu-
ra a partir do Rio Itapocu. ,

Art.5° _ Todos 013 lotes Integrantes do loteamento

. Art. 1° .; Fica aprovado o projeto de parcela- P?ssuem testada coincidindo com o alinhamento pre
mento do solo em forma de loteamento, contendo

dial,

9.�2�,40 m2, �tre 11 lotes edificáveis, 1 lote para uso .
Art.' 6° - O lo�e�mento or� aprovado .de�erá ser

público especial e' 1 rua, de propriedade de HAROLD registrado no Carton� �e Registro de Imovels. desta
KASSNER, SILBERTO KASSNER E ALICE KASSNER C�marca no prazo maximo de 180 (cento e oitenta]
KREUSCH, Matrícula Imobiliária N0 7.442 situado à días, contados a partir da data de publicação deste

Rua 153 _ José Stulzer, Zona Urbana deste 'Município, Decreto, s�b pena de caducidade d� aprov�ção.
tudo c0D!0rme planta anexa aprovada pela Secretaria

Art. 7
� �cte,Decreto entrar� em.v:gor na data

de Planejamento em 19.03.85 (Processo N0 791).
de �ua publIcaçao, revogadas as dísposíções em coo-

Art. '].O _ A área de 1.300,02 m2j referente à Rua
tráno.

'

"A'" e passeio da Rua 153 - José Stulz�r, destinada Jaraguâ do. Sul, 19 dé março de 1985.
ao uso comum do povo, e a área de 411,32 m2, referen- , DURVAL VASEL

'

IVO KONEll
te ao 'lote 12, com .frente coincidindo com ,o alinha- Prefeito Municipal Sec. de Adm. e Fin.

A i:scola de Música da
SCAR dispõe de vagas pa
ra aulas de violinos às 5af.,
9h30 às 1Oh30, das 10h30
às 11h30 e das 11h30 às
12 horas; instrumentos de

sopro, às 5as feiras, das
11h30 às 12h e das 21 às
21h30 e, às 6ag Ieíras das
8h30 às 9h30. Para piano,
acordeon e violão, às 5as

feiras das Ilh30 às 12h e

às 6as, feiras, das 8h30 às
9h30. As matrículas de

.vem ser feitas na própria
Escola, na Rua Luiz Kie-

Iinen
nO 253, fundos da O

ficina Maestri.

Estado de Santa Catarina
Prefeitura M�ldpal de Jaraguá. do Sul

DECRETO N° 1.092/85
Aprova o loteamento "Guilherme Kassner"

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no
uso de suas atribuições e nos termos da legislação em

vígor .em especial as Leis Federal 6766/19, Estadual
6063/82 e Municipal 575/75, esta alterada pela 614/76;
DECRETA:

NC _ JARAGUÁ MOTOR CLUBE
ASSEMBLáA Gl3RAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Presidente da entidade supra, convoca

seus associados para participarem da ASSEM
BLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no pró
ximo dia 02 de abril de 1985, às 20:00 horas, no
Centro Empresarial" sito na Avenida Getúlio
Vargas, 621, nesta cidade, pera deliberarem so

\bre a seguinte:
,',ORDEM DO DIA
1 - Apreciação pelo Conselho Fiscal do relatório
'e prestação de contas da Diretoria;
2 - Eleição do'Conselho Deliberativo e Diretoria.

Não havendo quorum legal a' hora .actma
mencionada para funcionamento da Assembléia
em primeira convocação, a mesma realizar-se-á
na mesma data e local, às 21:00 horas, com a

presença de qualquer número de associados .quí-
tes e em condições de votar.' ;'

Jaraguá do Sul, 13 de inarço de 1985.
� .--

"

Jeanete Miriam Piske - Preso

ESCOLA DE MúSICA

MATRICULAS ABERTAS

"'
..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O Plano de Inspeção
Escolar, Supervisão Esco-'
lar e Orientação Educacio-

,. -

néll.l/84, sontérrr a filosofia
educacional da Secretaria
de Educação, Cultura, Es
porte e'Turismo (SEGET):
"1?ormar .uma Comunidade
Eßucalica -etteíente e res

pensável pelo processo :de
transtormaeão da .prépría
Indívíduàlídade e a: dos e
ducandos, a ffrtCde permí
tir o ajustamento adequa
do

.

às dtversas situações;
partíeípação '(!onsciente e

lívre na· história, bem ce

mo responsalãlídetíe. pelo
. desenvolvímento das aptí
dÕes e potenéialidades co

mo meio de : .autörealíza-

CORREIO DO POVO

A Prefeitura -M u n ic ipa l e -a-Ed'lfc'ä'ção
ção e promoção humana". aos sábados e domingos plantação do Sistema Edu-

-

(pela manhã e/ou a tarde). cacional do Município. As' Dezessete por cento das
Nesta perspectiva, contí- famílias são orientadas e crianças em idade escolar

nuando as -ativídades em Em 1984. pudemos eíe- esclarecidas através -de no Estado estão fore ,ela.'
1984, já realizamos 5 reu- tuar, aproximadamente 100 slides formativos, objetí- rede de ensino,' conformeníões com a participação reuniões. A média de reu- vando melhor conscienti- fnformacões do secretário
de pais, professores, me-

. niões por escola varía. con- zação dös pais em relação Moacir Thomazí. que acha
rendeira -e alunes das Es- forme cada realidade. Em, à educação de seus filhos. muito difícil diminuir eSMO
colas Isoladas: General'0- algumas Éscolas fizemos Citemos alguns: A Arte de te percentual por uma gé'
sório, Aurélia Walter, -Ma- 8, 7, 5, 4.... O mínimo, Educar, Por que Viver? ..

-.
rie de razões. Uma delas

chadode Assis, Preimundo
'

em .termos de reunião, a- Prevenção de Acidentes." é a auestão sóeio-econômí
Keiser e Dom Pio de Frei- tinge a - cifrá de duas ao O Dom de Pensar, Desen-" ca das famílias a que es
tas. '

• ..
: ano. volvímento do Impulso., tas. crianças estij;o ligadas.

Sexual, Por que, Como,-�. De qualauer forma, disse
Quando, Onde Estudar? A' que os 83% que o sistema
Família Moderna, Uma Fa-: de ensino atende em San
mília Invejada, Salmos e�; ta Catarina é' um dos-mal
Tudo me Pala de Deus. ores índices do Brasil. a

pesar de um contínzente
sizniflcatívo .

estar desas
sístído.

Em 83, o 'percentual de
atendimento era ;de 81%,
se elevando.mais dois por
cento no último tino com
uma campsaha de consci
entização desenvolvida
pela Secretaria nos meios

. ne comunicação de massa,
Para se ter uma idéia da
zravídade

"

da situação. a

Unidade de Documentação
e Informática da Secreta
ria da Educação dívulzou
que, em 8:4, havia em San
ta Catarina 790.177 crian
ças em idade de 7 a 14 a

nos. Destas, apenas 621.
514 foram matriculadas no
primeiro grau. A matrícu
Ia total.

