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Jaraguá ganha
o plenário do. Conselho

Estadual de Educação a

provou por unanímídade
na tarde de terça-feira, dia
28, o curso de Adminis

tração de Empresas, que
vem se constituir na se

gunda faculdade de Jara

guá do Sul. Dentro de

quinze dias o, processo:
será encaminhado a Bra
sília para homologação
do Ministro da Educação,
Marco Maciel, e acredita
-se que tenha uma rápida
tramitação.
A diretora da Fl!l1dação

Educacional Regional Ja

raguaense, Carla Schrei
ner, disse que foi uma lu

ta de sete anos, no qual
destaca o trabalho íncan
sável do Conselho Diretor,
do Sr. Eggon João da Sil

va e do Prefeito Munici

pal. O novo curso superior
deverá começar a funcio
nar em 86, com 65 vagas.
e o vestibular será junto
com o da Acafe, que ofe
recerá à comunidade éstu
dantíl da região os cursos

de A dmí n ist r ç ã o e
- Ciências Contábeis' e, pro
vavelmente um terceiro
(talvez Pedagogia), exten
são da Furb, de Blume
nau, cujos detalhes serão
acertados no segundo ,se
mestre.

-

AVEVI - BARRA VELHA
A Associação dos Vere

adores do Vale do Itapo
cufAvevi, presidida pelo
vereador corupaense Er
nesto Felipe Blunk, reali
zada neste sábado, l°de
junho, o terceiro encontro
do

_

ano, tendo por local a
Colônia dos Pescadores,
em Barra Velha. Os tra
balhos serão abertos' às 9
horas, seguindo informa
ções e discussões de temas
do interesse da Avevi; às
11 horas, o assessor espe
cial da Secretaria do De
senvolvimento Social, Vil
berto Gianesini fará uma

palestra e logo em segui
da a Câmara de Barra Ve
lha, oferecerá almoço, pá
ra, às 14 horas, iniciar a:
primeira rodada do Cam
peonato de Futebol de Sa
lão entre as Câmaras fili-.

, adas a Associação. r
:

-

JARAGU,A DO SUL
-

- CIDADE SfMBOLO DA' FAMiLlA JOURDAN

Faculdade Região.lelD o menor
.. índice de evasão

de
A Divisão Executiva de

.

Inspeção Genil/19a UCRE,
através da chefia e auxili
ar técnica do Setor de In
formações Educacionais,
participou de Treínamen
to para o Levantamento de
Dados Estatísticos-Educa
cionais dó Ensino Regular
(Pré-Escolar,1° e 20 graus),
Ensino Supletivo, Ensino

. Superior; Cursos Isolados
para 1985, no município
de Brusque.

.

Durante. o encontro foi
apresentado, entre outros
assuntos, dados' estatísti
'cos sobre Repetência e E
.vasão do Ensino de 10
grau, mostrando a situa-

TC reuniu
em

(

JAAAGUÁ DO SUL

Capital Latino Americana do
Motor 'Elétrico

A Associação Assistencial pará Iãosos "Lar

das Flores". está lançando a Campanha do Cimen

to, com o objetivo de possib1l1tar a continuidade
das obras de construção do anciaIiato (vide de

senho acima), que consumirão nada menos do'

que sete mil sacas. Leia detalhes na última pá
gina.

o Tribunal de Contas
do Estado re�lizou quinta
-feira, día 30, em Jaraguá
do Sul, o primeiro Semi
nário de Assuntos Munici
pais, que teve Q objetivo
de levar às administrações
municipais a orientação
do Tribunal no que envol
ve as prestações de contas
das prefeituras, buscando
a reciclagem de conheci
mentos, para evitar are.
petição de anomalias na

execução financeira e or

çamentária dos 'municípios.
O encontro em Jaraguá

.

,
do Sul, desenvolvido no
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I
ção educacional de cada
Ucre e do Estado. Quan
to a Repetência no ensino
de 10grau (referente a

1984), 'das 20 Uores exis-
_
tentes em Santa Catarina,
a 19a Ucre, de Jaraguá do
Sul, registra o menor ín
dice de repetência - 3,74%,
equivalente a 537 alunos

repetentes do total de 14.
344 alunos matriculados.
E dos 14.046 alunos . que
se matricularam nesta re

gião escolar, no início de
-1983, 407 se evadiram da
escola até o final do ano,

atingindo 2,90%, registran
do, assim, o menor Indí
ce de evasão do Estado.

Lions iIDplanla
abrigo de

,-

ônibus
o 'Ltons Clube Cidade Posto Mareolle. da Mal

Industrial, com a -colabo- wee, na Ilha da Figueira
ração da Prefeitura, vai i- e na Vila Nova.
nícíar a implantação de O Cidade Industrial vai
cinco abrigos em paradas igualmente custear 42 ó

de ônibus, em fibra de ví- culos para deficientes vi

dro, idênticos aos ímplan- suais de escolas munici

tados recentemente no pais; fruto da campanha
centro da cidade. Segundo de acuidade realizada em

o presidente José Henri- conjunto com a Secreta

que Pereira, os investi- ria de Educação do Muni
mentos atingem a Cr$ cípio e Clínica de Olhos
8.360.000 e os abrigos se- Coral. São Cr$ 4.200,000

rão implantados nas pro- que o clube de serviço ar

ximidades da Dalmar, do cará.

Vereador da GN ingressa no PFL
mou a decisão após ou

vir as bases que lhe dá
sustentação política. O
vereador comunicou o fa
to ao Diretório' e Banca
da e afirma que "doravan
te agirei índependente,
num partido novo, buscan- ,

do espaço dentro da polí
tica local. Também irei -

continua - convidar outros
políticos, empresários e a

gricultores a aderirem a

nova sigla, pera que pos
samos futuramente formar
a Comissão Provisória Mu
nicipal,.. formada por 11

membros, mais 4 suplen
tes". A decísão-de Ademir
Izidoro causou surpresa
nos meios políticos do vi
zinho município.

50' j�!municípios
Jarajà· .

auditório do Centro Em

presarial, reuniu prefeitos
vereadores, técnicos, con

tadores e outras autorida
des de 50 municípios in

tegrantes das Microrregi
ões da Foz do Rio Itajaí,
dos Vàles do Tijucas e do

Itajaí Mirim, Médio 'Vale
do Itajaí, Vale do Itapocu,
Nordeste de SC, Planalto
Norte e Vale do Canoi
nhas.

O Seminário que durou
todo o dia, foi aberto e

presidido pelo Presidente
do TC, Dib Cherem.

Ramal ferroviário
comemora 75 anos

O presidente da Rede Ferroviária Federal,
Osíris Guimarães, visita a região na segunda se

mana de junho e no día 10, em São Francisco do
Sul, participa das' comemorações dos 75 anos de

implantação do ramal' ferroviário que liga o por
to ao resto do .País. A informação é do Superín
tendente da RFFSA para 'o Paraná e Santa Cata

rina, Paulo Munhoz da Rocha, que inspecionou o

. ramal Mafra-São Francisco em veículo especial
(kombi adaptada), passando pelas cidades do per
curso, como Rio Negrinho, São Bento, Corupá, Ja
raguá do Sul,' Guaramirim, Joinville, Araquari e

São Francisco. Este ramal ferroviário foi inaugu
rado em 1910 e já foi muito importante para o

desenvolvimento da região, principalmente na

,-primeira metade do século.

O. vereador-presidente
da Câmara de Vereado
res de Guaraminm, Ade
mir Izidoro, que também

presidia o Díretórío Mu

nicipal do PDS, desligou
se do partido esta sema

na e ingressou na Frente
Liberal. A formalização do
seu ingresso aconteceu
sexta-feira, dia 24, após

, encontro com o presidente
nacional do Partido da
Frente Liberal, Jorge Bot
nhausen e com o presíden
te da Comissão Diretora
Provisória Regional, WH
mar Dallanhol.
Ademir disse que vinha

matendo - contac
tos com líderes do PFL
há cerca de um mês e to-
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Gente & InformaçõesCONHECIDOS OS REIS E RAINHAS DO mO/BOLÃO
A&- íestívídades. de Es- r c�valheiros foraI? .Antô

pirite Santo, do C.A.Bae- ..
'

mo Berns e LUlI) Carlos

pendi, resultaram nova- Ristow; a rainha foi Jea
mente em grande êxito, nete Lombardi e as prínçe
culminando com o baile sas Traudi Henschel e E
encerrado no alvorecer dir Brandernburg. 0s II'brg_
de domingo. Durante a ços de ouro" na "23" ío
semana foram realizadas ram Walmor Bomhausen
as competições de bolão- e Edir K�, � Ili! "16"
16 e 23 cm - e tiro, quan- Wilson Bastos , e Traudi
do ficaram conhecidos os Henschel.
reis, rainhas, cavalhei- Peralelas as compett
ros e pricesas. No QQ!&p ÇQ�s de bQlã,.Q ÇlCQutgçeraIl!.
23cm, o rei foi Wílson, as de tiro. O rei do tiro
Bastos (Kitto) e os cava- foi Renato TI:app- e ceva-,

lheíros Domingos Corrêa lheiros Conrado Riegel,
e Waldir dos Santos; a Neto e Silvino Kuchen
tainha foi Evanir Kreutz- becker; a rainha foi Noe
feld e suas princesas Erica li Gianesíní e. as prínce-"

Buchmann e Beatriz Leitz- sas - Roselí Baratte e J0-
ke. Na bola 16cm, o Kitto sianí Buchmann.
foi também o rei e os seus

dade houve recepção in
tima na residência da noí-

.

va, onde compartilharam
da �legria as familias de
Anacleto (Agnes) Rozza e '

de Constantino [Lucíla]
Buzzarello, Nosses para
.bénsl

Completou 92 anos de i
dade no dia 24 de. maio" a

Sra. Erotides Dutra Haf
íennann, esposa" do fale

Neivaram día 18 de cído farmacêuticó Carlos
maio, �m FlQrtª-I!Qpolis, o Haffermann, que por maís
advogado Dr. César' Au- de quarenta anos serviu
gusto Grubba e a uníversí- Jaraguá do Sul. A aniver
tária Grace Lemos Serra- sariante está desde 1921
tine, filhos de Walderaar radicada em nossa cidade
Grubba (in , memorían) e �,seguem daqui os nossos
Edelmira Moritz Grubba cumprimentos.
e de Tarcíbulo (Judite Le- No próximo día 6, ferimos) Serratine. O aconte- ado municipal, a Associacimento deu-se- na -resí- ção Desportiva e Recrea
dêncía dos pais da noiva. Uva Seara, vai inaugurar
O 'departamento social a sua sede, em Rio da Luz;

da Associação Atlética com competições esportí
Banco do Brasil, -progra- vas e confraternização. O
mou para o dia 6,' próxi- seu presidente é Amauri
ma (1)inta-f�l{a,. à.s 15J,l�0, Temes Cunha e a coluna
um caf� com desfile, de agráde� ri convite para

I
modas da Buttok, em sua

-

as íestívídades. '

sede. De antemão o suces-
No próxíme dia 14 deDr. CELSO ORLANDO stORRER DA SILVA so está garantido a con-

junho, Beto Promoções vaiRUg Guilherme Weege, 34 - 10 andar ' tar pelo grande interesse realízar.no Grêmio Espor-"

S SC demonstrado, na compra
,����F�o�n�e�7�2_2��SO�0�_��J�a�ra�g�u�a�'�d�O��U�l�_��.���: de cartões. I

. tívo Juventus, o tradicio-
;: nal "Baile dos Namora-

Acontece 'hoje, o casa- dös", com a famosa or
mento do arquiteto Mar- questra "Os Montanarí".
cos, com a simpática As reservas de mesas po
Scheíla, da sociedade ca- <lerão ser feitas na Chur
rioca, Será na C;ap�a Sê-Il=. rascaria Shalon, na Rio
to Crísto dos Milàgres, no Branco, com o Hélio Zon
Alto da Boa, 'Vif?ta, no Rio ta e pelo, fone 72-0297.
de Janeiro. O M,�cQs é
filha dos jaregusenses In- Janaguá do Sul 'oi con

go (Ursula Czemíewícz) firmado para sediar, em

Schulze, residentes em Re- 1981" a 21a Convenção Es
tadual do Comércio LQjis-cife�p:g.
ta e o Seminário do

O Jaraguá Motor Clu- Serviço de Proteção ao

be, tendo a freilte- a presi- Crédito. A conÖDDação a

dente Jeanete Piske, vem conteceu semé;ma passada,
preparando com ear-inho a em ConcólIdia e o evento

"

etapa do estadual de auto;'
,

dever� neunil' ,centenas de
JIlobj,l!isme, Ba dia 16. pró- empresárioS! do ramo do
,ximo. Dentre as diversas comércio.
atrações-, consta corrida A Sra. Áurea Müllerde autoc):os� e um dos Grubba recebeu na terçapilotos será o deputado fe- -feira as am.iga�s do seu,deral Artenir. Werner. O
ingres�ó- ci:Ustar,á., Cr$.5 '

'grupo delanche e na quar
ta.feira quem foi anfüriãmil.
do s_eu grupo foi a sra.

C;a�a�-se' na M�ri� ho- Carm�m Breithaupt e,

je, Q& casé!:iß' Sílvio Carlos também, as. senhora.s Ma

SilvalTerez,inha Teixeira,. é ristela Gascho e Nílda Sa
,

. Jose. Valter 'dos Santos/' lai Stha�elirig, receberam

MaFilsa, Rosa" à� lOh.; às a& an�igas de la'llche.
16hlS-Qsllllar- Stein!iel/Ro- Completa neste sábad&,
sema·]; Mkhala-k e ás 18h- '

dia 10, 2S aD(i)S. CQmo ser
Itamar COelho/Teresinha' vidoll da Cel�c. () Sr.. OsApá.r�e�i9a de Quadra. Na '

car Baéhmi}un, pai do o,os
Barra, à.s t.8b.; Setembrino so companlJeiro' Anla_ril
Faria· 'liilho/lvete ,Maria do, o Qui�Qé!S. Já:.. no dia

, Faiundes.
.

