
/

lUelNIO VICTOR--- SCHMÖCKEL
o SEMANARIO MAIS ANTIGO DE SANTA

CATARINA

FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1919

f

•

T

•

'I

•

•

..

capital Sul AmerfcMle ...
ANO, �1 - JARAGUA DO 8UL - SANTA CATARINA..,.. Sema����:ab:r:,:i:..1.:d:.e..:l:.:9_A.:.:�_�...;:;Ed;;IçIo=_N;;.O_.;3,;;;.2:;,;;3�·_..._ Cllepft

..... ,

NESTA EDIÇAO: Scciels,
, p'g•. 2, 3 e 4i Escotismo,

. Exames Supletivos e outras,
nas p'gln.. centralsi. Con
fira a hlstörla, aniversário de
morte de Artur Müller e

Ma�s8r8nduba, p'g•. 8 e 9i
�sportes, p'gs. 10 e 11 e,
As 'Anotações de Flávio Jo-

� sé, na p'g. 12.

- Desde o dia 8, a Su-'
�rvls5o Regional de Edu-
'caÇa0 Especial vem reellzan
em a triagem dos excepclo
nais candidatos a pensão.
mensal concedida pelo Go
verno do Estado, através da'
Lei n." 6. 185. Dezenas -de
pais (de toda a região) es-

t50 procurando a. UCRE, �
fim de heblllterem seus fi
lhos

-

excepcionáis à pensão.
Feite a triagem, �ão enca
mlnhados pare laudo diag
nóstlco para a devida ave

lIaç50 de equipe técnica,
formada pelo Dr. Roman
Marlk' (médico), Rosena
Silva�Coral (asslstente so

clal) e Maria Raquel Seme-

.

sina (psic610ga).
- O proéeSio relaclon.�

do aos desvios de 'inaterlals
da Prefeitura J' foi distri
buído para a 2 .. Vara, para
as provldincias. Uma nova

testemunha participativa, no
furto foi ouvida e confir
mou os depoimentos do
prlnclpal acusador, O.ni
Wendt.

- Já se- encontrem adi
antados os trabalhos de re

tlflceção da Serra de: Jera
gu6, que divisa nosso Muni
cfplo e Pornerode. A Cons
trutora Hayaschi executa os

serviços de terraplenagem e

obras de arte, estando já no

sopé da serra, em territó
rio jeragueenle.

Ass-altal1tes levam Cr$ 600

mil da totéríca Jar�guá

A Supervisorle Local de r:duca'ção (19 :(1) está son- ,

dando a posslbllidede de \ mplentar uma Escola Isolada no

Morro de Boa Vista, na estrada que demanda as repetido
ras de TV,considera,ndo a exlstêncle de bom número de a

lunos de 1." a 4.· série. Seg.mdo o Professor Arnoldo Schulz,
Supervisor de Educação, jd houve o' levantamento das ne

cesaidedes na comunidade, inclusive Um encontro foi feito
com pais de alunos, quando constatou-se a existência de
vinte e quatro crianças err. condições de frequentar a nove

unidade escolar que c!evertí ser implantada.

Os alunos daquela comunidade percorrem atualmen
te uma distância conslderével até o Colég'lo Estadual Holen

.

do Marcelino Gonçalves, o mais ,próximp.

Estacionan;1ento público na

- Mal. Floriano Peixoto
O projeto-de lei que -de forma gradativa.

recria o Serviço Autõno-
mo Municipal de Água e Outra lnfcrmaçâo do

Esgoto - SAMAE, de Ja� Executivo Municipal II im-
rª9uá do Sul,- foi retirado prense, relaclone-se a es-

da Câmara pelo Executi- tacionamento na Mare-

vo Municip,àl, para rees- chal Floriano. A falta de

tudo, em razão de algu- locais para estacionamen-
.

mas dúvidas surgidas e . to é latente na cidade e

aditivos apresentados, in- diante desse fato, a Pre-

formou o prefeito Durval feitura está acertendo
Vasel, adiantando tam- -com a propriet�la de um

.

bém que breve remete ao- terreno beldie . próximo
Legislativo um projeto ao Bradesco, pare el(, fel-
para equiparar os venci- to o aterro, construir um
mentes de alguns fun-. estacionamento. Da mes-

-clonérlos municipais ma forma, ficou acertado
/

inativos; que percebem' também; por via amig4vel
faixà salarial bem infe-

' â compra 'do Imóvel per-
.

rlor -a 'outros, .o que na tencente ao Sr. Fagvndes,
opinião dó Prefeito é ln- na CeI. Proc6plo Gomes,

justo. Esses funciohárlos que servirá pare li aber-

terão os vencimentos e- tura- da ligaç50 com a

quiparados aos' d'emais,
_

Reinoldo Rau.