�

entretanto, é de
702.403, incluindo aí os es
tudantes que estão fora da
idadenormal Rara este ni-

iiiiiiii••••iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiii.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii........................ vel de ensino: Por outro
lado, -ainda no ano passa-
Ida, foram sornados 49B.
078 jovens de 15 a 19 a

nos (idade para·o segun
do grau). Contudo, dentro
desta faixa etária, foram
matriculados 74.104 estu
dantes. O total de matrí
culas'> eietuedes obegou

'

a

96.613, contando aí ('9

que. j'á estavam fora da i
dade ..

'

/' "

.

A Unidade. revelou aín-
- da que em 73', ing-ressaram
no sistema estadual de en-

· sino 136.292: alunos. Des
tes, :em '80, epenas 36.864

· concluíram o.prímeíro grij.
u. Ein �3, dos que forã:tlt

· para- o segundo grau, so
mente 19'.578' chegaram ª�

·

té o final do curso: e 9.559
· consegui1;am ser, aprova
dos no vestíbular-de B4. A
Secretaria não tem com
putado o índice de eva

são 'registrado no ano pas
sado' ,mas sabe que em 83,
de um número de 687.740
alunes matriculados no

primeiro 'grau, 76:367 se

evadiram. No segundo
grau, por sua vez, a eva

são foi de 20.453, de um

••••.•
·

......IÍI•••••••••••••••�•••�.....IIIi.IIII. total de 97.999.
-ti.

De acordo com o cro
nograma da 'Secretaria de
Educação do 'Município, as
reuniões são realizadas às
4a e 6a feiras (á noite), e

Estas reuniões são efe
tuadas "para: informar a

respeito de-todos os acon
tecímentos relacionados à

Educação, em vísta da im-
/

ELETRlFICAÇÃO<RURAL DE SANTA CATARl_NA �.A.

-'GABINEnYDO VlCE'GOVERNADOR-

EM 83/84' A E R 1.1 S C ENTREGOU 211 OBRAS 'DE LINHAS DE

ELETRIFICAÇ�O RURAL: INICIOU 1985 COM MAIS 55 EM

ANDAMENTO.

O-TRABALHO DO AGRICULTOR CATARINENSE CONTINUA
SENDO VALORIZADO E INCENTIVADO.

'Proporcionar ao homem do

campo confortos já ,

usufruídos pelo homem urbano'
Carta dos CatarineÍlse8

o pequeno primeiro

Os país também rece

bem informações gerais
sobre aspectos dídátíco-.
pedagógicos- e administra
tivos: utilização do livro-
texto, material escolar,

�

contribuições,' problemas
disciplinares', aprovação!
reprovação, promoções,

_ matrículas,' etc, :

"O PIOR CEGO NÃO É
. AQUELE QUE .NÃO QUER
VER; É QUEM NÃO A
CREDITA NAQUiLO QUE.
LHE comAM OS QUE
ENXERGAM". (Krisna
murti).
Divisão de Educação-Slã
CET. '.

Anúncio nio é

,despesa, é
investimento

CORREIO DO POVO
Fone - 7z..;O091

.' �quem�en! D!Ploma ...... sabe o 9�e � categoria única, Ist!) ê tão autornãtico quanto a

transIIllSW.O que. Dlplomata'ttm. AIiâs. ele "'!'I m:us. do que ISSO. Multo rnais.
,

.

,
{) Diplclmata tem confono, muno luxo e e pröprio das jXSSOaS 9ue gostam de estar,'" frente ..

Come1vocêdi sabe dê uma coisa? O Diplomata, além do rnotor 4 cilindros.eambêrn tem a IlOVll
r

.Màlitlo nietor"de 6'Ciliiíâros a álcool. O maíspotente do�I'Mas, se-ele é possante. também
é ",lisiieado>Muito softStkailo,.Por exemplo: o bánco traseuovem com apoio p� cabeça e
oI_.wa-b�ocential<. Temluzdeleirur:l1dedupkifoco.,SombreiracomespeJho·ilummado.. '

Em'mendo,...fer C·om, V·... eic..Ltda,Itc:vmimentó dO$ bancos-emvduilo cotelê. Console com extensão, dotado de-cinzeiro e acendedor !;L 1� ..

paN com��ilto'traS_tiro.'ArcondíciOnado e direção�drálllica normal e de linhacomplementam. ,CStaSOf1Su�trom"inwtoconfono,Mas,lstosäoa�nasi21gl1nsdetalhClS. Av Mal Deodoro 557 - PODta 72'()655 72-0060 0'72-096'.

o l»elhpr1liesirlo VC!cê pt-eci!a'vcrde�no. Portanto, 1'CSCrve �espaço -ftlmm- .., ·

naSl1aageI1daevenhaconhccero;hGveDlplom�ta. .... .

_I. '. :..:. .

- Jarap do Sul- Sc.
,

'
_Você Vlliwiliarem 'luxo, conforto. pot�óct;l elmUlta categona. Man:a devalot .

;
.

Venba�ser O prilneiro:.

PÁGINA 08

- :POBREZA AFAST'A- ,CRI"",--,,;
ANÇA DA ESCOLA
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Fundado em 10 maíe 1919. CGC 84..436:S9VOO01-34�
Diretor: Eugêido Victor Schmöckel - Jorn.Prof.DRToSC
nQ 729 e Diretor deBínpresa: Jornalística n9' 20. Mem
bro efetivo do Inst; Hist6i'.ieo e Geográfi.· cre' Santa- Ga- '

tarina. Redator.Flâvlo José Brugnago - ßRT"'SC n9ê· 21:'41 '

84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - ORT-SC aQ
219/8<1-. I&daçãö' Ailtninh'trqlll e'l'Buldliidd: Rua Co
roneI Proeõpío Gômes'· de: Oliveira', nQ' 296-,- Cx:Pos
tal, 19 - Fóne- 72·'0091'" - '89�250tfara8uá, do- Sol..SG.

IinpressoY'em Gntfica Plfóprla
Assinatura' para Jár1lguâ do SUl .........• Cr-llS.000 �

OutMs cidades ,. Cr$lO.000
Número Avulso ......•.•.............. Cr$ 30.0 1\

Número Atrasado.. .. ... . ..... . .. ..... Cr$ -400 .

Representantes credenciadOs: Pereira de Souza- &Ci�.

Ltda; Tãbula Veiculös de Comunicaçãö�SfC Ltda, 8- Pr�.

pai Propagandá R'lepresentã�es Ltdar

Este Jornal, é assodadp a' ADJOID/SC e' AnAfaRl..