3 a sUa fi.tba Rosàne, co-
memora os seu� 20· anosNoiyarélJ!l no últilp.� sá-
de idade. Parabéns!'��(l�Q, dta, 25. ,o�. joy,en�

L)l,i� Ç!lrlo�. B.,!zzarellQ e :çijl.co�emoração _

a Se
J'-ªc1r,a RQq�_�a opoI:tunl- mana do Meio"Ambiente,

O Lions Clube Cidade
Industrial, presidido por
José Henrique (Vanda)
Pereira, mareeu Pilr� o dia
1� de julho, no Itajara, a

posse da nova diretoria.
Assumirá a presidência A
ryberte. Lé.Q .(nélly�) Dir
tuscheck,a tesouraria Udo
(Cenil!a) Balleck .e a se

cretaria Décio {Orleide)
Mepgarda.

a. Difid da 19a Ucre :

pro-
,

gramou para este domín
go, lJID passeio cíclístíeo,
com &ªíd.a às 8 horas, de
fronte o COlégio Abdon
Batista. A chegada será no
Agropecuário..
A,Prefeitura Municipal,

através da Secet, está, con
tactando com o empresá
rio do grupo "Paralamas
do Sucesso", para uma alo

presentação em Jaraguá
do Sul, no mês de julho.
O objetivo é hemenagear
o Ano Internacional da Ju- .

ventude,

Toques: Aaíversaríam
'dia 5 as senhoras , Carla,
Haake Mayer e LUi Har
naek Bartsch. Já no día 6,
o Café das Prímas será,
na residência da Sra. Síl
via Marquardt Fructuoso.
,� no día 11 na residência
da Sra. Asta Marquardt,
O Cine Jataguá vai- e

,xibit: a partir deste sábado
até quinta-feira o filme
,'tUm Homem Fora de Sé
rie", censura 14 anos. E
ne próximo f.inal-de-sema
na estréia o' pornográfi-.

co '!Tudo Dentre",
'

Companheiros do Rota
ry Club de Jareguä do,
Sul vão participar no día
8, no Hotel Itaguaçu, em

Florianópolis, da Assem
bléia Distrital de Rotary
Club, do Dístríto 465.
O jornal "O, Est-ado de

São Paulo", edtção de 19
de maio, publicou na se

ção de cartas, missiva do
Comendador Alvim Sei
del,' de Corupá, sobre "A
pena de morte". Voltare-,
mos a comentar o assun

to.
.

b Clube Atlético. Rae
pendi continua com títu
los patrimoniais à venda.

I

Para pagametito a vista o

custo é de Cr$ 800 mil
ou a prazo cinco vezes

. Cr$ 290 mil, ou ainda,.
dez vezes Cr$ 15(:) mil. O
número de títulos é limi-
tado.

.

Neste sábado, na· Igrej�
Evangêlica, l8h, o' easa-·

mento, de Márlo J.osé Lu�'
nellifAlmida Brand. Hole,
també:rn, J.araguá sedia o

X.I Concilio Distl;.ital e' já
e�tá entre. nós. o Presiden
te da- IECLS, Dr. Gottfri
ed Brakemeier. '

O casal Ralf (Sônia)
MarCLuardt, acompanhª-dQ'.

dos filhos, seguiram ao,
Rio Grp_n,de do 'svL '

para
um giro turlstico, onde vi
sita.m vái:tas cidades
gá_tí,chas.

JARAGUÁ FABRIL'PRESENTE NA XXX - FENIT

de toalhas de mesa, cor

Unas, panos de copa e a

toalhados. A nova linha
leva' a' esstnature da

"griffe" Ruccí e dos pró-'
pries estilistas da empre
sa. A participação da Ja

raguá Fabril na FENIT foi
. bastante elogíada.

A Jaraguá Fabril par
ticipou de 27 a 31 d,e maio,
no Parque de Exposições
do Anhembí, em São Pau
lo, da XXX FENIT-Feira
Nacional da Indústria

_ Têxtíl, com um
' estande

próprio, onde mostr-au a

nova 'linha (lanç�mento)

CHEGOU

Mamãe Coruja
Artigos Infantis," Bijouterias, Perfumes e

Cosméticos.
Rua Barão do Rio Branco, lG8'-Jaraguá do Subse.

Presentes finos para todos os gostos e

para tod!!s as oC!j.Siões, das

melhoIe� procedên.çi�, s6 na

Joalheria A Pérol�
Em. anex.0" � ÓTICA MODERNA. Visite-no� e·

COmprove.
Rua Reinoldo Raú, 289 - f"Joe 12:-18:2;3

,Celina Cabeleireiros,
Sempre com novidades em termos de beleza.

está agora fazendo os cortes da linha 85. Novos
brilhos e novas cores com a tiI).ta G-el Kollestom
2001. Venha comprovarI'

,

Rua Gumercindo da Silva,,119 (ao lado da Caixa).
Fon.e - n-21l65

MiroID,(J<;{ Equjpé!m.�nt{)s· pl
ESCfi�Qrio tt-d�,

Má.q.uinas 4e �s�rever F�_c!t-Oliyt� �lcula�or� Fadt,
s..� e Dis!Daç, Móyeis E!fi! e Im�a� M:6veis, de aço

MoiilJ�o er Pan�. Assi§tê.!l9a, téeni...ca e eq_!lipe de ven

dedores. Consulte-nosl.,
FiIi�I:- Rua, Pres. 'Epit�c:io Pess�a 72.3. - F:one n·1398,

,

elU Jara�l1á e M!ltrÍz., n�. A". D,. Pedro. l'l; n9' 16�
, Sãp. Ben�. do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Bornhausen inicia' fo�mação dp PFl em Jaraguá
o senador e presidente to em branco e da obsten- partir da formação dos di

nacional do Partido da ção" e criticou a política retórios municipais, para
Frente Liberal (PFL) Jor- de visão curta executada abordar de frente e com

ge Konder Bornhausen; es- pelo governador Amin,' coragem os grandes pro
teve em Jaraguá do Sul_ do qual prometeu cobrar blemas que o Pais atra
na sexta-feira, dia 24, as realizações nas elei- vessa.

quando comentou com a ções de 1986. Para Jorge, PRESENÇAS
imprensa que o partido já Santa Catarina está per- O encontro que reuniu
iniciou a formação das dendo oportunidades a ní- lideranças políticas e-9m
comissões provisórias em vel federal e fez criticas' presariais aconteceu no
diversos municípios e que a atuação do Governo do Clube Atlético Baepfmdi.,
em Jaraguá do Sul estava' Estado que não tem en- A saudação inicial coube
mantendo contactos' com frentado as coisas .maís ao Sr. Geraldo Wernín
políticos e empresários ví- prementes reclamadas pe- ghaus, do Grupo Weg, co
sando a formação do PFL, la sociedade catarinense. ordenador do encontro,
que acredita tenha resul- Adiante e sem constran- seguindo pronuncíamen-

. tados e com novos valores gimento, afirmou que até tos do Diretor de Opera-.
ingressando na vida pú- 84 "tínhamos um Presíden- ções do Banco .do Brasil,
blica. te da República que não Mário José Gonzaga Pe-:
Bornhausen disse que o trabalhava", mas que hoje trelli e do senador Jorge,

PFL vai, bem e que está o Presidente Sarney, que Bornhausen. Dentre as i

empenhado na formação está no cargo por f-orça .presenças, o primeiro es-'
de Comissões nos 199 mu- da Aliança Democrática calão do Partido da Fren
nicípios catarínenses, O e das contingências que o te Liberal em Santa Cata
Senador afirmou que o levaram a tal, inicia um rina, como- Wilmar Dallà
PFL é um partido novo, longo processo de estabilí- nhohl, os deputados fede
sem donos e sem privilé- dade social, econômica e rais Fernando Bastos, E
gios, cujo programa mai- política. waldo Amaral e Pedro Co
er é o da defesa das liber- Finalizando, Bornhausen lin, os suplentes de depu
dades, expressas no Ma- exortou à livre participa- tados Enío Branco e Fer
nífesto e Programa, e que ção na 'Frente Liberal, nando Viegas, o secretário
serão consagradas quan- "nascida num momento geral do PFL, Raimundo
do da realização da As- decisivo e hístóríco para Colombo, Bornhausen e

sembléia Nacional Cons- o nosso País, formada por Petrelli.
tituínte que na sua opini- expressivas personalldades Da região prestigiaram
ão deverá Perseguir prí- 'políticas que, com esta a- o encontro Salim José De
mordialme;nte três metas títude, abriram um novo quêch, Reginaldo Schio
básicas, nos campos soei- espaço, o espaço da .ple- chet, José Gilberto Menel.:
al .econômíco e político. nítude democrática, onde, Altevír Fogaça Júnior, 0-,'
Acrescentou o presíden- se alicerçam os pilares da rival Vegíní, Luís Gomes,

te nacional do Partido da Nova República". Em San- (Lula), Vitório Lazzaris,'
Frente Liberal que volta-" ta Catarina a Comissão Udo Wagner, José Carlos!
rá em breve, a Jaraguá Provisória já foi consti- Neves, Dávio Leu, Décio:
do Sul para instalação da, tuída, tendo Wilmar Dal-

"

Piazera, Waldir Rubíni.]
Comissão Provisória Mu- lanhohl na presidência, Hans Gerhard Mayer, I_i
nicipal. Sobre a coligação cuja proposta' de traba- ríneu Manke, diretores do:
Jaison Barreto-Esperidião lho, segundo Jorge, é crí-] Grupo Weg, além d� ou-:
Amin, Bornhausen afir- ar canais de participação, tros. "

mou que "é ,a sorna do vo-
,

o todos os c�tarinenses,. a; • j
Empresários' e eng�nheiros' discutem., habitação
A questão habitacional sejaz para as classes A, B

em Jaragtiá do Sul foi am- ou C.Partiu-se da premissa
plamente discutida segun- de que existe falta de ha
da-feira na Associação Co- bitação e de que casas da
mercial e Industrial, entre Cohab, na forma de núc1e

empresários e membros os liabitacionais não fun
da Associação .de Enge- cionam ein Jafaguá do
nheíros, e Arquitetos, bus- 'sei
cando 'uma solução do- 'Propostas e sugestões
méstíca ao grave proble- foram apresentadas e dis
ma da falta de moradías cutidas em tomo do as-.

que se acentua a cada día. ,SUlltO de Interesse geral"

.Assoeiação de Moradores forma nova diretoria
A Assocíação dos.Mora-'

dores do Bairro Vila No
va, pioneira no gênero em

Jaraguá do, Sul, 'fundada
em abril do ano passado,
elegeu a sua nova direto
ria que: vem .ímprímíndo
uma nova dínämícar bus
cando a união e aparti
cipação dos moradores e

proprietários de imóveis
na Vila Nova em tomo de
questões que lhes são co

muns. A nova ' diretoria
tem na presidência Joa
quim Bento Pedrotti, vice
presidente Paulo José Fru
tuoso, 10 secretário Flávio

Escola;s recebem
8 Ion. de :merenda
No decorrer do mês de

maio, o Núcleo Regional
de Jaraguá do Sul rece

beu da Fundação de As
sístêncía ao Estudante

, (FAE)/ Programa 'Estadual
de Alimentação

'

Escolar
(PEAPE), a prímeíra re

messa de produtos para
este trimestre, constando

. a merenda escolar de fran
gos, ovos, arroz" biscoito
.doce, biscoito salgado,
canjiquinha, feijão preto;
macarrão, óleo de soja,
charque dianteiro, perfa
zendo um total de 720 dú
zias de ovos e 8.174 quilos
de alimentos, correspon
dendo a Cr$ 22.080.940.
A Chefe da Divisão E

xecutiva de Inspeção Ge
ral/Divig, Edeltrudes Barg
Ristow, informou que eS

tes produtos estão, sendo
distribuídos às escolas, u
tilízando-se a matricula
para definir o "per capi-
" d

I

ta , e cada produto, be-
'neficiando desta forma os

escolares do Vale do Ita
pocu, desde o pré-escolar:
à Ba série e, em algumas

escolas, até alunos do 2°
grau.
PLANO ESTADUAL
A 19a UCRE está fazen

do circular os primeiros
trezentos exemplares do
Plano Estadual de Educa
ção/1985-1988 e o boletim
número um contendo to
das as informações sobre
o que está sendo feito na

região para garantir a

continuidade do processo,
em várias áreas do ensino.
E dentre as inúmeras deli
berações que' vêm sendo
cumprídas está a que pre
vê a implantação do Pro
jeto Núcleo de Ensino
Modularizado-' Nemo, em

todos os Municípios, ensi
no modularizado de 10 e

2° graus.
-

Segundo o boletim, o es

paço 'físico para implan
tação do Ensino SJ}pleti
vo Modularizado, de 1 °

grau-Nemo v já está pron
to. Funcionará ' nó CIP
"Mário Krutzsch",

-

de Ja
raguá do Sul, em cabines
já,construídas e de-verá ter
seu início em agosto.

Centenas � de
'.

Jovens
vierem a.Maranatha
Foi realizada domíngo.'

dia 26, no Ginásio de Es-:
portes Artur Müller, a Ma-!
ranatha Aberta, Movi-i
mento de Emaús, unia: Vi-;
são Interna, qUE' reuníui
dezenas de jovens de Ja-]
raguá do Sul, Joínville,'
São Francisco, Araquert.
Barra do Sul, Garuva,
Campo Alegre, Rio Negrí
nho, São Bento do Sul.
Corupá, Guaramirim, Sch
roeder e Massaranduba. A
Maranatha é um movi
mento religioso que tem
como inspiração e dínâ-

mica espiritual a narrati
va do evangelista Lucas,
cujo objetivo é o de reu
nir jovens emauistas ou

não emauístas para um día
de recolhimento, confra
ternização, a convivência
e a troca de vivências
cristãs em torno da mesa

do Pai, pois tem sempre
a míssa como ponto cen
tral e culminante. Mara
natha Aberta é uma ex

pressão aramáíca muito
empregada nos primeiros
'tempos da Igreja e que
signUica:'Vinde, SenhorI'.

que vão continuar como

prioritários para busca de
solução à problemétíca,
seja eId de que forma for.
Novos encontres vão acon

tecer buscando-se, com is
so, na troca de idéias, en
contrar uma fórmula que
venha solucionar no to
do ou em parte, a questão
habitacional. Vegini

dal,a
alterarquer

de- cobrança
Com o apoio de todos

os vereadores, a Bancada
do PMDB da Câmara de
Vereadores dé Jaraguá
do Sul teve aprovado' re
querimento com pedido
de moção a Pedro Ivo de
Figueiredo Campos, pela
sua investidura no cargo
de presidente da Teleco
municações e Santa Catá
rina-Telesc. Do vereador
Gustavo Mathedi foi apro
vada Indicação para pedi
do à Celesc para coloca

ção de 3 luminárias na

Estrada Itapocu-Hansa, em

bastião Cunha; Departa
mento Socíal - Marilda
Rosemery Grossklass, Ho
rácio Tecilla, Maria Salete
Witkoski, Venício Packer,
Rosane Vailatti, Valdete
Scarpato, Sérgio Luiz da
Silva e Célia B. da Silva.
A Associação progra

mou para o dia 20 de ju
lho, uma festa julina nas

dependências do Parque
,

Agropecuário e vem mo-'
bilizando a diretoria e a

comunidade do bairro em

torno dos preparativos pa
ra o acontecímento.