,GETOLIO e LEMBRADO PELAS
IDeiAS E ATOS

A Revendedora Janlg\ ,6 'de Loterias' recebeu pela 4.·

vez-a "visita" dos ladrões Anteriormente os larápios con

seguiram penetrar pela janela, mas, terça-feira, dia 20, por
.

volta das 22 horas, quando a casa preparava-se para encer- -

'

rar as etivldades (era o úl timo dla para apostas na Loto),
três, homens de aparência simples, segund<? o, proprie�ário
Aldo Prada, armados de revólveres, renderam OS funcloné
rios (cinco homens e clnce mulheres) e_ obrigaram a abrir
o cofre.Jevando também o dinheiro des-apostes que esta

vam nas gavetas, csrce d. Cr$ 600 mil.
.>

por
. muitos anos, como

por exemplo, a crleção da
Petrobrás, da CLT, Pre
vldêncle Social, Institutos
de Aposentadoria, Voto'

Peminlno, Voto Secreto,
Siderúrgica de Volta Re
donda, Hidrelétrica. de

· Pau10 Afonso, dentre ou

tros, além de ter sempre
se preocupado com a

classe operária e agrfcola.

Praticado Q assalto, dI! armas em punho, fugiram num

Chevette marron, placa nSe, identificada. A polfcia foi cha
mada e foi ao encalço dos assaltantes, nada conseguindo,
acredltando-se qu. sejam � tementos de fora.

Morro da Boa Vis�a
vai ter Escola Isolada

o centenário de nascl-:
meno do ex-presidente da
Repúbljca, Getú'lio Dor
nelles Vargas, comemo-,

rado dia 19 de abril, foi
registrado na Cârnara de
Vereadores de Jaraguá d9
,Svl,petos vereadores Ál
varo Rosá e Atayde Ma
chado. Rosá mencionou

alguns atos fomados pelo
_

grande eStadista brasileiro
que governou o Brasil

AT� CEM METROS DO MAR
NINGUaM MAIS-CONSTRÓI.

"-

A construção de resi-
dêncles unifamiliares em

praia s6 serão permitidas
ap6s cem metros, conta
dos paralelamente à fal-
1(a da MÇlrinhá, podendo,.

entretanto, ser admitida
a construção de

-

equipa-
. mentos comunitários, tu

dsticos ou de lazer, des
de que não '. ultrapassem
a altura de sete metros e

ocupem o máximo de 20

por cento da superfrcle
do terreno dlsponfvel. Es- .

ta é uma das diretrizes
que a Embratur e O Con
selho Nacional determI
naram em janeiro deste
anq e que' em Santa Ca-

tarina atinge os munld-

pios de Garuva, São Fran
cisco do Sul, Araquari,
Barra Velha, Piçarras, P.

. nhe, Balneário Camborlú,
Itapema, Palhoça, Celso
Ramos, Porto Belo, Gerc>'
paba, imbltube e Laguna.

A medida está gerando
muitas '_controvárslas,
pois milhares de pessoas
que têm lotes nas- 14
praias' (muitas delas tam
bérn de JarClguá) atingi
das pela resolução, flee
rão sem poder constru1r
suas casas. No dia 25 pr6-
ximo, em Baineário Cem-

-

boriú, a aplicação da lei
,serª discutida e já se pr.
vê debates acalorados.

A 19,."UCRE Iniciou esta semana a entrega da
prfmelra liélranda de LNros", que abranger' ,a quinze
escolas Isoladas das redu' estadual e municipal. e uma

, promoção da Fundação Roberto Marinho e da Funda-
ção do LIvro Infántll e Jiuvenil, em colàboração com a

Hoechst do �ra,lI. Detahes na áltJma págin,a.J
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Proclamas' de Casamento
. Áurea Müller Grubba, Oficial do Registró Civil do.