As mais finas sugestõe� para' pr.esentes,
j6ias, rel6siÔ3, violões, trof6us,

.

medalhas e· artigos de' prataria<> estió' na,

RELOJOARIA AVENIDi\

N:a Márechat'. nu·getúlie Vargas

I'

Funilap_ia.jBagná LttIa.
<4lhã& . gar.aA9das as finalidades

Agor. -tambtDi_ aqpecedores ..

energla-<solar.
Rua Felipe Séhmidt, 279 - Pone 72-0448

li

Lanznaster - o .SEU REOOJOEIRO

Relôgios, e1'Ístaisi violões, 1Ir(>féus, medalhas_ e

artiaos " finos·' para- preseDteS- em todas

as oeasiões..

LANZNASTER fica na _Mal.Deodoro, 3(Ä�Pon. 72-1'267

A moda certa. em roupas e cal9ados está na·

CINDERELA.. Vista-se bem com a
.

modã Ve r 11'0 da

CINDERELA

Ve5te' bem. A moda" certa, na Getúlio Vargas
• fia Emiliô Jourdän.

'FERIlAPLE�V-ARGÜ .

SetviÇ_!lS de. teuagtefta�m· e' atérros '

TUBOS SANTA HELENA
Tubos_ de.. concreto R...ra t�as as obras.

Consulte-nosl

COMERCIAL FLO.RIANI'
, Má<winas.e,equipamentos. para' escritório.
I A�si9tência Técnica� 4e Máquin'as de .ijs.critório,

<
. em_Gera],.

.

,

I
Rua Venâncio da Silva Porto, 353 _ Fone 72-1492

....----------11111!._--------

-

CONFIR�\ A HISTORIA ...
,

.;- Barão do ltapocn

...HÁ 40 ANOS ís, A- seleaídade, realízava-se no Salão
.

O Sr. Benedito Valadares, depoís Cl'1sto'Rel,. com a presença das autorí
de uma semana' de demarches junto às dade.s·loc-als, Inspetores de ensino, pro
maiores expressões do pais, rumava- tessores- e· pais de alunos. No ato fazi-

I ,.ra SAo Paulo, onde de acordo com, am uso- da 'palavra' o Irmão Diretor, o
O" sr. Fernando Costa e diversos pare- Prefett(). ÄFthur Müller e os professores
dros paultstas e em nome 'dos dois Es- dr� AriVllmedes Dantas e E1lgénio Vic
lados, lançava a candidatur.a do" segm1" tor Sdtmäckel. Trinta anos se passa
do candidato à substitu:I�(o dCl SK 66'" r'aDll desde então e' quanta gente bace
tulío Vargas. A escorha recaía na brí- na formada por esta rtotável eseela de
Ihante figura do géuetal Burtce: Ga� eémércío, Digno de cememoraçãot .•

par Dutra, entAo Ministro, da Gue1'l'él'.. . ..HÁ 20 ANOS
Ao invés de duas c:andtffitturas clvtlr _ A imprensa local respondia' a uma'

de hoje, eram lançadas duasr C'andtda-- carta, que intlagava do porque as pla
turas mtIifares, pois, a oposiçã-o da- é- cas de ruas não revelarem as- verdadel
poca Já havia apontado o nome do Brí-> ras 'homenagens que as inspiraram..E
gadetro Eduardo Gomes. dava um exemplo: a rua do Novo Ho
_, Entre os 90 feridos da nossa glorío- tel era chamada de Artur Müller e a

88 Força. Expedicionária recentemente placa indicativa dava como sendo Pe

chegada ao Rio de Janeiro, achava-se Pedro Francken, um' o fundador do
!dais um. ferido jaragueense, o Iebíano "Correio do Povo" e outro, virtuoso re
"Uenlcio Car.ltni, ftlho do la\l!rador J0-· Ugloso que prestou' es maís assinalado!"
ã. Carllnl, residente em Nereu Ramos. serviços na Comunidade' catól1ca da cí
_, O Interventor Nereu Ramos definia dade. E vinha a explteação :

.. Dado o

a t posição das forças politicas que, em exposto, temos uma rua que é chama
Santa Catarina, apoiavam o seu gover- da de Artur Müller. mas continua com

n•. Em declarações aos jornaltstas ea- a placa de Pe. 'Pedro Francken. A rue

ribcas ele dizia: "AB correntes polítí- D.Pedro II, paralela à agora chamada
cu que ne Estado prestigiam- o meu go- Artur Müller, passou a· chamar-se Pe
verno apoiam a candidatura do Gene- Pedro Fancken, mas continua com a

ral Gaspar- Dutra, que é a garantia- da placa de D.Pedro II., E D. Pedro II nue
continuidade da politica externa' e da- nada tem a ver com a hlstóda de mu

grande obra socíal. do Presidente Var- dar os nomes das ruas, ficou solene-

gas" . , mente esqueeído, Até- aue a monarnuíe
, .. HÁ. 30 ANOS seja restaurada no pais, ou até aue o

_ Em homenagem a um antigo com- bom senso volte a soprar na admínístra
penente da Câmara Municipal de Jara- cão. municipal". pô, que cacetada, ô
guá do Sul, o prefeito Artur- Müller meul

.

enviava ao legislativo um- projeto de .'..HÁ 10 ANOS

lei, criando em GaI'lbaJdt uma escola _ Comentava-se a Inauauraeão da
denominada de UIArtur Oscar Meister". 'Ponte Colombo Salles, no- día 8 de mar

O, plenário aprovava em prímeíra' vota- çO/75, o marco',mals importante do go
ção o refêrldo profeto, unantmemenre, vernador calarinense. Er.a lembrada a

Os vereadores presentes:Nel Franco, FI- ponte Herc1Uo Luz, de cuja eonstru
delts Wolf, ,Toro' José BertoU. Francís- ção participaram HercUio Luz e Adol
co· Modrock, J�Ao Lácio da Costa. Má-

-

to Konder e a assinatura da Lei n' 124.
rio Nlcollnl, da UDN: AUf!Usto SvJv-lo de 16 de agosto de 1919 e sua Inaugu
Prodoehl, do PTB e José Pasnualtni, racão no dia 5 de fanelro de 1926, pos
Waldemar Grubba. Durval Marcatto e slbll1tando uma· "UgaçAo mals conve

Raimundo Emmendoerfer. do PSD. BonI- nlente da capital ao continente".
to gesto d� prestar uma homenaeem _ O Diretor do "Correio do Povo" _

p6stuma a um vereador eleito pelo. EugêniO Victor Schmöckel era convl
PTB I dado pelo governador Antônio Carlos
_ O mesmo prefeito Artur Müller, pe- Kon(iler Réis, para participar da tare
Ia -Portaria no 30, no uso de suas aftl- fa adm.lnlstratlva, aue decidia si acel·
bulções, nomeava o ginasiano Eugênio larla. ou não o honroso encar�o, para
Strebe, para exercer o cargo dp. Profes- Integrar a equipe do Sistema Fi:qancel
sor Padrão "O", do Ouadro ÜnJcn do Fa dó Estado .