José Brugnago, 20 secr.

Luiz Célio Brugnago, 1°
tesoureiro Renato Piazera

Júnior, 2° tesoureirô Gelá
sio Campestríní, Conse
lho Fiscal .'Adelino Hot
ler, Ademir Reitz e ��.n
ton Papp; Suplentes- An
drê Weinfurter Filho, Lu
iz Sthaeling e Vicente
Klímekowskí. Departa
mento de Obras-José Fer
nando Marques da Fonse
ca, Lídia Maria Pina Bas
tos, José Díemon.rHilárío
Kondlatsch; 'Departamen
to Esportívo - Valdir Sch
wartz, 'Ivo Ploazai e Se-

Nereu Ramos, defronte
à Igreja Santo Antônio ,e,
do vereador Orival Vegi
ni, indicação no sentido
de oficiar a Celesc para
alteração das datas de co

branças das contas de
consumo de luz' e' força,
haja vista que, segundo
Vegíní, as datas diferem
de região para regiao e
na sua opinião estas deve- r

riam ser fixadas para os

-díes 11 e 12 'de càda mês,
após o 'pagamento "dos o

perários.
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ANIVERsARIANTES

Fazem anos hoje: 01

Igor, filho de Nélson (Ce
cília) Tamawski. Maria
na, filha dé João Carlos
(Sônia) Marcatto, Sr. Ger
hard Henn, Leonita Rosa
Lawin, Sra. Irma Gaedke,
em 'Rio Cêrro, Jane Simo
ne Moretti, Sra. Ivone En
ke Machado.
Fazem anos domingo
Sr. Ingo Klitzke, Sra.
Wanda Nícoluzzí, Sra. I
rene Hamann, em Blume
nau, Virgílio Nícolíní, em
Itapocuzinho, Sra. Irena

Voigt Schroeder, em Ma
fra; Thomas Kazmíerskí,
Dia 03 de junho
Sr. Luiz Carlos Rubini, Ro
se Mary Lange, Sr. Aliber
to Ewald, Eduarda Morei
ra, em Itapocuzinho; Sra.
Ingeruth Mahnke Baratte,
Sr. Gilson Gonzaga dos
Santos, em Fpolis; Franci
ne, filha de Ito Carlos (Ma
ria Sueli) Krause, Sr. Jorge
Martins" Laércio Olska,
Leandro, filho Pastor Ingo
(Alba) Piske, Sr. Anelare
Beber. '

Dia 04 de abríl
Srta. Clara Kirschen, fun
cionária de "A Comerci
ai", Sra. Gertrud Geffert
Enderle, Hilda Blank, Ro
sane Solange Winter, Sr.
Amandio Klein, Sra. Wal
traud Harbs Zenke, Sra.
Hilda Piazera Karan. Ar
lete Hamann, em Blume
nau, Srta Taís Pavanello,
Dia 05 de junho
Sra. Carla Haake Mayer,
Sr. Inácro Tomasellí, Dr.
Mário Rau, Maria Leocar
dia Schmitt, Sra. Dilva
Jahnke, Sra. Lili Harnack
Bartsch, Sra. Dolores Sch
mitz Tanko, Cláudla, filha
de Evaldo e Talita Spríci
go, Sra. Edite Cattoní Pe
tri.
Dia 06 de junho

. Sr. Augusto Pieper, Sra.
Adélia Wolf Weiller, Sra.
Iris Modrock Menegotti,
Sra. Ema Kreutzfeld, Jo
ão Cláudio Braga Júnior,
em Fpolis; Ivan César, fi
lho de Ingo é Verona Fall

gatter, Conrado Leier.

CONClUO DISTRITAL

Neste sábado, a partir
das 14b, a Comunidade
Luterana estará sediando
o XII Concílio Distrital do
Concílio Eclesiástico de

Jaraguá do Sul e que se
estenderá até domingo à
tarde. Confirmou presen
ça

.

o Presidente da IECLB
Pastor Gottfried Brake
meier, que também será o

pregador no culto das 8h
.

de domingo. Tema do Con
cilio com palestra às '15h
deste sábado versará so
bre: "Educação:' Compro
misso com a Verdade e a

Vida".

Dia '07 de junho
Sra. Maria Mascarenhas,
Sr. Mário Mathias, Sr.
Teobaldo Murara, Sra. Te
cla Mathias, Juliano, filho
de Joei e Marli Zomer.

Proclamas Casamanto filho de Alberto Lessmann
e de Irene Lessmann, Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Rio Negrinho,
neste Estado, domiciliada,
e residente na Rua Gui
lherme Weege, 160,.nesta
cidade, filha de Raulíno
Siqueira e de Araci Si -

.

queira.
Edital 14.315 de 28.05.8-5
Cópia recebida do cartó
rio de Guaramirim, neste

. Estado.
MOACIR POKRYWIECKI
e SANDRA MARIA VAS
SELAI
Ele, brasileiro, solteiro,
programador de compu
tador, natural de Timbó,
neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Julio
Tavares da Cunha Mello,
37,. nesta cidade, filho de
Laudelíno Pokrywiecki e

de Maria Loch Pokrywie
cki. Ela .brasíleíra, soltei
ra, do lar, natural deJoín
ville, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua
28 de Agosto, em Guarami
rim, neste Estado, filha de
Alvino Vasselai e de Ma-.
ria Vasselaí,

'

E para que chegue ao conhe
cimento de todos, mandei pas
sar o presente edital, que se

rá publicado pela imprensa e

em cartério, onde será afixado
durante 15 dias,

Edital 14.307 de 22.05.85
ARISTIDES ANACLETO
GARC1A e MAGAL� TE
REZINHA MORETTI
Ele, ,brasileiro, solteiro,
lavrador,' natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e
residente 'em Nereu Ra-

,. mos, neste distrito, filho
,

de Hereilte Anacleto Gar
cia e de Claudína Nazarí
Garcia. Ela, brasileira,
solteira, do lar, 'natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Nereu
Ramos, neste distrito, fi
lha de Aleir Genésio Mo
rettí e. de Odete Floriani
Morettí.
Edital i4.308 de 22.05.85
Cópia recebida do cartó
rio de Guaraniirim, neste
Estado.
OSMAR DORN e ERECI
RIEGEL
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Gua
ramírím, neste Estado, do
miciliado e

-

residente em

Estrada Guamíranga, neste
Estado, em Guaramirim,
filho de Luiz, Dom e de
Hildegard Kupas Dorn.Ela,
brasileira, solteira, índus
triária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi-

, dente em Santa Luzia, nes
: te distrito, filha de Ervino
,

Riegel e de Paula Riegel.
Edital 1t.309 de. 22.05.85
WALDEMAR TORINELLI
e MÀRIA DOS SANTOS
Ele, brasileiro, . solteiro;
mecânico, natural de Ja
raguá do Sul, domicilia
do e residente na Rua Jo-

da
MARGOT ADEiIA GRUBBA LEHMANN, Oficial do Re

gistro CivU do 19 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul; Es
tado de Santa Catarina, Brasil, faz saber que compareceram em
Cartório exibindo os documentos exigidos pela .lei, a fim de se
habilitarem para casar, os seguintes: '

ão Samy Tavares, 400, Edital .14.312 de ,27.05.85
nesta cidade, filho de Li- JOS1; KAZMIESKI e MA

n"g_. Torinelli e de Herta FALDA RffiEIRO
H'ómburg, Torínellí, Ela, Ele, brasileiro, solteiro,
brasileira, solteira, operá-· verdureiro, natural de
ria, natural de Benedito Massaranduba, neste Es
Novo, neste Estado, domi- tado, domiciliado e resi
ciliada e residente na Rua dente em Ilha da Figuei
Walter Marquardt, nesta ra .neste, distrito, filho de
cidade, filha' de Mário dos Thomaz Kazmierski e de
Santos e Elfi Krieser. .- Luíza .Giovanela Kazmiers
Edital 14.310 de 22;05.85

.

ki. Ela, brasileira, solteira,
ROBERTO REINHERT e professora, natural de Ja
SANTA ROSA SANTORO ragué do Sul, domiciliada
Ele, brasileiro, solteiro, e residente em Ilha da Pi
pedreiro" natural de Jara- gueira ,neste distrito, fí
guá do Sul, domiciliado e lha de José Ribeiro e de
residente na Rua Epítácío Reinilda Schmitz Ribeiro.
Pessoa, nesta cidade, filho Edital 14.313 de 27..05.85
deAdão Reinhert e de Ma- IVO BAADE E MARLI
ria Fodi. Ela, brasileira, �RUGER
solteira, doméstica, .natu- Ele, brasileiro, solteiro,
ral de Casca-Rio Grande operário, natural de Coru
do Sul, domiciliada e resi- pá, neste Estado, domici
dente na Rua Waldemire líado ,e residente na Rua
Mazureehen. nesta cidade, Roberto Ziemann,19, nesta
filha de João Santore e cidade .filho de Silvio
de Veronica Fanin. Baade e de Clara Baade.
Edital 14.311 de 22.05.85 Ela, brasileira, solteira,
ELMO RAHN e·MARIA doméstica" naturaL de Ma
�S MAGIERSKI ripá-Palatina - Paraná, do
Ele, brasíleíro.. solteiro, mícíliada e residente na

marceneiro, natural de Rua Roberto Ziemann, 19,
Jaraguá do Sul, domicilia- nesta cidade, filha de Egon
do e residente em Rio Krüger e Gerda Krüger..
Cêrro II, neste distrito, Ii- Edital 14.314.de 27.05 . .85.
lho de Erich Rahn e de LORENZ LESSMANN e

Lilly Rahn. Ela, brasileira, MARISE SIQUEIRA
solteira, doméstica, natu- Ele, brasileiro, solteiro,
ral de Jaraguá do Sul, do-· engenheiro mecânico, na
miciliada .. e residente em tural de Pomerode, neste
Rio Cêrro I, neste distrito, Estado, domiciliado e re
filha' de José Magierski sidente na Rua Guilherme
e de Clarínda- Pelens Ma- Weege, 160, nesta cidade,
gierski.

MARSCHALL

, POLIMENTOS

Lavagem e limpeza de -

tetos e estofamentos.
Polimentos. Procure os

profissionais ' gabarita
dos na Rua Cel, -Proc,
Gomes,221
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possúí 43 supermercàdos e 29-:::
fiirmâCias com preços vantaJos� ..m
diversos pontos de Santa Catarina e
aiilda'22 Centros de atividadas;·
ó-SENAI. que forma anuälmente
nlais'de 20 mil novos técnicOfem:
seus\4 centros. 6 agênciiisde',
treinamento e 12 unidades m6veilÍ;
o ,CI ESC� que congrega indústrias,
de'segmentos'que nio p�sl.leA'i;·
sindicatos e o IEL -Instituto'
E.valdo Lodi. que promove li
integração escola-ind(Jstrfa;,

Hoje. Santíi Catarina possui-maiS
de 17 mil ind(Jstrias que ge'râm,
c8'rca de 430,000 empregos. � o

.

70• estado em produçâ'o indústrial
em todo o pais. com Indica: -

-

•

praticamente zero de desemprego
no setor.

Depois de tanto'têm-po lutando
pela indústria de Santa Catarina,
a F I ESC',aproveita .a data e deix&'
um pouco.a modéstia d& lado para
dizer qUi tem milito alle( com.tUdo
isso. Porque o progresso da
indústriá catarinense é o nosso
principal produto�há 35 "IIIlOS.·

Éste mês, a FIESe· FaderaçA'o
das IndClstrias do Estado de Santa'
Catarina - est6 fazendo 35 anos de
existtncie arimosse terra.

D'urante todo eSte tempo, e cada
vez'mais; a.FlESC 118m lutando a

conleguinõo grandes resultados
para o engrandecimento da
indClstria catarinense e de todos
aqueles que drreta ou'indiretamente·
dependem dela�

,

P.or exemple: foi a FI·ESC quê
recomendou ao Governo do Estado
a criàção da secretaria da Indústria
e Comércio; a FIESC é uma das
principais entidades na luta contra
a importação de cervãoe outros

produtos existentes em Santa
Catarina; a FIESe Sempre
estimulou e continua estimulando a

criaçâ'o de sindicatos dos diversos
segmentos-industriais em nosso

estado. hoje totalizando 54 filiados.
Além de tudo isso. á FI ESC

�-

mantém e administra,- com ajuda
apenas das ind'ústrias catartnenses;
sem.qualquer subvenção oficial,
6rgã'os como o SESI, que entre'

outros bénefíclos aos índustrlários

FEDERAÇÃO DAS- INDÚSTRIAS -00 ESTADO DE SANTA CATARWA"

.
'

,

) .; '
..

'
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,ORAÇÃQ AO DIVINO
ESPlRITO SANTO

:5spírito Santo, tu que me esclareces
em tudo, que iluminas todo o meu cami
nho para que eu atinja meu ideal.'
Tu que me dás o dom divino de per

doar e esquecer o mal que me fazem.
E que em todos os instantes de minha

'vida estás comigo.
Quero neste' curto diálogo, agradecer

-te por tudo e confirmar uma vez mais

.que não desejo separar-me de ti.
Por maior .que seja a ilusãp'material

.não será o mínimo da verdade, sinto de
um ,dia estar contigo e todos os meus

irmãos na glória, perpétua.
Agradeço-te uma vez rnais,

MD.