1.0 Distrito da Comarca 'de Jaraguá do Sul, Estado de San
�e Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
törto, exibindo os documentos e�igidoS' pela lel, a fim de se

habilitarem para casar, os segurntes:
"-

Editai n," 13.129 de
13-04-1983

Edital n.O 13.133 de
13-04-1983

Loreno Pommerening e Cópia recebida do' Cartório
Adelaide Sehulz ..

\_ de Boa, Vista-Joinville, neste
EI� .brasllelro, solteiro, en- Estado.
fermelro, natural de Guara- Augusto Flqr da Silva.
r'ri1rlm, miste Estado, domi- Catarina de Oliveira
cllledo e residente em Gua- Ele, brasileiro, solteiro, se-

ramirlm, neste Estadó, filho pateiro, natural de Jaraguá
d. Harry Pommerenlnq e de 'do Sul, domiciliado e resl-
Ursula .Schneider Pommere- dente na Rua Castelo Bran-
nlng. Ela., brasllelra, solteira co-Vila Lenzi, neste distrito
costureira, natural de Jare- filho de Manoel FIÔr da
guá do Sul, domiciliada e

.

-Sllve e de Ana FIÔr da Sll-
resldente na Rua Jclnville," va. Ela, brasllelre, soltélra;
nesta cidade, filha de A- costureira, natural de llho-
mandus Schulz e de Alzira ta, neste Estado, domicilia-
Meist.,. Schulz. da e residente na Rua Pru-

O Editai ".0 13.130 de dentópolis-Boa Vista,
.

Joln-

13-04-1983 ville, neste Estado, filha de
Constantino de Oliveira e de
Otilia Ollvelra,
Edital n.O 13.134 de
13-04-1983

Cópia recebida do Cartório
de Guaremlrlm, neste Esta
do.
Ademar llllmann e

Heide Stein
.

Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural 'de' Guara
mirim, rieste -Estado, domi
ciliado e residente em Gua
rarnlrlm, neste Estado, fi
lho de Arthur Ullmann e de
Hilda Dorn Ullmann. .Ela,
brasileira, solteira, balco
nista, natural de Guarami
.rim, neste estado, domlcl-.
liada e residente na Rua'
Major J",ulio -

Ferreira, nesta

cidade, filha de Aroldo Stein
e de l'{i1sa"' Fisch�.r Stein.
Edital n.O 13.135 de'
,14-04-1983.

Cópia recebida do éartório
de Massaranduba, SC.
Nelson Mie,helluui a

Rita Dalle Court
Ele, brasil�iro, solteiro, ope
rário, natural de Mas,saran
duba, neste Estado, domici
liado e residente . nesta ci
dad�, filho de CelesfinQ Mi
chelluzzi e de Filomena Ma
ria Piaz. Ela, brasileira, sol
teira, costureira, natural de ,

Massaranduba, neste. Esta
do, domiciliada'e residente'
em Massaranduba, neste Es
tãdo, filha de Fortunato Oal
Ie Court e de Brigida.. Ran
cho Dal1e Court.

Edital n.O 13.136 de
14-04-1983

Gilmar Spezla a

Marilda Bassani
Ele, brasileirol solteirol ope
rário, natural de Jaraguá do
Sul, do�iciliado, e residente

'rldolln Döge· e
Isolda Volkmann
Ele, brasileiro, solteiro, la
vrador, natural de ,Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi
dente em ,RIo da' Luz ii, nes-

.

te distrito, filho de Erich
Döge e de Verortlee Baade
'Döge. Ela, brasileira, soltei
ra,

.

operária, natural de Ja-
,

raguá do Sul, domiciliada e

res(dente em Garlbeldl, nes

te distrito, filha de Harold
Velkmenn e de Regina Witt
Volkmann.