Munlclplo. e designá-lo para t�r exer- _ O Presidente da CAmara José Al
cicio na Escola "Vereador Arthul' Os- 'C=berto KUtzke e o 19 Secretário José
car,Meister", em GarJbaldl. 10 Distri- Cartos Neves , sancionavam Decreto
to. d'()..., MJ!1l1dpJo., O Illnaslano serJa () .

Legislativo, instituindo Comissão Espe
futuro prefeito do centenário de Jara- daI de Inauérlto e o Prefeito EUflênto
guá do Sul ! Strebe, assinava o Decreto n' 325/75

Realizava"se- no dia 15.03.55 a aula aprovando o relatório da ComfssAo df>
Inaugural da Escola Técnica de Comêr-. SindJcâncla, Instalada pelo Decreto n'
elo, anexa ao Colégio Marista São 'Lu-

.

321/75.
-------

Administrada por profissionais farmacêuticas formadas. com 10 anos de experiência,
sob a direção de Neila Maria da Sil',a - CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

" AYÍamento, de, receitllll, medic�entos, perfumarias e os melhores preços da praça.
estão. aqui'; Venha· conferirl -- Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. MaI� Deodoro, 09 1.771 (perto da ponte do Vm1atti), Fone 72-1689 • JS/Se.

"

Deixe· ó 'a�amento de- mas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

Farmácia Parana

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Gnaramirim
;

tera pavilhão
A Prefeitura Municipal

de Guaramirim, em con

vênio com a Secretaria de

Segurança Pública, está.
ampliando a delegacia e

cadeia pública com dois
novos cubículos e duas
salas ,além de sanitários,
somando cerca de 70m2.
As instalações atuais. são
precárias e com o aumen

to de área física possibi
Iítará maior agilização dos
trabalhos naquela especia
lízada,
O prefeito José de A

'guiar ,que prestou a ínfor
,mação .dísse também que
em contacto com o secre

tário Vilson Kleinübing,
da Agricultura. cbteve da
quela autoridade ã promes
sa para a assinatura de um

convento ,para a constru

ção de pavilhões de expo
sicoes permanentes, que
serão ínstaladoc sobre a á

rea de 33 mil 1112, adquiri.
da recentemente pela Pre

feitura, às margens da

BR-280, destinados para
feiras e exposições. A mu

nicipalidade vai elaborar
o projeto e posteriormente
remeter ao Secretário pa
ra análise.

E na audiência com o

governador Esperidião A-
, min, o Chefe do Executi
vo de Guaramirim teve

garantida a assinatura de
convênio no inicio do se

gundo semestre, visando o'

calçamento a paralelepí
pedos da Vila São Pedro,
no Guamiranga. Na opor-

CORREIO DO POVO_
----�-�----;.,__-�-'---'---'

para exposições
tunidade, Aguiar solicitou
ao Governador auxílio pa
ra a construção da nova

sede do Sindicato dos Tra-
, balhadores Rurais é' outro
auxilio para o Hospital
Municipal Sto Antônio.
SESI: NOVO HORÁRIO
DE ATENDIMENTO AO

PÚBLICO
'

O Centro de Atívidades
do Sesí de Jaraguá do Sul,
visando dinamizar o aten
dimento a seus usuários e

dependentes, está comuni- ,

cando que a partir de se-

gunda-feíra, 10 de abril, a

tenderá o público ,em no

vos horários. No período,
da manhã, o atendimento
vai das 7h30min às 11h30
min e à tarde, das 13h30
às 17h30 mino

Imob.Morada do Sol Ltda

Terreno com 750,00 nÍ2 edificado com casa de madeira na Rua Jorge
Lacerda, 60,00 metros da Rua Reinaldo Rau.

'

Um terreno de 1.311,76 m2, com casa em alvenaria de 130,00ní2 na
'

Rua Marina Frutuoso esq. c/ Rua Leopoldo Mahnke.
Um terreno de 585,00 m2, com casa em madeíra de'70,00 m2 na Rua'

Brusque (Vila Nova).
-

Um terreno de 450,00 m2, na Rua Francisco Zacarias Lenzi.
-Um terreno de 1.423,00 m2 edificado com uma casa em Alvenaria,
na Av. Mal. Deodoro da Fonseca (lat. Confecção Suely).
Uma casa em Alvenaria de 120,00 m2 na Rua Ríchardt Píscke.
Uma casa em Alvenaria�de 140,00 m2 na Rua Lourenço 'Kanzler.
Um sítio de 112.400,00 m2, com casa de madeira em Rio da Luz I,'
Tifa Rapp.

'

Um terreno com 345.000,00 m2 em Poço Grande (25 km 'centro) com
200.000,00 m2 p/ arrozeira, 2 tratores Tobatta equipado, casa de ma

deirá, ,galpões e muita pastagem.

Rua Gumercindo da Silva, 72
Tel. 72.1250-

CRECI Nl} 740 - J - 11� Região
VENDE

\

JARDIM SÃO LtJiZ
Conheça 95., nossos plaríos de pagamento e compre o seu lote no

, JARDIM SÃO LUIZ a sua opçao de morar bem.

oEmpreend. Imobiliários
,

····Marcatto. Ltda,
,"

Creci 093 - 11:;t Regi�o
ai Av: Mal'. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 é 72-1411 - Jaraguâ do Sul :- SC. �
�------------------------------�-------------�

'CONSÓRCIO HM:VIDEOCASSETE COM AlMAGEM DEUM
NEGÓCIO .PERFEITO.

'.,

, '"

COMPANHIA MELHORAMENTOS DE

rJARAGuk DO SUL
CGC-MF a4.436,.377/0001-88

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉ
IA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Convidamos os Senhores Acionistas desta socie

dade- para se reunirem em AGO e AGE, a ser re

alizada no dia 30 de abril de 1985, as 18,00 horas,
na sede social,' à Rua Exp. Cumercíndo da Silva,
237, nesta cidade, a fim de deliberarem a seguinte: '

ORDEM DO DIA

1) Exame discussão e votação do relatório da Ade

ministração, Demol}strações Financeiras e -de

maís documentos relativos ao: exercício social,
encerrado em 31 de dezembro de 1984.

2) Destinação do lucro líquido do exercício.

3) Aprovação da correção da expressão moneté-
ria' do, capital social.

4) Alteração dos estatutos.