ORAÇÃQ,AO DIVINO
ESPlRITO SANTO

Espírito Santo, tu que me esclareces
em tudo, que iluminas todo o meu cami
nho para que eu atinja meu ideal.
Tu que me dás o dom divino de per

.doar e esquecer o mal que me fazem.
E que em todos os lnstantes de minha

vida estás comigo.
Queto neste curto diálogo, agradecer

-te por tudo e confirmar uma vez maís
que não desejo separar-me de ti..
Por maior que seja a ílasão material

'não será o mínimo da verdade, sinto de
um dia estar contigo e todos os. meus

.írmãos na glória perpétua. ,

Agradeço-te uma vez maís,
M.D.

ORA�ÃQ AO DIVINO
ESPíRITO SANTO

Espírito Santo, tu 'que me esclareces
em tudo, que iluminas todo o meu cami
nho para que eu atinja meu ideal.
Tu que, me dás

.

o dom divino de per
doar e esquecer o mal que me fazem.
,E que em, todos os instantes de minha

vida estás comigo. ,

Quero neste curto diálogo, agradecer
-te por tudo e confirmar uma

•

vez mais
que não desejo separar-me de ti:
Por maior que seja a ilusão material

não será o mínimo da verdade, sinto de
pm dia estar contigo e todos os meus
irmãos na glória perpétua.
Agradeço-te uma vez mais.

MD.

OPORTUNIDADE
Ganhem Cr$ 2.000.000 - Homens

e Mulheres, maiores de 21 anos com

ou sem experiência e:rrl vendas, pa
ra trabalhar em sua cidade e região.
Maiores informações - Praça Tira

del!t�� ,7�0 :. 1� ,.andar - cj. 11 - Curi
tiba-PR. Fóne (Ó4ir2:'J3:2r12:"-'�-"

� "

, �;s'trí
Coiupá,

num trabalho conjunto' com a 54 série
da Escola Básica São José, apresentará
a peça teatral ,.,0. Desp�z.:taI �'{ecess_á:
rio", de Diana Seidel. Tal dramatiza
ção tem como objetivo conscientizar
o povo' em relação à preservação' do
meio ambiente.

'

A apresentação será na. praça Ar
thur Müller, em Cor,upá, no dia, 08 de
juIÍho, às 15 horas, encerrando as 'co

memorações da "Semana do Meio-Am
Qienté". O Movimento Bandeirante dará
continuidade a tal projeto, através do

�plantio de árvores e' exte�são desse
teatro, às zonas rurais do município,
em datas a" serem anunciadas.

Creches Domiciliares
Devem entrar em funcionamento

na próxima semana, as, primeiras cin
ço creches domiciliares de Jaraguá do
Sul ,sendo duas no Bairro Vila Nova e
três no Núcleo Habitacional da Cohab.
As creches domiciliares atendem cri
anças de O a 6 anos,_sendoUzn .pz:ogra�
ma dó Governo do Estado, através da
Secretaria de Desenvolrimento Social e
do Pró-Criança, com a coordenação, à
nível municipal, de uma COInissão in
tegrada por várias entidades assistenci
al, educacional e de saúde.

R8gião . ganh·a
novo.s postos de

��ll��)NARISOL
�=��.J4JAJ4IHASJ= ,

MARISOL S.A. INDÚSTRIA DO VESTUARIO
C(5CIMF n!' 84.429.752/0001-62 - JARAGYÁ DO SUL· SANTA CATA
RINA. ',r;MP�E$A DE CAPITAL ABERTO.

NOSSAS AÇÕES
SÃo NEGOCIADAS

NAS BOLSAS
DE VALORES

-

PÁGINAS 06 e 01

'RELATÓRIO DA AOMlliUSTRAÇAo

Submetamos a apraciaçlo dos Se"hores AciO(l�St!lS o nOSlO Relat6rlo
AnUI!; relativo ao exercício encerrado em 31 de março de 1985. coinpre
endendo .. Demonl1raçGes Financeiras, acompanhadas do Parecer dos
Auditores Independentes.

VENOAS
Alcançamos um íncramanto nominal � 305,5% na receita. superando ne
vamenta a média setorial e repreientanelo um crescimento de 30,5% acime
do IGP. As vencias ao mercado ext.no .uperarain nolllS expectatiws •
alcançaram USS 1.153.311,91, atingindo 16 Países.

:INVEsTIMENTOS
Deltinados a dotar • empresa de maior flexibilidede e capllcid!lde na 'raa
de Beneficiamento, .plicamol racunos di ordem de Crs 2.863,971.967

, (Doi. bilhlles. oitocentos e _ta • tris milhlSes, novecentos e _tanta e
.

11m mile n_ntos e_ta e sete cruzeirosI.
Concluimos • alabor� do projeto di instalaçlo·de tratamento dos eflu·
entes, cuj.. obras de implantaÇlo esd'o em andamento.
Para o pr6ximo exercício projetamos investirfte"10s no nlontantnle Crs
3.500.000.000, ,proporciorlfndo um incremento de aproximadamente 15%
na capacidlde instalada.

ADMINISTRAÇAo
"ianelo preperar • empr_' para responder aos futuro. desafios, conclui-

mos eSt\jdos refot.mulahdo .a estrutilra organizacional, o que deverá ser

!)bjeto de apreciaçA'o, em, ,l\GE. Estamos aplicando amplo programa de trei
namento objetivando capacitar nossos colaboradores, com ••pecial desta·
que 8, ""Prai'nees"

'.. ,

CAPITAL
A AGE DE 29.11.84, apr!Wou o desdobramentO das açlles na proporçA'o de
2 novas por cada possulde, p�do o capital integralizado de CrS•... : .

5.880.000.000,00 a ser represeritado por 4.500:000.000 de 'çlles, sendo
1.500.000.000 de açllet ordinárias e 3.000.000.000 de IIÇIIes preférenciais.
Em 31.03:85, considerado o desdobr4lmento, o valor patrimonial "'1\)10
• de CrS 7,40.

'

'RESULTADOS E DIVIDENDOS
O Lucro LIquido foi de CrS 2,80 poi açA'o, antas de considerados OS efei·
tos inflacIonários e de CrS 0,83 apôs corrl\)lo monetária, considerados
em ambos a deduçA'o do Imposto de Rendi.

,

Será prqposta a distribuiçA'o de um dividendo de CrS 945,000.000 (Nove·
,céntos e quarenta e cinco milh!les) o que corresponde a CrS 0,21 por açA'o.
Registramos npssos agradecimentos 8 todos que de uma ou outra forme
contribu íram para a conS!lcuçA'o d!JS nossos objetivos.

.

Jaraguá do Sul. 17 de Maio de 1985
A ADMINISTRAÇAo

BALANÇO PATRIMONIAL DOS EX'ER6íCIOS FINDOS EM 31, DE MAR O
-- � �- _ .��

-"(em mlTli'ãrei de·çruzeiros
' �"-

.

A.!..!.Y-º PASS I VO

1985 1984 1'985 1984

CIRCULANTE 50.815.816 12.808.031 CIRCULANTE 29.716.135 8.126.595
Caixa e BanCOl 912.178 729.749 ForneCedores 17.353.579 3.749.1'77
Contas a RBCIIbtJr de ClitlfltlS 29.644.256 7.683.171 ,lnstituiÇ(Jes Fin8nct1iras 4.040.796 1:970.635
Enoqu::;; IP.761.365 3.612.339 ObrigaÇ(Jes Sociais 2.468.866 542.678
Bancos Cofll1lfl VinculadBs 139.717 79.117 ObrigaçlJes Tributtirias 1.242.711 505.574
DtIf)Ó$ito a ""'azo Fixo 2.908.557 -.- Provisão para Imposto de Renda 2.175.777 559.486
DepiXÍfos p/Incentivos FI_is ;46.625 37){14 Dividendos a Pagar 946.495 215.020
Conl1lfla R_11M 546.3H9 88.024 GratificaçlJes a 'Pilgar 125.652 51.041
DtJsptJSIJS do Exerc1cio Sagllinft 756.719 378.217 Deb4ntures Simplfls 30,302 .

\ Comiss(!es 8 Pagar 969.508 398.077
filiALlZÁVsL Ä 1.0NGO.PRAZ;0 32.972 124.600 Contas a Pagar 392.751 104.605

Oflp6sitos C/)mpulwrJf1tElfitrObrlS, 31.968 107.257
EX'IGIWL A LgNtlo PRAZODtJP(Jsitoßp/.i}so TlI7efOflfl '1.004 1.004 5.946.682 �

Darpa_ da Exerclcios Fúturos -.- 16.�39 InstituiÇ(Jet; Financeiras 5.946.682 556.419

PERMANENTE
Debêntures i..127.719

18.12MB 4.909.A8 Cmditos da Coligadas -.- 47.811
Investimantos· 2.066.961 1.187.638 ;

.PAT�MONIO LlO:!,!IDOlmobilintlo 1!i.995.661 3.699.'552 i3,313.459 1.783.775
Diferido 74.866 22:498 Ca 'ital'Scici/l1 '5.880.000 1.576.973

rOTAL DO ATIVO
Reservas& Capital 16.583.723 4.003.709

88.878.276 17.842.319 Reservas de LI/cros 10.849.736 2.203.093

TOTAL DO PASSIVO 68.976.�76 17.642.319

��ÁJ notas expllcativll sIo parta intagranta di. demonltr8ça.. financei....". ..P4 notai explicativa. do parte integranta das demonnraçlles financeira."•.

DEMONSTRAÇAo DE RESULTADOS DOS EXERCI'cIOS FINDOS
EM 31 DE MARÇO

em milhares de cruzeiros

DEMONSTRAÇAO DAS ORIGENS E APLlCJ\COES DE RECURSOS
DOS EXERCICIOS FINDOS'EM 31 OEMAijÇO

'

!;,'
lern milhares de cruzeiros)

., ., ,

1985 1'84 1985 �
",� ... '

._,..� ""'''''.' ,"-.�. ''''', . � ,�". ' ...... .".

""oÃIC;ENSDE REtU'RSõS '.�'�"-",',,�H-

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 75.016.936 1U99.643 21.284.566 4.103.930

DeduÇ(JBs da Receita Bruta ,(10.684.149) (2.660.151)
Das OperaÇ(Jes Soci_ais '

Lucro LIquido do EXflrcício 3.724.658 969:772
DeslJflfla(Receit.) que nJb ."'tam o
CI.

HononJrlos dll Diretoria (125.662) (40.050) RtlduçSo do Per_Mnttl por
Des""$8s Gerais fi Administratiflflll (2.902.007) (972.272) Incorporaçlo 820.853
Despesas com Vendas (9.468.470) -(2.255.5871 Ajuste dfl Exerc ícios AnteriÓTflS 70.991 (32.220)
Despesas Financeiras (70.997.635) (2.373.6851 Reserva·Lucro Venda de Aç(!es em
Receítas Financairas 4.462.286 48:1.375 Tesouraria 345.518
Resultado da Equivalência Patrimonial 185.642 260.222 FormaçA'o,de ResfiTVas DL. 1994/82 137.904

- ."_'" __ • 0_' ""'_' .. -._- ... - '. Formaçlo de' Reservas PN. 48/79 121.314 25.311
Aumento das Reservas por IncorpfIrBçA'o 262.745

LUCRO OPERACIONAL L(QUIDO 15.574.463 3.046.197

I r
Aumento do Capita/por Incorporaçlo 210.205

Resultado nl'o Operacional rI78.083) 5.921 IntegralizaçA'o de Capitill 1.221.009

CorreçA'o Monettiria do Balanço (8.898.423) (1.483.410) Aumento. do ,Exiglvel a Longo Prazo 4.214.733 1.545.114
,

, APLICA!;;O'ES DE REC!,1RSOS 21.284.566 4'���:��gLUCRO LlÍlUIDO ANTES DO IMPOSTO'

II
Em Dividendos Propostos '945.000

DE RENDA 6.497.957 1.569.,308 No Ativo Imobilizado 2.863.972 191.178

Provisl'O para o Imposto de Renda (2.647.647) (559.486) No Ativo Imobilizado por

ParticipaçA'o dos Administradores (125.652) (40.050) IncorporaçA'o-L íquido 575.740
Em Investimentos 347.653 61.028
Em Investimentos por Incorporaçlo 8.775

LUCRO LIQUIDO DO EXERCI�IO 3.714.858 969.772

tA_ro
do ";fM'" Iô."""

Em Aumento do -RtNJTizável a Longo
Lucro por AçA'o 0,83 5,16 Prazo (91.628) 90.736
Ouantidade �e AÇ(Jes em CirculaçA'o 4.500.000.000 187.818.620 Em Aumento do Capital Circulante

'

LIquido' 16.618.245 3.518.545

"As notas explicativas 510 parte fntegrante das demonstraç!les financeiras". "As notas explicativas 510 parte i ntegrante das demonstrac;1Ies financeiras".

NOT�SEXPLJ�ATlVAS ÀS DEMONSTRJ\_Ç_Q_t:_S FI_N_ANCEIRAS
(em milhares de' cruzeirosl

NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa tem como atividade preponderante explorar a indústria e ce

mércio do vestuário em tecidos de fibras nawrais, mistas e artificiais.

DEMONSTRAÇAO DOS LUCROS ACUMULADOS DOS EXERCICIOS
FINDOS EM31 DE MARÇO
em milh , r ,-eiras

DEMONSTRAÇÄO. DÖ CAPITAL CI�C�LANH.,.IOUIQO,DOS
" EXERCICIOS FINDOS EM 310E MARCO

,

(e;;" milhares'de 'cruzeiros)

1985 1984 I I 1985
•

1984
-,-,

ATIVO CIRCULANTE
3.126.990No Inicio do Exercício 1�.608.031

No Final do Ex,ercício 50.815.81ê 12.608.031
SALDO Np INI�IO DO EXERC(CIQ -.- -.- VariaçA'o 38.2Q?785 9.481.041

Lucro Líquido do Exercício 3.724.658 969.772
DestinaçSo Proposta: PASSIVO CI,RCULANTE
- Reserva Legal (186.233) (48.489)

.