,

Edital n.O 13.131 de
13-04-1983 :

Ricardo Herchefl. e
0, Madalena KUster

Elel brésileiro, solteiro, in
dustriáriol natural de Jara
guá do Sul, domi�i1iado ,e re

sidente em Rio da LUZI nes
te distrito, filho de Ernst

, Hercl:Jen e de Alma Krueger
Herchen. Ela, brasileiral sol
teira, do lar, natural' de
SchrQeder, neste Estado, do
miciliada e residente em Rio
da Luz, neste distritto,' filha
de Bruno Küster e de Paula
Steinert Küster.

Edital n.O 13.132 de

O 13-04-1983

AdeJair Reltz a

Marllene Wolskl
Ele brasileirol solteiro, bal
conista, natural de Rio do
Oestel neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
José Emmendoerfer, 'nesta

cidadel filho de Aladin Reitz
e de Joaquina Reitz·. Elal
brasileiral solteira, do lal'l
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada � residente na'
Rua (iuanabara, nesta cida-.

.
de, filha de Arí Walski e de
Doris Bona Wolski.

Antonio Hirschen Fischer e
Dalila Kneubühler
E(e, bràsileiro, solteirol mo
torista, natural de MatelSn-

-

dia, Paranál domiciliado e

-I ' residente na Rua Parál nes-

paréfi ta cidade, filho de Paulo
-Hirschen Fischer Junior e de
Ana Fodi Fischer. Elal bra
s.ileira, �Itejral auxiliar'de
escritório, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residenfe em Três Ri0S do
Nortel neste distrito, filha

I' de Egon Kneubühler e de
, '"'--_ ____;' Renata Raduenz KneubOhler.

em Ribeirão Molhai neste

distrlto, 'filho de Bruno Spe
zia e de Clara Pedrottl., Ela,
brasileira, solteira, costurei
ra, natura I de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente
na Rua Guaramirim, nesta

cidade, filha de Guerino
Bassani e de Maria Junkes
Bassani.

Edital n.O 13.137 de
14-04-1983
Artur Atanasio da. Silva 'e
Mirian S6ares ,�a Conceição
F"Ie, brasileiro, solteiro, pe
orelro, natural de Ibirama,
Ileste-Estado, domiciliado e

I esldente na Rua Victor Ro-
.

� snberç, nesta cidade, filho
de Atanasio Severino �a Sil
va e de Maria Lourenço da
5i1va. Ela, brasileira, soltei- '

re, costurelra, natural de
Paranaguá, Parané, domlci-
I iada e residente na Rua Pa
dre Alberto Jacob, nesta ci
dade, filha de José Sôares

, da Conceição e de Erica San
lOS da Conceição.
Edital n.O 13.138 de
J4-04-1983

"endelino ,Dallmann e

Itoself Jung
•

I:le, brasileiro, solteiro, ope
r�rioi natural de Jaraguá do
5u,I,_domiciliado e residente
ern Três Rios do Norte, nes-

'la distrito, filho de Artur
Dallmann e de Erna Wallow
Dallm,ann. Ele, brasileira,
roltelre, costureira, natural
de Guaremlrlm, neste Esta
tio, domiciliada e, residente
-Ila Rua Jolnvllle, nesta cida
de, filha de Bernardo Jung e

de Elvira Sabino J,ung.
t:dital ri.o 13.139 de
i 5-04-1983

Sérgio José Peters e

Maria de Lourdes Krause
tlel brasileirol solteiro, con-

. ladar, natural de Jaraguá
.do Sul, domiciliado e resi
oeJente na Rua Reinoldo Rau,
t;esta cidade, filho de Alfeu
j:leters e de, Angelina Pedri
�'eters: Ela, brasileira, so.I-'
t,tiral balconista, natural de
jaraguá cio Sul, domiciliada
� residente na Rua Reinaldo
�atJ, nesta cidadel filha de
r avinus Krause' e de Erna
r.�omualdo' Krause.

r ditaI. n.O 13.140 de
15-04-1983

Cópia recebida do cartório
t,.e Joinville neste Estado.