5) Outros assuntos de interesse social.

Aviso aos Acionistas: Comunicamos que se en

contram a disposição dos Senhores Acionistas em

sua sede social; os documentos a' que se refere

o artigo, 133, da Lei nO 6.404/76, relativos ao e

xercício social encerrado em 31 de dezembro de

1984.
Jaraguá do Sul, 22 de março de 1985.

GERD EDGAR BAUMER-Dir. Comer:ç_ial

,

- EDITAL -

AUREA, MÜLLER GRUIlBA, ,

Tabeliã

de Notas e Oficial de _
Protestos de Títulos da Comarca

de Jaraguá .do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da

lei, etc.

Faz 'saber a todos quantos este edital virem que
se acham reste Cartório para protestos os títulos contra:

Antenor Lunatlní e Nancv Wedv. Rua Preso Ení-
-

tacto Pessoa. 2884. nesta _ Ana, Adelia Americo
Pereira. Rua Padre Alberto. sn. nesta _ Anzeío
João Marzute. Rua Wàlter Marnuardt. 71. nesta -

Claudímír Avres Maba. Rua Max Nicolau Sch
midt. 90. 29 andar. nesta _ Carmelo Ramos. Rua
Santos Dumont. 343. nesta _ Com. e Renres. E
liane Ltda. Rua José Teodoro Ribeiro. 1277. nesta
_ Gilberto de Oliveira Cunha. Loteamento Vila
Amizade. nesta _ Hélio Plávlo Moreno. Rua Ar
thur Orlando. 89 .. nesta. Irlneu Kasteller. Estrada
Bananal do Sul, sn. GuaramiriIP _ Ismael Mura-.
ra, Av. Mal. Deodoro. 136. nesta - Ind, de Móveis
Santo Antônio Ltda, Rua Exn. Antônio C. Ferrei
.ra, 396. nesta _ José' Artur Correa. Estrada Ba
nanal do Sul. sn. Guaramirim _ Mardel Móveis
Ltda, Rua João Planinscheck. 156. nesta _ Rufino
WeiHer. Rua Ano Bom. sn. Coruná --' Rosanía
Hackbarth. 'Rua' Henríoue Piazera. 103. nesta _

Suelv Rabello, Rua. Guilherme Weeze. 72. nesta _

Transportadora Marnuardt Ltda, Estrada Río da
Luz; sn. nesta _ Valdir Carlíní. BR 280. 329. nesta.

E, como os
: ditos devedores não -foram encontrados

e QU se-recusaram a aceitar a devida intimação, faz-por
interrnédio do presente edital para que os mesmos com-

.

pareçam neste. Cartório, na Rua Artur Müller, 78, nó

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que o nãoJaz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da Ieí, etc.

ns/Jaraauä do Sul. 28"de marco de ,1985
Aurea

.

Müller Grubba - Tabeliã de, Notas e
.

Oficial de. Protestos de Títulos da Comarca de Ldo: Sul

INSCREVA-SE E ENTRE NO AR.

r

o Consórcio HM coloca você em sintonia com o melhor
programa de aquisição de um videocassete ..Veja só:

" ..
-

.

� - .-,

"'.- ",� -,
.

",-

-
•

1.

- ;.�'

- .

• Ao quitar seu camê, você está liberado do grupo e

com o seu videocassete inteiramente livre
• Seu lance quita, automaticamente, as últimas
prestações

• Garantia Hermes Macedo S.A.

, ; I y lji!L�.fijl.ij#l�1

• 2 aparelhos por mês (1 por sorteio e 1 ou mais POl;
lance em assembléia mensais)

.

_

e Somente o lance vencedor é utilizado
.. Lances vencidos são devolvidos
� Grupás de 72 consorciados em 36 assembléias
e Inscrições simples e fáceis

fru;.;;o nas �jas MM e faça sua inscrição
.

. "

'/, ' ,

l1od1l2ido )Ia lcna ;Franca de ,Manallli

'1'" r,
�_:: _.
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MICRORREGIONAIS: JARA
GUA DISPUTA TRIJS' MODALI
DADES .:
Os Jogos Abertos Microrre-.

gionais, seletivos para os Jogos
Regionais' e Abertos de S. Ca
tarina; serão disputados em Joín
ville .nos días 24. 25 e: 26' de ma

io e, 10 e 2 de-·jHnho. Pi coníír
mação das-datas- e -lecal acoate
ceu sexta-feira, quando também
foram definidas as-chaves e o

sistema de dísputas.« O municí

pio' de uamguá·.do--Sul disputa
rá' três -medaltdades ' (as-demaís
já estão-classificadas ou. na de
pendência de =tonradas -de índi
ces), sendo futebol de salão, vo

libol masculmo e' bocha.
A bocha eontará com a parti

cípação de Joíavílle, iSão Fran
cisco, Barra Velha, -Guaremirím
e -Jaregué- do Sul- joganCilo todos
centra todos, ,individtralmente,
em dupla e em 'trío. No' volíbol

.

E'
. ft1:�ebol de selão.. os jogos se-

. rão cruzados classificando dois'

municípios para oS·JrOg0S Regío-:
naís. Na volibol -masealíno estão
'na ChaveA - Ja;.;aguá� 'Barra (Ve
lha, . Jcínville .

e -provavelmente
Garuva e,':na -Chave B - São
Francisco, Corupá e Guarami
rim: noefutebol- de -salãor a Cha
ve'A é formada 'P9r Jaraguá A

raquari, Garuva e G'uaramirim e·

a B; por JOlDville, 'Corupá-, Bar-
.

.

FaVelha e ,são FFanc-iseo do,Sul. .

NOVA ,CORRIDA' OE CAIA
ams DIA .14 DE ABRIL

. Ein' razão do sucesso do 1 Q

Festival: de Caiaque.s realizado
recentemente no. Parque Mal
wee, as Lojas Hermes Macedo e

a Divisão Municipal de Esportes,
com o apoio da Imprensa, vão
.realizar no próx>imo €lia ·14 de a-

bril, nova competição de· caia-
.

ques, desta feita no Rio Itapo-,
cu, com obstáculos naturais. A

largada . .acontecerá ,nas imedia
<$es do viaduto e a chegada na

Ponte Abdon Batista, , após os

c:oncouentes' percorrerem tre-
cho de cerca�de dois quilôme
tros. As inscriçõés estão abertas
na Hermes Macedo da Domin-.
gQS da. Nova, .com o sr, Ma!?éI
lhães .. ,a. a úni.ca eJÇigência é qne
os calaqu�iros utilizem o colete
salva-vidas. Haverá. três cate

gorias: -infantil .até -14 a:nos, ju-'

venil até 18 anos e adulto, aci
ma de- 18' anos. A premiação
constará de troféus e medalhas,
além de prêmios surpresa. que
'serão preparados pela' organiza
cão da �o.�rida;

CRUZ DE MALTA E BOTAFO
GO NO ESTADuAL DE AMA
DORES _

Está a principio marcado para
o dia '1 de abril o 'inicro'do Cam

peonato Estadual' de Amadores
da Federação "Catarínense de .