No Início do Exerciciô 8.1:16.595 2.164.099
- Dividenc!Qs Propostos (0,21 p/AçSo) (945.000) (242.443) No Final do Exercício 29.716.135 8.126.595
- Rese�va para Aumento, de Capital (2.593.425) (678.840) Variaç4'O 21.589.540, 5.962.496

SALDO NO FINAL DO EXERCI�IO -.- -.- CAPITAL,CIRCULANTE LIÍlUIDO 16.618.245 3.518.545

"As notas explicativas 11'0 pa'rte integrante das demonstraçõei financeiras"."As notas explicativas 510 parte intagrente das demons�açlles financeiras".

CONSELHO DE ADMINISTRAÇAo

WERNER SCHUSTER

GERALDO WERNINGHAUS

OTAIR BECKER

R�IÍlOLPHo FRANCISCO HUFENÜSSLER

PEDRÖ DONINI

CARLOS ODEBRECHT

saúda'
-'1

�DiT.AL
AOREA MULLER GRUBBA; Tabeliã de Notas e'OnciaI- de Protestos de Títulos
da C:omarea de Jairaguá do Stil, Estado ·de Santa Catâ.rina, na forma d lei,' etc..•
Faz saber a todOs quantos este edital virem que se, acham neste Cartório para.
protestos os títulos contra:

Ademar GeIson Leczko, Rua Guilherme Weege, 166; nesta - Atvelino Alves,
'Rua Jardim Pinheiro, 78, nesta, - Cecilia, Steinmacher, Rua Antonio Carlos Fer
reira, 22, aptQ 34, nesta i� FranciSco Airton: do Nascimento, Rua Guilherme
Weege, 196,' apto 304" nesta - Moto Schxoeder Ltda, Rua Vera Fischer; 239,nesta - MardeI Móveis Ltda, Rua João :PIaninscheck, 156, nesta � Paulo Hen
rique Techentin, Av. Mal. Deodoro da FODseoa, 987, nesta - Paulo Luiz Alves
de Oliveira, Rua Duque de Caxias,· sn, Rio dos Cedros -SC - Reno Sasse, Rua
Joinville, 1923, nesta - Wanda Gttrske Hackbarth, Rua Caminho do Morro, sn,Compá; Valdemiro Waldemar Ziele, Rua Joinville, nesta.

� ,
.'

.

E, como 08 ditos dev�res ná0 foram encont:rados e ou se recusaram a aceitàr a
'

devida intimação, faz por intermédio d_o preseJ:J.te edital'para que os mesmos compa
reçam neste Cart6tio, na :Rua Artur ,Müller� 78, no prazo da lei a fim de liquidar o
,$Cu débito ou entãO dar razão por' q1,le não o ,faz, 'sob pena de serem os r�feridostítulos protestados na forina da lei, .etc.! . .

'

.

'il!J/J�,. do Sul, 30 de maio de 1.985. "

AUREA ,MOLLER GRUBBA :-:- Tabeliã de Notas .e Oficial de Protestos de Tí-tulos ,da Comarca de Jaraguá do Sul.
'

Três novas unidades sanitárias foram inauguradas
na região, na �ltima se:rta-feira. São as' de Ço.rupá,Barra Velha e Sao FranCISCO do Sul -que ganharé(m seus
postos de saúde, substituindo as antigas dependências
e propiciando um melhor atendimento à. população.
As instalações das cidades de Corupá e B. Velha têm
uma exte:nsão de' 150 m2, enquanto a de São Francisco
do Sul é de 225 m2. O investimento foi da ordem de
Cr$ 150 milhões.

Por outro lado, em Guaramiri.m, está em funciona-'
mento desde a semana passada a nova agência do Ban
co do Brasil, construída na Rua 28 de Agosto,' de 265
metros quadrados, em um terreno de 1.200 m. quarados. Além da nova agência, o número de .funcioná
rios fói elevado de 9 para" 13 e o horário para atendi
mento público agora vai das 9 às 16 horas" de segun-da à sexta-feira.

.

NOTA 02 - PRIN�IPAIS PRÁTls:AS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) O resultado, apurado /)810 regime de cOfTIpatência de exerclcios, in

clui o efeito da correçl'o monettiria sobre as contas da àtivo perfTIII
nente e dQ patrimônio líquido a índices oficiais; os rendimentos e

encargos incidentes sobre os ativos e passivos, bem como os 'fIfeitos
de ajustes de valores do ativo para o vetor de realizaçA'o ou de mares·
do, quando aplicável.

'

b) Os estoques de produtos eesbados, em'elaboraçA'o e em poder de ter
ceiros foram avaliados ao custo real dfl fabricaç4'o., OS demais Itens

.

foram valorizados ao custo médio de aqliisiç4'o.
c) Os investimentos em sociedades co{ltroledas, esti'o avaliados pelo

método da flquivalência patrimonial. Os demais investimentos SIIb
registrados atJ custo, aCl"fIScidos tias correÇ(Jl!s monetíirias.

d} O ativo imobilizado estti demonstrado ao ClJSto de aquisiçA'o ou

construçA'o, corrigido monettiriamflntfl. A's depreciBÇ(Jés foram esl
culadas pelo método Ii".r, às faxlls admitidas pela legislaç4'o fim vi·

,

gor, levando·se em eonslderaç4'o a vida útil flCon(Jmies dor bens.

NOTA 03 -'CLIENTES
Duplicatas a Rllceber
Cheques em Cobranp,
Valores Descontados
Provido para Oevedores Duvidosos
Total:

19M

30.163.860
411.254
(13.851)
(917.007)'

29.644:256

t

1984

8.079.139
99.031

(249.654)
'(245.345)
7.683.171

NOTA 04 - ESTOQUES
Produtos Acabados
Produtos em ElaboraçA'o
,Matérias Primas
Materiais em poder de Terceiros
Outros Estoques
Total:

NOTA 05 - IMOBU.JZADO
Im6veis
Mtiquinas e Equipamentos
Móveis e Utensülas
Veículos
Instalaç(Jes
Outras Imobilizaç{Jâ
Sub·total:
DeprBciaçlJes Acumuladas
Total:

3.636.406
5.070.321
4.665.264
2.074.987
�

15.761.365

884.885
1.315.107
936.008
391.455
" 84,8BA

3.612.339

9.726.720
13.267.814
1.373.056
436.197

1.688.4f}9
161.715

26.653:971
(10.658.250)
15.995.661

2.280.390
2.346.619
323,590
120.322
488.431
30.808

5.590.160
(1.890.608)
3.699.552

N!lT�� _. EMPR�STIM��E FINÀNCIAMENTOS A LONGO PRAZO
InstituiçOes VencimentO valor

Finançeira, Finalidade Encargos Garantias Fillli Crs
Unibanco giro 8.5'Il.9. +ORTN ,duplicatas 10.09.86 122.146
Crefisul giro 7%Ba +ORTN duplicar,! 10,10.86 825.284
8ad�sc giro 6.5%.. + OR TN im'obi/izado 10.01.89 1.071.994
BRDE giro 7%aa + ORTN imobilizado 10.01.95

•

3.03IJ.444
BRDE fixo 6%110 + 2Q% CMPF imobilizado 10.03.88 22.468
aac/esc fixo 6%Ba + 2Q% CMPF imobilizado 10.70,87 8.654
Beo. Invest.
Credibanco fixo 8%aa +ORTN imobilizado 09,02,90 , 292.581
Bamerindus fixo 7%Ba .ORTN imobilizado 09.01.90 539.270
Bamerindus fixo 7%aa + DRTN

.

imobilizado 09.02,90 18.134
Bamerindus fixo 7%aa +ORTN imobilizado 09.02,90 15.707

Totoi:' 5.946.6I!2

NOTA 07 - EMPRESAS C,ONTROLADAS

Discriminaçlo
Marisol Comi. Cata!;.
Refi. de Malhas
Ltda. Ltda.

"·A" "8";·
270.624 120.000
999.725 62:1.273
257.092 119.405
(43.817) 205.'06

406 633.458

�.- 3.929.550

(27.224) 212;B66
1.181 81.663.

Capital Social
Patrim6nio Líquido.
NP de Ouotas dfl Propriedade da Companhia
Lucro' LIqUido do Exerclcio

,.'

Créditos e ObrigaçlJes entrfl a Companhia e
Controladas:

'

- Cmditos
Receitas e Despesas entre a Companhia e
Controladas:
- Receitas
Ajustes Avaliaç4'o p!Patrim(Jnio LIquido:
- 1985

7984

NOTA OB - CAPITAL SOCIAL
,

O capital social reslirado é de CrS 5.880.000 mil, Tflpresentedo por
1.500.000.000 aÇ(Jes ordintirias e 3.000.000.000 açt1fls praferfitICiajs
sem valor nominal.
As aÇ(Jes preferenciais nSo �rSo dirl!ito a voto nas deliberaÇ(Jes das As
sembléias Gflrais, sendo conferidas as seguintes vantagens:
a) participaçlo em igualdade de condiç(!es com alt aÇ(Jas ordinlrias ne,

distrib,uiçA'o de dividendo mlnimo de 25% do lucro líquido, da acor·
do com a letra "b" do artigo 34 do Estatuto Social. '

'

b) prioridadeno'/'gembo/so do capitel. sem prêmio.

:'PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

E"" 8 de ma,io �e 1985

limos. Sn.
Diretores e Acionistas de
MARISOL S.A. INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO

Examinamos o Balanço Patrimonial da MARISOL S.A. INDÚS
TRIA DO VESTUÁRIO, levantado em 31 de março de 1985. a corres�n·
dente Demonstraçlo de Resul�dos, os Lucros Acumulados e ... Origens
e Aplicaçlles de Racursos do exerclcio findo nessa data. Efetuamos nossos

exames consoanta normas de auditoria geralmente aceitas, incluindo, por
conseguinte, lis provas nos registros e documentos contábeis e 'a aplicaçA'o
de outros procedimentos ,técnicos de 'auditoria que julgamos necessários
nas circunstâncias.

As Demonstrac;!Ies Financeiras do exercício findo em 31 de mar·

ço de 1984, que estio apresentadls para efeitos comparativos, também
,

foram por nôs examinadas.
'

Em nossa opinil'o, as Demonstraçl!es Financeiras referide, no pri,
meiro parágrafp, lidas em conjunto com as Notas Explicativas, repr!tSenum
adequadamente a posiçA'o patrimonial � a situaçlo financeira de MAR ISOL
S.A. INDÚSTRIA DO VESTUÁRIO, os F.lésultados de suas Operações ii as
origens e Aplicaçl!es de Recursos desse exercício, de acordo com, os princí·
pias contábejs 'gerálmente aceitos, aplicados em b8ses uniformes em rela·

çlo ao exercicio anterior:

AUDIT - SERViÇOS DE AUDITORIA S.C.
CRC(SC) n!' 0524

WILLIAN KOHLER
Contador CRC(SC) n!' 5.235

DIRETORIA

PEDRO DONINI WERNER SCHUSTER WIGAND HASSE,
DEVANIR DANNA

Contador CRC(SC) n!' 6187

Imob. Morada
doSolLtda

Rua Exp. Gumercindo da Silva, 72 - Fone 72"1250
CRECI N�, 740.-J 11'" Região

VENDE
Uma casa' em alvenaria com 120 m2 na Rua
Richardt Piske.

,
Um terreno coin 5€)0 m2 na Rua Jorge Czer
niewiez (próximo ao, salão Doering)
Um terreno com 550 m2 com casa mista na

Rua Padre Alberto Jacobs (ótimo ponto coml.)
Um terreno com 450 m2 no centro de Itajuba
-beira mar.

.

Um terreno com 23.750 m2 com casa mista,'
pastagem, lagõa de peixe, em Ribeirão Molha,

. ótimo para ·chácara.
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.

.

para cursos ---
A Agência de Forma- vários cursos" inclusive land, Dornbusch e também

ção Profissional do Servi- em outros municípios. Se- em Nereu Ramos" COIÚpá,
-

ço Nacional de Aprendi- gundo o agente João Bec- Schroeder, Guaramirim e

zagem Comercial/ Senac hauser, os cursos oferec-i- Massaranduba: admínís
dê Jaraguá do Sul, está dos são de Serviços de tração de vendas" para di
abrindo matrículas para Escrítórío "110 Colégio Ro- retores e gerentes lojís
..---------.:..----....---.......----. tas; técnicas . de vendas

Fo:tO,'

,,' L:o�,···''S,' destinado a vendedores

,

O
,

lojistas e, ainda, cursos de
escrituração contábil, che
fia e liderança" relações
humanas no trabalho, o

perador de computador
(programação Cobol], em
pacotador ornamental,' se
cretária executiva, técni
cas de vendas por telefo
ne (telemarketing) e arte
sanato em tricô, este em

Jaraguá, Corupá, Schroe
der e. Massaranduba, .bem
como, congelamento de a

limentos em Schroeder e

Guaramirim.
As matrículas poderão

ser feitas' no Senac, em
, Jaraguá do Sul; Av. Getú
lie Vargas 621 e maiores
informações poderão ser'
tomadas pelo f 72-2166.

Senac abre inscrições

O..........,estfInoBlnco.tl!rra4II.....

J' ZBESC �
i

'.1 ) ,

Brindes na' revelação de. seus fQines
Você eseolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,

máquinas. ßotogrâficas; luvas ou posters.
Só � r.oss que dá : fresenteiS.

"Oi Herdeiros da Duquesa"
74, - MORADORES DA VILA DUQ.lJESAiEM 1985.
SUvio T-o_"elin, LuiS Mário Demarcbi, Prim� Leoní, Goi. �

lherme Prestini, O$\'aldo Leoni, Osmar Dallagpolo, DáriO'
Dallagnolo" D81'c:idio Martinelli, Ddebrando·Mal1:ineli, Al
varo Bucci, Iosé Mal1inelli, Otávio Ceseonetto, José
Meura, José Rodrigues, Celso Cesconettõ,; Francisco
Cesconetto,. Egg� Prestini, Eugênio Bartolomeu Presti-
Di, Elói prestini; Natália Pradí Prestini, Mariano Ri�d".