Cesar Qui.rino da ,Cruz e

Margarete Aparecida Santana'
Ele, brasileiro, solteiro, epe
rário,. natural de Jaraguá do'
Sul, domiciliadci e resident�
na Rua Antonio Carlos Fer
reira, nesta cidade, filho .de
Tupy Quirino da Cruz e de
Vitalina da Cruz. Ela, brssi
leira, solteira, operária,' na
tural de Joinville, neste Es
tado, domiciliada e residen
te em 'oinvi"e, neste Esta-

. do, filha de Pedro Antonio
Santana e de Dinacy da Cos
ta Santana.

Edital r),o 13.141 de-
. 15-04-1983

- ,

Dorival José do,Carmo e

Maria do Rocio Corrêa Ri
beiro
Ele, brasHeiro, solteiro, bal
conista, natural de Pouso Re
donde, rieste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Marina Fructuozo, nesta d
dade, filho de Agenor do
Carmo e de Olanda da Sil
va do Carmo. Ela, brasileira,
solteira, operária; natural
de Caçador, neste Estado do
m iciliada e, residente na Rua
Maria Obelina da Silva, nes

tá cidade, filha de José Ma
ria Corrêa Ribeiro e de Ledy
da 'Silva Ribeiro.

Edital n," 13.142 de
1 8-04-19"83

I

Ademir Roesler e

Rita Bruch
Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Três Pas-
.sos, Rio Grande do Sul, do
'micillado e' residente na

Rua Corupá, nesta cidade,
filho de Marno Eduino Ro
esler e de Maria . Teresina
Roesler. Ela, brasileira, sol
teira, enfermeira, natural de
Jaraguá do Sul, domicil.ia
da e residente em Barra do
Rio Cerrb, neste distritol fj
lha de Herbert Bruch ,e de
Alinda Eberhardt Broch.

Edital 11.° 13.143 de
18-04-1983

Jaime Rocha e '

Lourdes liane Bockor
;-

Ele brasileiro, solteiro, in

dustriário,' natural de Porto

União, neste Estadol domi
ciliadQ e residente em Jara

guá-Esquerdo, neste distrito
filho de J(dio Rocha e de
Júliä Vieira Rocha. Ela, bra
sileira, solteira, industriá-

I ria, '(aturai de Jaraguá do

.Relógios,

I

Sul, dcmicillada e residente
em Barra do Rio Cerro, nes
.te distrito, filha de Francis
,co Bockor e de Lora Maria
Scheuer Bockar.
Edital n.O 13.144 de
18-04-1983

Budibert Roweder e
Ana Elisa Roweder
Ele, brasllelro, solteiro, ope
rário, natural.de Massaran
duba, neste Estado, domlcl
llado, e residente na Rua
Henrique Marquardtl nesta

cidade, filho de Otto Rowe
der e de Roeschen Westphal
Roweder. Ela, brasileira, sol
teire, operária, natural de
Luzerna-Joeçabe, neste Esta
do, domiciliada e residente
na Rua Jolnvllle, nesta ci
dade, filha de Armando Gui
lherme' Roweder e de Idã
Hedvig Roweder.

Edital, n.O 13.145 de
18-04-1983

Paulo Miranda e

Diucélia Deniz
Ele, brasileiro, solteiro, mo
torista, natural de -Salete,
neste Estado, domiciliado e

residente em Jaraguá-Es
querdo, neste distrito, filho
de Santo Miranda e de Alvi:..
na Miranda. Ela, brasileira,
do lar, natural de Santa Ma
ria, Parané, ' domiciliada e

residente .em Jaraguá:Esquer
cio, heste distrito, filha de

"

José Den'iz e de Ana Maria
Deniz.

cristais, violões e m;ügos finos
presentes, em todas as

ocasi,ões é coin o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

, que tudo nie faz para servir bem.
fica n9 Marechal Deodoro, 364

Edital n.O 13.146 d.
19-04-198$ .

.

Osvaldo. Borchardt e

lieresinha Seid.mann
Ele. 'brasileirol solteiro, tra

torista, natUral de Rio dos
Cedros, neste Estadol domi
ciliado -e residente em RI

.

beirão Molha, neste distri
to, filho de Hugo Borchardt
e cle Elsa Borchardt. -Ela,
br'asileira, solteira, do lal'l
n.atural de Jarêiguá do Sull
dOlJ:li€iliada e residente em
Ribeirão Molha, neste disti'l
to, filha de Osvaldo Seide-.
mann e de Matilde Bassani
Seidemann.