Futebol. Jamguá' do Sul vai par
ticipar com duas' equipes, -o Cruz
de Malta', 'campe,ão da la Divi

são, anoopassado. e o Botafogo.
convidado 'pela- Liga Jaraguaen
se em: cf,lffiçáÇ; 'da desistência -do,

.

vtce-campeão. 0 Estrella. .q\le
alegoucquestões de ordern. inter
na. 'A1ém das 'duas equipes ja
Taguaenses, a ehave .Norte é

composta pelo.rD. Pedro i ll, de

Cerupá, : Ipírsngeí. de São Fran

cisco;';J"npy'e-Embraco, de Joín
ville.: '.

/ 0''' Botafogo,' tricampeão cita

dino juvenil está pleiteando a

sua fnctusêo no' Estadualde Ju
.nrores. Erenquarrte o Campeona
"to' de Amadores- é disputado, a

Liga Jaraguaense-de Futebol vai
d'a�' início .día 21 de� abril, ao

Campeonato da 2a Divisão e a

um Torneio, entre equipes da la
Divisão, conforme ficou .. dec-idi
do .em -assembléiá, na semana ..

passada.
.

ROJA CO�QUISTA TlTULODO

FUTSAL EM GUARAMIRIM _

Coordenado pelo ex-vereador
Izídio Carlos Peixer, foi encerra
do sábado ',à noite no Ginásio de

Esportes. Rodolfo Jahn, 5ó çam·
peonato Municipal de Futebol de '

Salão de Guaramirim 84/85, ven
cido pela repJ�sentação da Ro
ja, que' venceu !:l AR.G pelo pla
car de 2 a 1. A conquista da Ro
ja foi a forma invicta e, na dis

pl.lta do terceiro lugar,. Móveis
Weber e Ajax empataram a 3

gois no tempo normal, porém,
na prQrrogação, a vitória sorriu

para o Aja�, por 1 a O.
No total foram 102 partidas

realizadas e'.os quatro melhores
colocados receberam. troféus e

medaUias; O artilheiro do certa
me· foi Célio (ARG) com 33 g()ls,
goleiro menos vazado o Carlito

-

(Roja,) e o ataque mai� positivo
foi o da equipe' campeã, a Raja,

.

com 84 gols. 'Um bom público
fez-se presente à decisão do .cam

peonato gu&ramirense ,·de. wte
bol dé salão.

.
.

DALMAR VENCE PESCA DO
.

SESI. FUTEBOL SERA EM
.

A
BRIL ....:.

Com à participação. de 16 e-

'qüipes, foi realizado domingo,
em Rio Cerro II, o Torneio de
Pesca rao Caniço do' Serviço de

Esportes do Sesi de Jaraguá do
Sul. Em' torno de oitenta, pesca
dores tomaram. parte, vencendo
na . categoria individual Jair
Martins, da Dalmar (800gr), 20,
Luís Carlos Ploriani, do Bombeí-.
ros (600g-r) e 30 lvo Keske, da
Max' -Wilhelm (470 gr) -. Por e

quípe: lo�'Dalmar (1.320 sn. 2°,
Max; Wilhelm (850 gr) e-3D Cor-

,

po 'de 'Bombeiros -(?50� gr).
.

O Conselho Desportivo Sesia
, ) no, : TeliDido dia 25, definiu os

. dias :20 e '21 de abril, em local a
roei oenfírmado, o Festival de Fu
tebol \le Campo, CUj0 encerra

mento' "aoöntecerä no dia .1 ° de
marco-Na segunda-Ielra próxima

, vai- 'ser�d'efinido o número 9-€
partieípantes. Por outro, lado, a,
João Wiest e a Malwee. no VQ-

'libol.masculino e feminino, con

'firmarram participação nos Cam
peonatos Regionais do Sesi. di"
as 31 de 'agosto elo de- setem
bro,' em local a determinar, aon-;
de também participarão os me-

'lhores colocados -da prova rús
tica local,' prevista para maio e·
o 'campeão do Festival de Fute
bol de Campo.
LIGA. INICIOU CITADINO A
DULTO DE FUTEBOL DE '

SALÃO _

.

A Liga saraguaense deu início
dia 28, .quinta-feira, ao Campeo
nato Oficial de 1985, categoria
adulto, de futebol de salão. Ja
raguá Fabril (campeã d� 84) e

Coneza fi7:eram o jogo isolado
da abertura, na pr�liminar dß
AR. Cerealista Urbano Ei Bra
desco • Atlântica, diante de lJm'
grande público. A exemplo do
ano passado os jogos acont�ce-'

, rão lila Arweg· e no Artur Mül
ler, . às quartas e sextas-feiras, ;
Assim, no dia 03 de abril, quar
ta-feirá, na Arweg,_ jos;!arão às
19h-Móvei" Weber x·Unirbanco
(que- entrou no lugar _ da J.oãü
'Wiest, q�le desistiu), 20h15 _Ar-

. 'weg x AABB e às 21h30 - Cere
alista Urbano x Marisol. A ter
ceira rodada somente' aéontece
'rá no dia 10 de abril: segtínd�o a

tabela divulgàda esta semana

'pela Liga; ,-'
.

Ainda sobre o esporté da bo
la pesada. O hábil jogador Célio
Lange, o Celinho, encontra-se
em Videir 1, para tlID período de

. teste.: na . superequipe da, Perdi-

pAGINA fi

gão, com boas perspectivas de
ser contratado.

.

MORA: NEREU RAMOS VEN
CE.-BEM EM .JOINVILLE _

�

-Poí realizado domingo, nas de

pendências da Igreja 'Cristo-Rei,
em Vila Nova, o 20 Torneio de
Mora de Joinville, que reuniu

.