Dda Pradi" WaldeJlUll' Campr.egher, Olivio. Zangbelini,'.
Jorge, Meura, Ricardo Maas, Henrique Maas,;'Rudi Beh-
ling, Onório MOil'eira, Pedro da Luz, Florentino� TomaseI-
u, Arildo Tomaselli,. Hilberto Bebling, RosáUa Pi:adi, Mar;
ceUno Demar� Leonardo Demarchi, Mário Demarebi, �.

Hékio Demarchi, Aluísio Demarcbi, Erieb,. Busch, Ro-
lando· Wehrmeistes, Luiz PresUni" Cort Welle.., Eugênio
Prestini, Edgar Ramthum" Alvlll'o Pedri, Edmundo Ram-
thum,; Euclides Busnardo, Anibele Demarcbi", .Luiz Resa.. .'

Roberto Wehrmeister, Emílio Wehrmeister" Irmãs Cate
quistas, Waldemar Gumz,. Remimo, Vicenzi�, José Vicen-, "

n, Jandir Bernardi, Pomeanóski, Rolando Schutze,. Maria,
Rosá, Nelson Wehrmeister, José Gascho, DOUglas Schutze,
Sérgio Cesconeto, Ernesto Cam,.:egher, Ernesto Malfez-
',zoJJi, Artur Sevegnani, Aurino Macedo, Valério Macedo,
Vergilio Moretti, Arlindo DaDagnolo, Juvencio Dallag-
nol3; Mario Lorenzettí, Rudi Schmelzer, Lides Borinel-
li, Del,ma PicoUi, Neldo Stedding, Adalberto Piccoli, Ari
Elias Ferreira, Alcides, Baca, Laareanö Camilo,. Olga
Piccoli, Mario Sevqpumi, João Stolf, Alvaro Rosá, Cla-
ra Campregher, Nayino Satler,' Luiz Preti, Hilário Pretí,
Paulo P,reti, Arlindo�Preti, Sérgio Lorenzetti, Henrique Ces
co�etto, Alvino Lorenietti, :Francisco Cavalieri" Alzira
Pradi, Valdir T.omelin; Wilson Gumz, _Valcir Campreghér,
Abraão Rosa, Lauro. Demarcbi, Luncio Demarchi, Ger-
mano Vicenzi, Artur. Santos/Edgar Bisoni, Edgard Biso-
oi, Altevir Vase!, Joaqnim Fusi, Albano Campregher,
Chico Leoní, Constaot Postai, Honório Demarcbi, Alldo
Pavanel],o, Frederico Lenhardt, Henrique Lenhardt, Leo-
doro Fontana, Paulo Leoni, Mario de Almeida, Bruno
da Costa, Guido Jung, José Schneider, -Rubens Obenaus,
Ingo Obenaus. . .

(Moradores do Pé da' Grota Funda para baixo)
Sérgio Ricardo, Mari Wesler, EíJÚlio Santana, Luis Flohr"
José, Zoz, Inês Zoz" Manuel Scbileider, Paula Santana, .

João dos Santos, Pàulino Leoní, R� Panstein, José Pans,
tein, Graciosa Bucci,. Alvino Mayer (�alão Cl1Jieiro), tIr
bano Bucci, ,Eno, E., Gascho, Roque.' dos' Santos; Hum
berto Bucci, Nestor.:D�marchi; Arlnelo Postai, CetestiÍlo
Pedri. Qsmar Preti,; Evawio Bebling� . " '

(Moradores da Rua, da Igreja que .sebe R. Grande)
José �abona, Lucia Maffezzolli, Valdiria M.Dallabona,
Valdeci DaQabona, Aparicio MartineIli, LuiS MaffezzoW;'
Arl.indo Maffezzolli,. Carmelo Dallabona, José Pommere-

'

Alfredo Maftinelli,. Hercílio Lorenzetti, I.eodoro LuneIli.
(Moradores da Rua: da Caxias) _ José Wehr.QJ.eister, "Val� /'

J'

decir Reis, Alberto:,Pedri, Osmar Senhorinha, LeomâÍ'
Lorenzetti, Aldo Me.Úl'a, Euzébio Prestini, Eugênio Rit
ter, José Cordeiro, -.Osmar Correia de Negreiro, Alvino
Pommerening, .Brono, Pommerening, Darci de Lima, Os
mar Veloso, José Sêvegnam, Leonardo Bernardo, Roll
Gores, AdeJia de Pio; Pedro Capmo, Bernardo GOi'geS,
Alcides Campregher, ,Renato Campregher, Alberto Vivi
an, Julio Nicolini", Antônio NicoJ,ini, Armindo Mavel'1
Maori Lourenzetti.o (Moradores da Rua Trindade) - Ge
raldo Ropelato, Valério.- Ropelato, Severino Rotrelato, De
lirio Ropelatto, IreDe RopeIatto, Arlindo de Souza, Sérgio
Vieira, Hugo HerteI,; Afonso ROsá, AssiS Rodrigues de
Souza, Mafalda Vicenzi Koening, Valdir' SteUer, MOOIel

dos Santos, Móacir Dallabona, Orides QueM de
Lima, Alcides Odorize, Gnido Pradi, Voltaire ele Mattos,
Orlim�o dos Santos, Aristides Lorenzetti," Osmar dâ Sn- :t'

va, Airton Maffezzolll, Ing9 Busch. c

.

LjJ' F�IG ..ORJFICO G U M Z. S. Â�

ANO,40
1945 1985 .

PRODUZINDO ALIMENTOS COM;Ql1ALIDADE' g'
HIGIENE, COM INSPEÇAO FEDERAL SOB Nº825
FRIGQRIFICO-SUPERMERCAD�FABRICA RAÇOES

� � � �
c

NOVENkPODEROSA AO�,
MENINO JESUS OE PRA-

.

GA �Oh! Jesus qúe dis
sestes: peça e receberás�
procure- e' acharás; bata- e_

a porta: se abrirá.. Por iº
termé'diõ de Maria VOs&a'
Sagrada, Mãe, eu, humil
�e-mente, vos rogo q\le
minha prece seja atendi-·
da. (menoiona-se o pedi- ,

do). ObI Jesus que dis
sestes; tudo que p�es
ao Pai em� meu nome Ele
atenderá.- Por mtermédio
de Maria· Vossa" Sagrada
Mãe, ,eu_ humildemente ro-.

JO em, Vosso Nome, qu�� _

minha oração seja ou�id'a
(meneionill-se' o pedido). .'

Oh! Jesus que dissestes: o

Çéu e a terra passarão mas

� minha palavra não pas- !.

.sará. Por intermédio de .

"

tdaria Vossa Sa�rada Mãe,
�u confio, que minha or-a�

ção. seja ouvida (mencio
na-se o' pédidor; Rezar três
Ave Marms e úma.,saWe
Rainha. Ern eàsos urgen- .

tesO" essa' novena deVerá ""
;ser.: feita> em- nove J:íoras. 'e

'

_

1P.ãn�da "publicar, p��. se
: I,r'

.

�

ter, alcança'iio uma graça.'· i�
.

E.A.B .. ·._
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a. Redator:Fl6vio José Bmgnago - ORT-SC n9 2141
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esentantes credenciados: Pereira de Souza &Cia.
Tâbula Veículos de Comunicação SIC Ltda, e Pro

Propaganda Representações Ltda.
Jornal é associado a ADJORlISC e ABRAJORl.

. Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões pará presentes,

jóias, relógios, violões; troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENrnDA

Na Marechal e na Getú60 Vargas

Funilaria J!liaguá Ltda.
Calhas para todas .as finalidades

Agora também aquecedores a

euergia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279. - Fone 72-0448

Lanznaster _:. O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos pata presentes em todas

as ocasiões.

ZNASTER fica na Mal.Deo�or.o, 364-Fone 72-1267

moda certa em roupas e calçados está na·

CINOERELA. Vista-se bem cem a

moda Ve r
ã

e da

ClNDERELA

este 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-nosl

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 7Z-UOI

COMERCIAL FLORIANJ
Máquinas e equipamentos pera escritório.

Assistência Técnica de Máquinas de Escritório
em Geral.

Ruá Venâncio da Silva Porto, 353 _ Fone.72-1492

•••1IA 40 ANOS

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

•••HÀ30ANOS'

_ Em maio' de
.

1945, fundava-se o

PSD, eonvocando o Interventor Nereu
Ramos uma grande reunião dos elemén
tos que apoiavam a politica situacio
nista, Jaraguä do Sul faziá-se repre
sentar por duas delegações, cada qúal
representada por uma corrente politica
A primeira: Mário Tâvares da Cunha
Mello, Artur.MUller., Arnoldo L. Sch
mítt, João O. MtHJer, João Pmmendo-

· erfer, Henrique- Piazera, Angelo Rubí-»
ní, Virgilio Rubíní, João Lúcio da Cos
ta, Euclides Vieira Garcia . e Antonio
Schmitt. A segunda: Roberto Mar

quardt, José Müller, Carlos Hass, Max
Fiedler e Fidel1s Wolf. Além dessas
comissões estavam. presentes 0- Teil.
Leonidas C. Herbster, EmiUo Silva e

Lauro Braga. Por telegrama, declara- ,Aurea MUller Gmbba, Oficial dó
vam-se solidários' ao partido os srs. Registro Civil do 19 Distrito da Comar-
Giardini Lenzi, Candido Zanghel1ni, 0-, ca de , Jaraguá do Sul, pubIicava o E
taviano Tissi, 'Basilio Sehíochett, Mano- '

dl�al nó} 5.955, onde' se habilitavam parael Alves de Oliveira, Angelo Floriani, ,ças�r-se Udo fStaats, filho de Valen
Otto Wagner, EmiUo Piazera e Wal- tim Staats e de Wand,a Ehlert Staats
ter Breithaupt. Do Distrito de Corupá: e Valeria Nair Krause, filha de Alfre
Waldemar Luz, José. Pasquallni, Amo. .

do Krause e Hermtnta Krause.
Krell1ng, Carlos Tossíní e Gessy Rodrl-

: _ c;> Vereador Eugênio Victor Sch
gues Alves. pô, parto desta terra e .não , möckel. homenageava na Câmara Mu
vejo tudoI Igualzinho como hoje. ; nÍcipál de Jaraguá do .Sul um dôs mais
- O Delegado Aux1l1ar de. Polida' cal. J

antigos [oniats de Santa Cataribâ ..'O ;
municava que es radtos dos subdítos I ESTADO _, que no dia 13 de maio com
do eixo, que estavam lacrados, pode- pletava o seu 501} ano de existência.
riam voltar a funcionar sem qualquer Além dá homenagem era aprovada ex-
formalidade. tensa mensagem congratulatöría secun-
_Exonerava-se do cargo de contador dado pelo vereador Clemenceau do A-

da Prefeitura Municipal o sr. Alfredo maral e Silva. Hoje, 1985, O ESTADO
Moser, que por 12 anos exercia aque- completou o seu JOt' antversãrío, co-
le cargo. memorado com jántar às 20,30horas,no

Clube 12 de Agosto ,oportunidade em

que fOI outorgado o titulo de "Homem .

de Empresa de ,1985" ao empresário
jaraguaense Eggon João da Silva e a

que compareceu o Diretor Eugênio V.
Schmöckel, para prestigiar a festa e o

homenageado por tão elevada distinção
entre seus pares.

.

�

.

Todo milho tem dia de virar min

gau. Pois foi o dia do Olaria A.C. vi
sitar Jaraguá de Sul e jogar com o

Baependi, que foi fragorosamente der
rotado Pelo elevado escore de 7 x 2.
Os' quadros: Olaria - Walter, Oswaldo
(Renato) e Jorge; Moacir, Olavo é Do

dó; 'Pombo,' Arlindo, Gauchínhe,
.

Hel-
· ter [Carlíto] e Mário; Baependi - Gaul
ke, Jorge (Eduardo) e Octacílío: Wal

ter, Balloqumho e Zépi, Americano

(Jorge), Taranto, Chadéco, Turibio e

Oswaldinho. O Juiz Aristocilio Rocha
era da' Federação Metropolitana de Fu
tebol. A renda: Cr$ 13.134,00. O jogo
era realizado no Campo do Baependí,
à Rua Georg Czerniéwicz, onde se lo
calizam a Marchitex e Café Sasse, de-

· fronte do atual Bar Gaulke, o "Mono",
que atuou naquela tarde negra para
o futebol jaraguaense.

'

_ Fazia 36 anos (1919) que era criado
em Jaraguá o Posto do Tiro de Guer-

ra 226. Na mesma data aparecia em

Joinvllle o jornal "Munícípío de Join
ville", sob a direção do dr. Placido
Gomes.
_ O Registro Civil do 19 Distrito da
Comarca publicava, entre outros, os

.

seguintes proelamas de casamento:
Edital n9 3.755-Waldemar Schmitz e

Olinda �opelatõ; nt' '3.756-Eugênio Stre
be e Edeltrauth Meier; n9 3;758-Gusta·
vo :Mathedi e Edeltraudes Edyth Ry
lander: nl} 3.759-Fernando Arthur Sprin-
gmann e Vara Díroléa Fischer; nl} 3.

760- Norbeto Hafermann e Zelia Sch
mítt: nt' 3.761-Ernesto Bartsch e Lili
Harnack e nl} 3.763-Herbert Paulo Lu
iz Marschall e' Relinde Mahnke. Quan
ta gente conhecida casava num ano só!

• ••HA20 ANOS

·

...HAIO ANOS
OS novos telefones da cidade eram

acionados, em decorrência da visita do
sr, J. Gonçalves da Telesc de Joinville,
um investimento de quase, 10 milhões
de cruzeíros para a: construção. da o

bra, que contaria dentro de curtíssí
mo tempo com o sistema de Discagem
Direta à Distância. Pôxa, parece uma

eternidade essa melhoria e ela só COIn
pletou dois lustros de exístêncía.
_ Nessa onda de inaugurações entra
va também o novo Posto de Saúde do

Jaraguá do Sul, localizado na rua Rei
noldo Rau, confirmado pelo prefeito
Eugênio Strebe- e pelo dr. Felipe, do

Departamento de Edificações DAE.

Faça o seu· SEGURO OBRIGATÓRIO, CONTRA INC:ENDIO e de VIDA
EM GRUPO conosco.