Edital n.O 13.147 de
19-04-1983
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. LUA BONITA - Com de
dicatória ao Diretor, o nos

so conterrâneo, Padre Ber
nardo de Claraval Em"';-en
doerfer, $CJ, attJal Vigário
da. Paróquia de Botuverá,
município próximo a Brus

que, está remetendo o seu

livro de poemas, "Lua Boni
ta", de- boa apresentação
gráHca, mostrando a sua

verve literária. Padre Ber
nardo, na apresentação, diz
que são versos simples, mas
ique falam um pouco da
gente; de fácil compreensão.
Parabéns pelo trabalho e a

casa agradece a gentileza da
remessa da obra.

NA CECESC _:. Os empre-:
sários Eggon João da Silva

, e José Carlos Neves, de Ja-·

raguá do Sul, integram o

Conselho de Administração
de> Centro de Comércio Ex
terior .. de Santa Catarina
(Cecésc), eleito dia 14, em
Florianópolis, tendo na pre
sidência o' joinvilense Hans
Kress, que foi reeleito.

FESTA DE REI. - A Festa
de Tiró Rei, tradicional nas'

Sociedades. da região, movi
menta neste sábado' os asso

ciados. da Sociedade Esporti
va e Recreativa Rio da Luz I.
A magestade é o Sr. Renato
Trapp e a programação, que
inicia-se às primeiras horas
da tàrde, prevê desfile das
lmedlações do Bradesc; até
o Agropecuário, onde .o rei
vai recepcionar os seus sú
ditos. Segue baile no Salão
Barg, com a Bandinha Lira

·

da Aurora.
NO BEIRA RIO - Carlos

Azevedo, diretor social do
Beira Rio Clube de Campo
informando a àbertura da'
discoteca, dia 29, sexta-fei-

·

ra, promoção do
. Departa-

, mento Social e Deck Som.
· ·Esses encontros da galera
jovem acontecerão quinze
l1áf"mente (o próximo é 13
de maio), gratuitos aos as-

.

sociados e .convidados espe-
� ciais. O Beira tem ,progra

mado pará 20 de, maio o Bai
le do 11.0 Aniversário, com

o "4.· Redenção:' e festa ju-
· nina com baile à

.

caipira dia
24 de junho, com música de

· "Os Galopeiros".
pLlMAR - Nossos ami

gos da firma Marcatto pre
parando com carinho a ree

d:ição da Olimpíada Interna
. Marcatto,� a 4." Ollmàr. que
começa dia 14 de maio, com
abertura solene e tem' en

,cerramento previsto para
26 de junho. Ao total serão

·

disputadas 17 modalidades.

EM COIWPÁ - Duas gran
des promoções o jovem em

,presário Heins Parey prepa
roU para os corupaenses nes-

CORREIO DO POVO

LGente
te sábado. Na Sociedade Ati

radores, começando às 22h,
com saída de ônibus de Ja

raguá às 20h30 (da Malwee)
.balle com "Os Montanari",
e às 21 h ( Rodoviária), e,
na Sociedade Ano Bo:;;, dis
cotéque com Sweeter Som,
a partir das 22h e ônibus de

'Jaraguá nos mesmos

.

horá
rios. Tá dado o recado.

Informacões
I

.

programando para o dia 06
de, inaio, baile em homena
gem às mães, com eeenlcn•.
to "Brazilian Show Super
Star", considerado um dos
melhores do País, no gêne
ro. Já começaram as reser

vas de mesas, ao pr,.ço de
CrS 4 mil.

PESCÀDORES - Jaraguá
do Sul obteve a sexta colo
cação com a equipe Juriti
Mac-Mac e a décima-segun
da com o Clube da Colina
B, entre as quinze melhores
colocadas das 141 partici
pantes na 6." Gincana Cata
rinense de Pesca de Arre
messo, sábado e domingo
último, em Praia Grande
São Francisco do Sul. A Ju�
rltl Mac-Mac também captu
rau o maior peixe, uma ar

raia de 6.300 gramas.