'[ögedores daquela cidade, além
de Guàramiriin, Indaial e Jare

guá do Sul [Nereu Ramos). Jogo
típícemente italiano, o Torneio
'foi vencido, pela representação
de Nereu Ramos, que arrebatou

__

praticamente' todos os 'prêmios:
1 ° Antônio -Gadotti/taudelin0
Junkes, . 2° Osnildo Valentíní I
Nélson Volentiní.. 30 Osório Tis

si/Caetano Pedrottí, 40_ Egídio
PedrottifPlínio ' Ropelatto., 50
Vendelin GadQtti/Aroldo Mül
ler. Wilmar, Valentíni, também
de Nereu Ramos, de 15 anos, fot .

o fogàdor" maís jovem do '-To�-
neio.·

--

. CICLISMO COMPETIU EM JO�
Ir\I"VILLE. E .EM- INDAIAL '_

_

O ciclismo de J:araguá. do Sul

partícípou
.

sáhadq e d�mi�go
de duas provas. Em Joínville,
na segunda- etapa do Cempeona
to Norte eatarinense, -na cate

�oria 'est-reantes;'ltalo Felisbino,
de Jaraguá rdo Sul, foi o' 10 co

locado 'e' na categoria principal,
a represen�ayãp" Ioceí ftcou e�
'40. lli�, ,oIi>tido·-pelo trio SilVIO
Ewald, Wanderlei Zocatelli e

Waldir. Hornburg. Já em Indaí
al, ná prova comemoratíva ao a

níversárío "daqúele municípío.
Sílvio Roberto Ewald obteve a

3a·c�ioca.�ão.'Na sua frente che

garam, Pedro Medina (Brusque)
e Hans Ficher '(Fpolis).

.

,
...

JUVENTUS VAI-EL,EGER DIRE-
. 'TORIA StlCÜ'\il)A-PFIRA

.

.

O' p:t�siêieiíte Alfredo Reeck,
confirmou pç.ra segunda-feira,
'dia 1'0 de âbrn,.r.I :E'ali:;a.ção da
assembléiã do Grêmio, Esporti
vo Júventus pára· à eleição dR
nQva diretoria· � e prestacão de
contas. A assembléia deveria
ter acontecido no mês. de feve
reirG e·depois no dia 11- de mar

ço, perém,. hol1'v->, . adi;:mento
no dia 11,. em função clas Mi�
sões e ·onde ,grande, ·Di'lrte nA a

tual diretoTia e conselheiros P!';

tavi'lffi' envolvidos.
.

Reeck, se ..

fIundo o própriõ, é CBnrHni'lto à
rp�leicão .. com"\R�nato Pradi nel

yic�-presidência,. porém,. putr?
chapa deve c()ncorrer, �n('abe
çada pelo;-ex-supervisor CJ€!u-
dia Olinger Vieira e com'Raul
Valdir Rodtigues 'candidato a

vice-'Presidente .
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f\�� Anntaciies dc Flávio José
•

_, A campanha em prol-do Irmão 'Geraldíno, que por
muttos anos lecionou no Colégio São Luis, atualmente
cego e paral1t1co em Santa Maria - RS, não teve a

receptividade esperada até aqui. As contríbutcões es

pontAneas dQS seus ex-alnnos e outros continuam aber
-tas no Bradesco, conta n� 20.169-3. para .a compra de
uma cadeira de rodas, para a sua locomoção.

- 'A Junta do Serviço Militar de Jaraguá do Sul rea
lizou na manhã de sábado, no Agropecuárío, a solení
dade de entrega dos certificados de díspcnsa de íncor
n=racão a cerca de quatrocentos jovens da classe de
1966, Prestigiaram o ato o Ten. Cláudio, da ,t)tí Delega
c1F!. do Serviço Militar, Prefeito Durval Vasel e Secre
tários de JSM dê -toda á. região.
'� Somou mals de Cr$ 22 milhões, líquldos, o lemlo
e, o bazar. com as mercadorias doadas pela Receita Fe
deral. As nuatro entidades Que formam a Untlo das
Entidades Filantrópicas de JaraQuá do Sul, reunidas
terça-teíre, dividiram os valores, de acordo com as
prtorldades de cada uma, Tals recursos financeiros ví
-eram em boa hora reforçar o orçamento de ambas.

� 'SeR'undo o Sarflento Lucíano, do Grupamento de
Rádio Patrulha de Jaraguá do Sul, as multas de trân
sito passarão a ser cobradas doravante ein 30 dias e

não mais quando do emplacamento dos veículos, de
acordo .com o Código Nacional de Trânsito. Os infra
tores de outros municípios pagarão as notificações no

,

ato. Nem maís, nem menos. Fica o alerta.

_

.

E a propôsíte, as "blitz" serão reallzadas d'oravan
t!' com maior. frequêncla. A Rapa colocará maior' nú
,rnp.ro ,de pätrul�elros e via.turas nas ruas como forma
d<> amenizar os problemas ocorridos no tränstto. assím
como p'ara notificar os transgressores da leí.' Aaora é
a=slm. Tudo bonitinho, leRal, senão os patrulheiros ca

p��telani, sem à.,elaç.�. CoÍDo jil vem ocorrendo.

--' O ex-vereador Reginaldo Schiochet está ínauzu
rendo um novo vocabulário dentro do folclore político
t=racuaense. :e que ao "nomtnar" os quatro membros
da "igreiinha' (panelinha), comparou-os a troika, que,
como se sabe, são três. Com essa Reginaldo dançou.
A turma da boca maldita azuarda os próximos lances
pitorescos para rir ..-.de_graça.
- Para o Presidente da Erusc, Paulo Roberto Bauer,
" F.rente Liberal não emplaca na reg-lio de Jaraguá do
C:-'.ll. pois os seus Ifderês não consultaram as bases do
PDS .para deixar .o partido. Acrescentou Paulinho _

«ue continua mantendo contactos poUticos - que exis
te muita expectativa em tomo da allança Jaíson-Amtn,
a Jasmin, que tem tudo para ser vlabtllzada.

-:-,' No, áno' passado, .
a Segurança Pública foi conside

rada 0, príncípal destaque da administração estadual e.

este eno, a 'cultura 'tem todas as condições para tal. E
.n 'que, comentam' coluntstas especíalízados a respeito,

rl,9 Seminário de Avaliação, em realização, na Capital.
UdQ WÁgner, responsável direto pela ascensão da .cul
t:ua no Estado, �stâ rindo à toa.

,

A Páscoa vem ai. Peça ao

coelhinho juntar Balas Sasse

na sua cestinha.

Cristãos celebram a

de' Cristo
paixão

As comunidades católi-'
ca e evangélica abrem
neste domingo a Semana
Santa que marca a morte
e a ressurreição de Cristo.
A Igreja Católica, no Do

mingo de Ramos, progra
mou missa às' 8 horas na

Matriz com a bênção dos
ramos e no mesmo horá
rio na Gruta do Rio Mo
lha, com caminhada-bên
ção e encerramento das
Santas Missões. Para quin
ta-feira, día 4, às 19h30,
missa da instituição da eu

caristia, do sacerdócio e

lavapés e sexta-feira san

ta, a comemoração dos so

frimentos e da morte de
Jesus Cristo, com' várias
palestras e celebrações. A
primeira, palestra está mar-

, cada para as 8 horas, des
tinada para os casais e

adultos, 9li para as crian
ças, 10h para os adolescen
tes (10 a 14 anos) e às 1uí
para os jovens (14 anos

ein diante): 'Às 15 horas
a 'programação prevê o i
nício da celebração da pai
xão e morte de Cristo,
beijámento do Senhor
Morto, com bênção do. fo-

Barra vai ganhar creche municipal e jardim

CRECHE BARRANA

go, ,do,círio pascal, bêr..