Organização Contábil " A Comercial" SC Ltda..
Rua CeI; Procópio Gomes de Oliveira, nO 290 - Fone 72-0091

Jaraguá. do - Sul SC.
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o "Opa" homenageia o "Tonho" ,

",.0 "Opa", nosso "diretô" bolonísta do "Bota Fora",
daqui de casa,'- resolveu foi- o "Jaceré't-Ingo Fall"
instituir uma medalha do gatter-, "Rei" do Bolão

o "Correio do Povo", para 198411985 que foi o ��or
homenagear o prematura- denador da programação
mente falecido genro An- das competições esportí
tônío José Gonçalves. vas das festividades do Di
Quem ajudou nessa merí- vino Espírito Santc., do
töría memória ao aplica- Clube Atlético Baependí.

De uma conversa' "ao .

pé do ouvido", numa das,
6íls feiras - lá no ','Senta
Púaí'; ficotl estabelecido
que nas competições do
tradicional clube da cida

de, um dos , desportistas
receberia do "Correio do
Povo", por intermédio

'

de

seus fanrlliares.uma meda
lha. Feito o sorteio, saiu

o nome do "Léo" - Lean
dro Schmöckel Gançalves,
filho de AI�.tônio, com 3
anínhos, J::uJo' apélido foi

gravado para destacar o

bolonísta, 'E por uma des-
.sas incríveis coincidênci
as a medalh-a -foí ostentar
o peito do bolonísta Ilson
Nolteneo Bastos - o i'QUl_
to" que , quando muito

jovem trabalhou no Escri
tório "A Comercial" e Ií

.dou com 9 "Correio'
do Povo" de quase vinte
-anos atrás. Na sexta-fei
ra,

.

dia 24 de maio de
1985, o "Opa" e o "Qui
to" encontraram-se nas
canchas de boião e, emo

cionados, se abraçarem,
lembrando O episódio.'

....

__

' Noyo J)iplomata.
�ategorla e pra quem teß1.

Quem tem Diplomata. sabe o gue é categoria única. Isto é tão automático quanto a-

Ve
-

ha
'

. '.
_transmissão que oDiplomata tem. AIi2s. ele tem maiS da !lue isso, Muito rnais,

n ser',
.'

"

' ,O prlmel�o ..O Diplómata tem conforto, muito luxo e é proprio'das pessoas gue gostam de estar à frente,
Cerno você. E sabe de uma coisaê-O Diplomata. além do rnotor 4 cilindros. também tern-a'nova.
o� domotor de 6 cilindros a ákool. O mas potente do BI2siI. Mas, se eleê possante, também' e.tI.lé sOfisticado. Muito sofisticado. Por exemplo: o banco traseiro vem com apoiç para cabeça e

• à�-braço central. Tem luz de Idtura.de duplo foco. Sombreira com c:spe� iluminado. E 'd'
... - �

..

C V· I td IReveswnentodbsbancosemveludocotde.Consolecom=ensão,dotadGdecmzcuocaceodedor mmenr orrer: orn.· ele. j' a.

'I'
para compartimento�. lu condiPo'!Jldo e direção hidrãulica normal e de Iinhä complementam ... '- tI.l
!!St:l soflSUcação communo confC?no. Mas JS_to são apenas .a1guns detalhes. . .• 'AV. Mal. DeodGre.'

• 557 _ FoDCJ. 72.0655 72-0060 e 72-0969 r.Omelhor mesmo você precisa ver de l"?rto. Ponanto, reserve um espaço -3·. !li- ,'. ,
.

nasuaagendaevenhaconheceronovoDlplomata. .', .
"

"

c_ JaraguA do Sul - sc. '

Você vai ganhar em luxo, conforto, potência emuitaÕltcgoria." Marcade__' ,

de junho-DiadosNamoradós.
.

:Qfereçaumpreserse

.1

õ
CP
lO
O

I

��--------------------------------------------------------------------�--------�----------------�----------------"�----------�,

Uma empresa que
® ttíOHL-B-A-C-H--' Cresce com sua

SUPERMOTOR gente.
\ JAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ATtETISMO: BATIDOS ONZE
RECORDES EM JARAGUA_
Com a participação de onze

equipes no masculino e oito no
feminino, foi. realizado em Ja

raguá dr Sul, sábado e domin

go últimos, Q
.

8° Campeonato
Estadual de Atletismo, no Está
dio Max Wilhelm, onde foram

quebrados onze recordes cata
rinenses, inclusive um brasilei
ro e sulamerícano. A seleção
de Jaraguá teve destacada a

tuação, obtendo 9 medalhas (4
de ouro, 3 prata e 2 bronze), a

través 9S resultados que se se

guem:. Carlos H.A. Miranda -

1 o lugar .nos 11Om c/barreira
(recorde), Waldir Giese - 2° nos
110m c/barreifas e 2° salto c/va
ra, Laércio Müller-3° no salto

c/vara, Ademir .Roesler-S"
.

nos

200m rasos, Jorge L$. Souza-
1 ° no .salto triplo. (competiu co

mo avulso), Antônio S.M. For
tes - 4@ lugar nos 800 m rasos

e 4° lugar nos 1.500m e no 4x .

400m, Jaime Dellagiustina. _ 5°
nos BOOm rasos � 4(.) no reveza

mento 4 x 400m, Sérgio A. Mar
tins - 4@-Jugar nos 100m rasos

e no 4x400m, Alenor Lenzí - 6°
no salto à' distância, Valmir 0-
estereich - 5° nos 400 c/barrei
ra-s e Walter Sonnenhohl - 7°
salto à dístâncía.. No feminino,
Cornélia Holzínger 1 ° lugar nos
10.0m c[barreiras (recorde) e

19 nos 400m c/barreíras, Clari
ce Kuhn to salte em altura (re
corde -com 1,6.6JD.) e 2° nos 100
m c/barretres, Itamar Schíochet
6° lugar. noa 100m rasos.

Os recordes batidos na com

petição em, Jaraguá do Sul .

fo

ram: Cornélia Holzínger (Bae- ,

pendí) - 10Qm c/barreiras, Cla

ríce Kuhn (Baependi) - salte em
'-

altura, Aline Fígueíredo (ADI
EE) ,,- 200m rasos, Sílvana Pe

reira (ADIEE) nos, 150Qm ra

sos, Mênica M. Rocha, no lan

çamento, da dardo, bateu o re

corde caíarínense , brasileiro
e sulamerícano com' 52,06m;
Carlos. H.A. Miranda (Baepen
di) - 110m c/barreiras, Rubenst
Friedel (ADBlu) - lan_ç. marte

lo, JeiJson M. da Silva (ADBlu)
salto, e./vafa,. Eduardo Gomes

(ADBlu)· .. no decatlo, Otmar
LothaI: Welk (AmEE), ,- Ianç.
disco- e -Nivaldo Heje Filho(Jl!C)'
lançpmento. qe dardo.
HANDEBOL FEMININO :e VI
CE-CAMPEÄO DOS· J'ESC

.

Terminou no final da sema

ná' passada, em Coneórd1a, os

XIII Jogds Escolares de San
ta Càtarina, que envolveu 1.850

participantes, sob o patrocínio
Gta Sec1Jetaria da Educação, a

través da Unidade Operacional
<iLe Edncaçãe> Física e Desportos!
Uned. Competindo em quatrQ
mOdÇIlidadés, a' padte.ipação da
19a UCEe, de Jara-guGÍ do Sul,
pode ser considerada� muito. boa

-segundo o' Chefe� da DIFID,
Waldir Giese, que· destacJ>u os

resultados, como o 1P lugar de
Clarice Kuhn, nó atletismo, no

salto em:' ãltura '(recorde com

1,70m) elo nos: 100m - _c/barrei
ras. O volibol masculino ficou
em

.

80 lugar e o basquete não

ESPORTES�}?lá�VI0Jo�sé�

obteve classificação. Das moda- em vista que a equipe da, A.R.
lidades coletivas, o handebol Indústrias Reunidas foi elimi-
feminino teve destacada atua- nada do campeonato por ques- .

ção, sagrando-se vice-campeão tões disciplinares. No domingo
dos JESC, perdendo a final pará passado, dia" 26, pelas. Chaves,

Itajaí, por 22 a 18 e tendo na- Verde e Amarela, . no mesmo

da menos do que cinco atletas local, os resultados foram Gua-
convocados para a Seleção Ca- raní 1 x O Canarinho, Corín-
tarinense que disputará o Sul- thíans- O x 1 Nova Aliança, Co-
brasileiro Estudantil (São Pau_- hab O :x.. 1.' Portuguesa, Seára 1

. lo; Paraná, Santa Catarina e J.C 3 Fluminense, Figueirense 3 x

Rio Grande do Sul), no mês de 1 Atlântidà:,' S. Antônio 1 x 1

julho ,sendo elas: Raquel do Saturno, Arsepum 1 x O Cante-
Nascimento, Ivonete Stríngarí, reira e Independente Ox1 Fruet.
Marilene Watzke, Marina. Ru- \ ALVORADA MASSACRA O
dolf e Valéria Vieira da Rosa. XV NA SEGUNDONA
A disciplina da delegação da A sexta rodada do Campeo-
19a UCRE foi elogiada pela- U- nato da 2a Divisão de Amado-
ned. res da Liga Jaraguaense de Fu-
Por outro lado, a DIFlD re- tebol, .

em disputa do Troféu
cebeu 50 bolas

-

de basquetebol "Adernar Frederico Duwe", a-

e 50 bolas de volíbol da Seere- presentou como fato marcante,
taria da Educação e está íazen- a goleada do Alvorada sobre o

do o repasse à:s escolas, de a- XV de Novembro, 1- a O, o mes-

cordo com as necessidades de mo placar que a equípe de Rio
cada. quel, segundo Waldir Gi- Cerro II impôs na rodada an-

ese. teríer sobre o Vitória. A parti-
WEG VENCE A PROVA CI- da foi apitada por Tibério Stuy
CLlSTICA DO SESI e os -demaís resultados da roda-
Com 32 concorrentes, repre- da foram: Malvíce 3 x 1 Pon-

sentando as empresas Mene- te Preta, com Walderaar Víeira
gotti, Weg, Indústrias Reunidas, no apito; Aliança 1 x 1 Guara-

Corpo de Bombeiros, Gráfica ni, arbitrada por Ricardo Nardt
Avenida, Fruet, João Wiest e e Grêmio Garibaldi O x O Vító-
Marcatto, o Serviço de Espor-. ria, com arbítragem de Ari En-
tes do Sesí de Jaraguá do. Sul ke. A sétima rodada marca

realizou na manhã de domingo para amanhã, dia 2, a partir das
a prova ciclística comemoratí- 1.5h30, os jogos entre Avaí x
va ao "Dia da Indústria", no Malvice, Ponte Preta X' Alran-.
circuito da Reinoldo Rau, Jorge ça, Guarani x XV de Novem-
Lacerda, Ferdinando Pradi e bro, Cruz de Malta x Vitória
Luiz Kienen. Indívídualmente a e Grêmio Garibaldi x Alvorada. '

classificação foi esta: l.Qsni COMEÇA RETURNO DO' A-
.

Lorenzí-Weg, 2.Evaldo Ganis - MADOR ·COM O BOTA'FOGO
Marcatto, 3.Leona1do Gonçal- ÚDER
ves-Marcatfo, 4.Jaime Madru- O segundo turno do Campeo-
ga Dias-Weg" 5.Antônio da Sil- nato Estadual de Amador da- Fe-
va - C. de Bombeiros, 6.Romiro deração Catarínense de Futebol,
Robin - Menegottí, 7.Joel de Grupo 5, começa' na tarde des-
SOuza - Gráfica, . t3:Alcides Fur- ,: te domingo, com três partídas.
lan - Menegottí, 9.RoU Ram-

..

Em S. Francísco- Ipíranga x Cruz
thum, - Ind, Reunidas e ,.1Ú.Wal- - de Marta, em Jaraguá Botafogo
dir Odellí - Corpo de Bornbei- x Atlético e em Corupá, D. P'e-
ras. Por empresa: 1.Weg-22 dro x Embraco. Domingo passa-
pontos, f.Marcatto-18 pontos e do houve apenas uma partida i-

3.Menegotti-8 p-ontos. solada ,transferida da ta röda-
Para este mês de junho, o ca- d'a, onde o Botafogo foi a São

lendário esportivo do Sesi pre- Françisco e goleou o Atlético
vê a realização nos dias 21 e por 3 a O, consolidando a sua po-
22 dos 2@s Jogos Sesianos de sição de líder invicto da 'compe-
Salão (canastra, dominÓ, g-ene- tição, com 12 pontos, cinco .pon-
ral, tria, tênis de mesa, truco, . tos a. mais do que os- seg_undos'
xad'rez· e sinuca) e, no dia 30, colocados _ Cruz de- Malta, Em-
prova rústica classificatória pa"- braco e -Tupy, que tem 7; AHé-
ra o Estadual. Ueo 6, IQiranga 3 e D. Pedro O.
CHAVES AZUL E VERMELHA' Duas equipes cla�sificam-se à fa---
CONnNUAM O VARZEANQ se seguinte do Estadual Amador.
O Estádio do João Pessoa se- FUTEBOL DE SALÄO DA- VE-

diará neste domingo, a s'egun- XAME NOS MICRORREGIO-
da rodada das Chaves Azul e NAIS _

'

.

Vermelha do 2° Campeonato O futebol de salão de Jaraguá'
MUIi1!ÍCipal de Fute�ol Varezano, do Sul ratificou que está nivela-
da Divisão Municipal' de 'Espor- do por baixo. No fihar-d-e-sema-
teso A partir das 8 horas joga- na pàssado, nos Jogos. Microrre-
rão Pinheiros x São Paulo, Tu-

. gionais, em Joinville, o selecio-
barões x ColumbÜl., Olaria x nado jogou bisonhamente e deu
Rio M0lha, Santa luzia x Canto Q maior vexame ao ser derrotado
do Rio, Bangú x �arke:i, Flores- por..-Araquari 7 x 4 e por Garo-
ta ..x Brásil; Vete$nos x Mq_n- va 4 x 3 e entregando o jogo
chester e o jogo ]nd. Reunidas para Guaramirim (no que fez cer- .

x Vita Lenzi' não 'sairá, . tendo
. to), que assim pôde disputar u-

\
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ma das vagas. O selecionado fi
cou de fora dos Jg.Regionais e

consequentemente dos Jg.Aber
tos -.A bocha, outra modalidade
em .que Jaraguá participou, ga
nhou de 2 x 1 de S. Francisco e

de 2 x 1 também de Barra Velha,
devendo jogar esta tarde com
Joínvílle e à noite contra Gua
ramírím, com amplas possibili
dades de classííícação (basta u

ma vítóría): o volíbol, por seu

turno, venceu Barra Velha por
wo e perdeu para Joinville pot 2
sets a O e decide. a vaga Com S.
Francisco, enquanto Guaramírlm
enfrenta Joinville. Guaramírtrn
enfrenta também Joinville no

futebol de salão.
CITADINOS DÊ f1tJTSAL TEM
CONTINUIDADE
As 1Sa e 16a rodadas do Cam

peonato Citadino de Futebol de
Salão - Copa Unibanco - foram
desenvolvidas esta semana e du
as outras serão. realizadas na

próxima. Na quarta-feira, día 05
na Arweg, Jaraguá Fabril x Ar
weg, Marisol x Unibanco e Mó
veis Weber x Coneza e, na sex

ta-feira, día 07, no Artur Müller
AABS x Móveis Weber, Urbano
x Coneza e Unibanco x Jaraguá
Fabril. Pela categoria juvenil,
domingo dia 26, Fabril 3 x 6 Ur
bano e Arweg 13 x 1 Coneza
e, pela eategoría infantil, Fabril
O, x O Urbano e Arweg 5 x 4.Me
negottí. Arweg e' Urbano lide
.ram a classificação nas duas ca-

, tegorias e neste domingo, dia 2,
lia Menegottí, jogarão às Bh-Me-

. negotti x Fabril, 8h45-Arweg x

Urbano (infantil), ,9h30-Coneza
x Fabril e. 10h30 - Arweg x Ur
bano (juvenil].
KOHLBACH VAI COMPETIR
NO STOCK-CARS EM SP.
A Equipe Kohlbach de Auto

mo-bilismo, vai participar no diá
:1,.4 de julho; em São Paulo (In
terlagos), de etapa do Campeo
neto Brasileíro- de Stock-Cars,
com o Opala 20>2' pilotado por
Sávio Azevedo. No domingo pas
sado. . Sávío em' companhia de

> Bibi- Kohlbach, Wilson Híns
e ehíng e do mecêníeo ITeneu Bö
ettger esti;veram observando a

competição. Independente desta
participação, a Equipe Kohlbach,
vem se preparando paira a quin
ta etapa do Campeonato Catari-

, nense de Autoniobilísmo. - Divi
são 1, dia 16 de junho, no Autó
dromo Arthur Breithaupt, em Ja
rag:uá do Sul.
BRADESCO CONTINUA LIDE
RANDO O BANCARIO
Com 9 pontos, o Bradesco é

(1)<' àtual lid-er do Campeonato
.

:Bancário, que apr'esentou sá�
� bado os resultados Unibanco 6
.' x 8 Besc, . SulbrasHeito' 5 x O
- Bamerindus GM, Na'Ciölfal 2 x
3 Bradesco er Mercapaulo 6 x

2 Bamerindus JS. Os demais
melhores classificados são Men
capaulo eom 8, Bese 7 e SulL
brasileiro 6. A sexta rodada,
.esta tarde, no Artur Müller te- .

rá as seguintes partidas: 14h' -

S'ulbrasileiro x Besc, -!Sh -Na�
cional x. BaI.llerindus JS, Mer
capalllö x Bradesco e 17h-Uni
banco x Bamerindus GM.
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As Anotacões de Flávio José
I

A semana foi rica em acontecimentos politicos.
Começou sexta-felrà, com a vinda dos principais lí
de um "almoço ecumênico", no Baependí, que jermínou
de um "almoço ecumênico, no Baependi, que térniínou
em comicio. Alguns empresários não gostaram. pois
vieram homenagear o diretor do Banco do Brasil e,
constrangidos, tiveram de presenciar um ato político.

Nada de novo no "front" em termos de definição
de políticos locais ao PFL. Sé é que existem simpati
zantes, estão ainda enrustidos. Pública e oficialmente
ninguém aderiu ainda a Frente Liberal em Jaraguá do
Sul, muito embora hajam muitos nomes comentados
como possíveis integrantes do partido presidido nacío
nalmente pelo ex-governador Jorge Bornhausen.

Se aqui nada há' de ottrcíal, mas Guaramirim saiu
na frente. Sem trocadilho. O presidente da Câmara e

do PDS, Ademir Izidoro, aderiu ao PFL e formalizou o

seu ingresso esta semana. Ademir que tem pretensões
politicas (não esconde de ninguém que quer ser candí=
'dato a prefeito), deve, agora, fazer oposição ao gover
no municipal, ao qual dava apoio até então.

Oswaldo Oeschler, vice de Ademir, deve assumir
a presidência do PDS em Guaramirim, município que
politicamente encontra-se bem situado em termos de
partidos políticos. Agora existem nada'menos do que
quatro. O PDS majoritário (tem a Prefeitura na mão),
o PMDB, o PT (que disputou as eleições de 82) e agora
o P�L. É muito partido para poucos votos. . .

,

Ein Jaraguá, deixaram ontem a máquina adminis
trativa municipal do Diretor do Samae Waldir Rubi
ní e o Chefe de Gabinete Olavo Marquardt. Com essas

saidas, muitos' desdobramentos politicos 'à vista e o

prefeito Durval Vasel começa a enfrentar suas primei
ras provas de fogo com os próprios companheiros de

partido. li ruim para o- PMDB que tem Convenção na

porta.'
.

Olavo, fundador e participante de todas as cam

panhas do MDB e PMDB, segundo o próprio, foi con
vidado a entregar o seu cargo, sob a alegação de que
o prefeito estaria recebendo pressões por ele ser gen
ro do deputado Dombusch. O ex-Chefe de Gabinete
não sabe como ficará a sua sítuecãd, mas afirma não
guardar ressentimentos nem rancor. Continua na luta.

Com a saida de Olavo, Já se prenunciam chuvas
e trovoadas. Comenta-se que ó deputado Dornbusch
deve descer a borduna no prefeito Vasel, ante a de
missão do seu genro. O Prefeito, porém, permanece
,tranquilo e já prepara o tacape para o revide. A griga.
promete ser boa e os estilhaços podem atingir maís

'gente. O PDS, de camarote, assiste a refrega.
O Ministério da Fazenda anunciou que a inflação

de maio é de 1,8%. Com este índice, a correção mone
tária prefixada para julho é de 9,2%. O rendimento das
cadernetas de poupança em 1° de julho será de 9,15%.
A ORTN de julho passará para Cr$ 45,900,90, o mes

mo valor da UPC para o trimestre julho-setembro. A
inflação acumulada .no ano atinge a 61%. ,

,

Em função da realização, quinta-feira, do Seminá
rio de Assuntos 'Municipais do Tribunal de Contas, foi
transíerída "síne-díe" a data de assinatura do convê
nio para elaboração do Plano Diretor de Jaraguá do
Sul. O secretário Francísce de Assis Cordeiro. do Ga
plan, que esteve na cidade esta semana, tratou sobre
a nova data para a realização do ato.

'

O prefeito Durval Vasel, que manteve contacto
semana passada com o Ministro da Agricultura, Pedro
Simon, informou. que entrará com um projeto visan
do obter recursos para a formação de uma patrulha
agrícola mecanizada, para dar assistência aos agricul-
tores do município. ,

.

BALAS E CAFl!' S ASS E

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO
.

PROVEI

contínuídade à construção,
,

ainda que de forma não
acelerada, a Associação
está se dirigindo à comu

nidade, solicitando apoio
através de doações, seja
em cimento ou dinheiro.
As doações em cimento,
conforme informou ao

"Correio do Povo" Moa
cyr sens, poderão ser fei
tas na Com. e Ind. Breí-.
thaupt (Rua Gumercindo
da Silva, 310 Fone 72-
0944),'Loja das Tintas (Rua
Jorge Czerniewicz, 12_
fone 72-0204)" Comercial
Jaraguá (Rua CeI. Proc.
Gomes de Oliveira, 99-
Fone 12-0066) ou, ainda"
no 'Zonta Materiais de
Construção (Rua João Pla
ninschek, 205 - Fone 12-

1955).
A doação em dinheiro

.poderä ser depositada di
retamente

'

no Banco do
Brasil S.A., conta n" 4006-
1. O recibo será fornecido

posteriormente.

a Cr$ 2,5, bilhões a pre
ços aluais: Os 'recursos

até aqui foram obtidos a

través de doações, tais
como terrenos, tijolos, ci
mento e em dinheiro, que �

permitirão a
'

conclusão
das íundações do empre
endimento.
A Associação, em de

zembro passado, encami
nhou à Caixa Econômica
Federal pedido de finan

cíamento junto ao Fundo,
de Assistência Social (FA
S), no sentido de cobrir
parte dos custos, já que
cinquenta por cento dos
mesmos espera-se obter
da venda do usufruto de

parte dos apartamentos.
Os recursos do FAS estão
ainda em fase de análise
e por esta razão teme-se

pela paralízação da obra,
haja vista que a diretoria
da entidade não pretende
investir sem um respaldo
financeiro.
No entanto, para dar

ção Comercial visando a

redução das taxas de se

guros junto ao IRB; C0m

pleta cobertura às obras
da Prefeitura no que se re

fere a reposição de tubos
e peças danificadas duran
te a pavimentação de ru

as; construção do escri
tório técnico, além de um

novo almoxarifado, gara-'
gens, oficina de hidrôme-
f.ros e cozinha.

Outro trabalho impor
tante iniciado na gestão
de Waldir Rubini é o re

lacionado a ampliação da
. Estação dê Tratamento de
Agua. Durante o ano pas
sado foram colhidos os e

lementos necessários e' no
início deste ano foi apre
sentado o projeto comple
to de aumento de capaci
dade de tratamento de á
gua' de 14 litros/segundos
atuais para 112 litros/se
gundo, cujas obras deve
rão' começar no segundo
semestre, conforme infor
mação posterior do pre
feito' Durval Vasel. Afora

Izmçcdo a calDpanha do cilDen
topara as obras do 'anciaanfo '

Rubini deixa o S�maa. E mostra as raalizaçóes
o relato das realizações, o
ex-diretor do Samae egra
deceu àqueles que propi
ciaram condições de exe

cução do trabalho rios 21
meses em que esteve à
testa da àutarquía.
SEM SUBSTITUTO
Em entrevista à impren

sa, no meio da semana" o

prefeito Durval Vasel in
formou que ainda não es

colheu o novo, diretor do
Samae, tampouco o novo
chefe de gabinete" que

'

também ontem desligou-se
do cargo. Vasel disse que
não tem pressa na esco-

, lha dos substitutos, mas a

'diantou que serão da sua
inteira confiança, probos
e capazes, dentro do espí
rito da Nova República.
O Samae será dirigido

interinamente p/ Sr.Fran
cisco; antigo colaborador
do órgão. Com relação a

ampliação da ETA as o

bras não sofrerão retarda
mento quanto ao seu iní
cio face a alteração da di

reção do Samae.

Granda shoW musicál para julhol
A Secretaria de Educa

ção, Cultura,' Esporte e

Turismo de Jaraguá do
Sul, iniciou contactos para
a contratação de um gran
de show musical no pró
ximo mês de julho, duran
te a semana de comemora

ção dos 109 anos de fun
dação .da cidade. A prin
cípio o show .será com

"Os Paralamas do Suces-

so!', uma homenagem aos

jovens jaraguaenses pela
passagem do Ano interna
cional da Juventude. Para
o evento serão cobrados
ingressos módicos de Cr$
5 mil e o local provável
de realização é o Estádio
Max Wilhelm, que permi
te a afluência de um gran
de, público .

Com vista-s a dar a S0-

lução de continuidade a

construção do ancianato
de 'Jaraguä do Sul, a As
sociação Assistencial pa
ra Idosos "Lar das Flores"
está lançando a Campa
nha do Cimento. Ela come

ça neste l°de junho e se

gundo o presidente do'
Conselho Diretor, Moacyr
Rogério Sens, dentro dos
princípios de integração,
proteção, valorização e as-

'sístêncte ao idoso, foi ini
ciada meses passados a

construção do "Lar das
Flores" na Rua Domingos
da Nova, com uma área
de 4.340m2, 'contendo 60
apartamentos, refeitório,
cozinha, lavanderia, enfer
maria, oficina de manuten
ção, área de recepção e

admínístração, áreas de la-'
zer e, jardins; em terreno
de 6.023 m2.

'

O custo total da obra
está estimado em 60 mil

ORTNs, o que corresponde

O diretor do Serviço Au
tonômo Municipal de A
gua e Esgoto-Samae, dei
xou ontem, 31, o cargo
que ocupava desde 25 de
março de 1983, quando da
reintegração da autarqui
a municipal ao 'patrimô
nio público, após a tenta
tiva de transferência à
Casan pela ex-administra
ção municipal. Rubiní em

relatório encaminhado ao

"Correio do Povo", mos

tra a reforma admínístra
tiva e técnica havida no

Samae e destaca as obras
maís importantes .realíza-
'das no período em que di
rigiu o órgão.
O ex-diretor ressalta o

ieaparelhamento comple
to da Estação de Trata
mento de Agua, recupe-'
ração do reservatório dois,
no Morro do Carvão (fun
dos da Matriz}, onde fo
ram investidos Cr$ 16 mí
'lhões, bem como do reser-'

vatório um e Nereu Ra
mos; compra de móveis e

utensílios para os escritó
rios central e técnico;
compra, de viatura kom
bi e reforma dos remanes
céntes; implantação dê 14.
568 metros de redes de
dístríbuíção de água; e-

fetuadas 1.105 novas liga
ções, atendendo direta-
mente a 5.500 pessoas; ins
talação de dez hidrantes
aéreos em diversos pon-,
tos da cidade; reativação
do Conselho Municipal de
Engenharia Sanitária, que
éo órgao superíor do Sa
mae; realização de traba
lho ,junto com a Associa-
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