ção da água do batismo e

anúncio da Páscoa.
No sábado. dia'6', have

rá dia de reflexão para os
jovens no 'Colégio São
Luis, das 8 às 17 horas,
além de' encontro' de ca
sais novos (de 1 a 5 anos
de casados) no salão Crís
to Rei, das 18h45 às 19h
45 e, às 20h, vigília pas
cal. As' pregações, ar pa
lestras, o dia de reflexão
com os jovens e o encon

tro com os casais estarão
a cargo do Pe. José Per-

,

nando d� Oliveira, conhe
cido em todo o Brasil co
mo Padre Zezinho.

"Como fazer uma Hor
Caseira", é o nome de um

livreto de oito páginas pa
trocinado pela Prefeitura
Municipal' e Lojas Koerich,
que está sendo distribuído

�ratuitamente. São cinco
mil exemplares que ensi
nam como preparar a hor
ta, desde a sementeira, até
e. seu manejo, transplante
e combate às pragas e

doenças; Pode, ser adquiri
do nas Lojas Koerich e na
Prefeitura ,segundo o pre
feito Durval Vàsei, que
participou quinta-feira,
em Florianópolis, da elei
ção da nova diretoria da
Federação Catarinense de
ASSOCiações de Municípios
Fecäm, na qualidade de
delegado da Associação
dos Municípios do Vale do
Itapocu e como um dos
vice-presidentes de uma

das chapas concorrentes.

Aproveitando sua esta
da na· Capital; Durval foi
à Secretaria dos Trans

portes e Obras tomar co

nhecímento sobre a situ

ação dos levantamentos

para as desapropriações
que se fazem necessárias
para a abertura do acesso

a nova ponte sobre o Rio

Itapocu, que está sendo
construída pelo Governo
do Estado. O Prefeito tem

pressa em iniciar as ne

gociações, com os proprie
tários .dos imóveis, para
agilizar a abertura do a-

cesso ,

, ,

,

COMUNIDADE
EVANGflUCA
A Comunidade Bvangé

líca Luterana programou
váriõs cultos para marcar
a Sertiana Santa, Na qüar
ta-íeíra, 3 de 'abril, -às' 20
horàs (português); quínta
feira. dia 4, as 18h (ale
mão) e às 2011' (português]:
sexta-feirá, às 7h3Ú (ale
mão) e 9h30

.

(português)
e no domingo de Pásêoa,
às 8h, em português.

" ,

Projeto "Salas de Leitura,"
27 escolas

em

Desde segunda-feira e

e com término neste sába- ,

do, a Divisão de Adminis
tração de Ensino da 19a
Ucre está' executando em

convênio com a Ferj, o

treinamento dos professo
res de 27 unidades escola-

. res da rede pública esta
dual e munícípál que serão
beneficiadas pelo Projeto
"Salas de Leitura". O cur

so tem a duração de 40
horas/aulas e está envol
vendo trinta e três pro
fessores que atuam em' es
colas reunidas e escolas
básicas.

Segundo Iris Piazera, dl\
retere da Ucre, o Projeto
"Salas de _ Leitura" que é
uma iniciativa da Funda�
ção de Assistência ao Es
tudante - FAE, executado
pela Secretaria da Educa
ção, colocará naquelas 27
escolas um acervo varia
do de literatura infanto

juvenil ,assinatura de um

jornal de circulação regio
nal e uma revista, assim
como duas estantes de a

ço, um banco de madeira,
uma escrivaninha, uma ca

deira e uma ésteira. A i

déia básica do projeto é
a g� of�r�cer oportuniga-

de alternativa ao tränst
to do livro, do material in
formativo, no circuito es�

colar, possibilitando o de
senvolvimento da postu-'
ra analítica e do senso
critico do aluno, íníorma
"Iris.,

ESCOTEIROS RECEBEM

o Poder Público Muni-

cipal está realizando es

'tudos para a implantação
'de uma creche e pré-esco
lar na Barra do Rio Cerro.
O projeto objetiva pres
tar atendimento a uma vas

ta clientela, que necessí
ta de tais meios em ra

zão do próprio crescímen
to daquela' comunidade.
Hoje o muníoípío dispõe
de 'vinte .

e uma turmas
- A Manhã do Lazer, domingo. na Vila Lalau. resul- de pré-escolar .atendendo
tou em sucesso. Raul Rodrigues e Baldulno Raulino a cerca de 610 crianças,
comandaram o espetáculo, de inteiro agrado .de todos. quando 'há dois anos pas
As promoções seguíntes atingirão a Dha da Figueira" sados haviam quatro tur
Barra .do Rio Cerro, Vila Rau/Agua Verde, Nova Brasí- 'mas somente e cem cri-
lia e Rua Guanabara. ancas atendidas.

_. : Segundb o' Secretário de Finanças 1v9 Konell, çlos A informação é do Pre-
12.18S'caI'nês de, Imposto Predial e Territorial Urbano feito Durval Vasei, que a

I"mitidos contra os contribuintes cadastrados,
,

foram nunciou a antecipação do
arrecadados até o dia 15, Cr$ 263.005.468, o que repre- pagamento ao funcioIÍa
senta cerca de 40 pór cento do valor total. Muitos lismo público municipal a
aproveitam os beneficios do pagamento à vista, com tivo e inativo para, o pró-
20% .de desconto, e quitaram as parcelas. ximo dia 4, quartil-feira,

possibilitando que os fun
cinários po�sam fazer

compras para, os festejos
de Páscoa. Para a quinta- '

feira, foi decretado ponto
facultativo na srepartições

. municipais, devendo' fun
cionar somenté os serviços
éª��n�iail!

EQUIPAMENTOS

o Grupo de Escoteíros
Jacoritaba, 'através do
Chefe de Grupo. Ruy Por
val Lessmann, está agra
decendo a Sra, Marlene E
wald, ex-presidente, do
Clube de Mães dos Esco-

, teiros, pela doação de se

is barracas tipo médio, um
lampião e armaduras de
ba.rracas. Os materiais. fo
ram entregues no dia 09
de março e os recursos

para a aquisição dos mes

mos pelo Clube de, Mães
fôram oriundos das pro
moções realizadas no de
correr de 1984.

Com estes equipamen
tos, os Escote!ros têm me

lhores condições de reali
zar acampamentos e ol,l
tras atividades inerentes
ao ªscotismo!
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