OS RONCELLl - 'O 'ca
sai Augusto (Vilde) ROI1-
eelll Júnior, ele gerente do
Besc em Jaraguá do Sul,
pontificou sábado último,
em Joinville, no elegante ca

samento de Nádia Roncelli
e Osmar Sotter . Correia Fi
lho, do qual foi padrinho da
noiva. A recepção foi no

Tannenhof.

Estive
ram' esta seniana em São
Paulo buseando .

novidades
para as suas lojas, as Sras.
Sara Fruet e Norma Ewald.
Aliá$.( é de se destacar a

participação feminina na á
rea empresarial, do eemér
'cio, 9 que den1Õnstra a gran
de sensibilidade nos neg6- Com 3.650 gramas, nasceu

cios. É isso aí.
\.'

às 11 h45 do dia 19, terça-

FLUT·U
.

. feira, no Hospital São José,
, ANTES - A Casa
d 'A

a garotinha Camila Maíra
a mizade do Rotary Club

..
Gonçalves, filha do casal .a

de Jaraguá do Sul esteve

reunida, dia 19, na residên-
migo' Orlando Gilberto (Lei-

cia da Ora. Cleonice Fritzke
l,tI Boqo ) .Gonçalves. Chegou

Marcatto, esposa do Dr.
4 também para a alegria dos

Dorval Marcatt J. ()
maninhos gêmeos

-

Cassius e

? uruor, x

O casal Flávio (Janete) Mar-
Cassiana, que como os pais.
e avós curtem devidamente

catto recebeu esta semana
um gruRP de amigos, para

a nova lnteqrante da 'famí-

um jantar íntimo. (x) A I�
S�a. Asta Marquardt recep-
clonou terça-feira o Café das

"FUSCÃO PRJ;TO" .,..... Será

Primas. (x) E na quarta-fei-
na 110ite deste sábado, no

ra, as Sras. Jane Schulz e
"Artur Müller", o show com

Yolanda Wilhelm Driessen o cantor Almir Rogério, o

receberam as. amigas de seus moço do "Fliscão Preto".

grupos de lanche. (x) Cum- Presentes estarâó também a

primentos a Sra. Relinde dupla Portãoxinho e Portei-

Mahnke Marschall pelo seu' rinho e o humorista Zé Can

"níver", comemorado dia ,sado. ,Começa às 8 da noite.

19, terça-fei.ra. Dia 21, seu r

filho, O Raul, também nosso
. colaborador, trocou idade.

familiares e amigos na resi
dência dos pais, Sr. Holan
do (Felomena) Gonçalves.
Cumprimentos a aniversa
riante.

CHORINHO NOVO - Na�
c�u no dia 6 de março, na

cidade de Rio. Grande (RS),
para-a alegria dos pais Fer
nando (Vera Lúcia) Blos
feld, a pequena Tatiana, pri
mogênita do casa.1 Seus a

vós Heinz (Sylvia) Blasfeld
e Elias (Vera) Mansur e as

bisavós Joanna Blasfeld 'e
Maria Intorp, estão também
radiantes de felicidade pela.
nova integrante da família.
Parabéns!

À. PAULlCÉIA

, O REI KRUGER - Anima-
.

díssima e farta, essa a defj
niçãó para a festança pro
mevlda sábado último, na

Ilhá da Figueira, pelo nosso

particular amigo Verner
Walter Krüger, rei da Soe.
Esportiva Vitória, de Rio da
Luz Vitória. Mais de quatro
centas pessoas foram bus
car a magestade, dentre elas
também o 1.0 e 2.0 cavalhei
ro Ingobert Schade e Zexi
nhei Boeder. A

.

festa conti
nuou até as primeiras horas
de domingo, quando termi-
nou o baile'.

'
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CASAMENTOS - Sobem
neste sábado o altar da Ma
triz São Sebastião pare a

cerlmônla religiosa de ca

samento os seguintes ca

sais: 16h - Leonir Mário
Krause e Zenaide dos San-

.

tos, Osmar Eichenberq e Ira
ci Hoch; 17h --I Dalmo Ma
chado e Denísia Costa, Edil:
son Antônio Ersching e Leo
nir Pangratz; Nélson da 'Sil
va e Lori De Rê; às l8h -

Renato Freiberger e Marize
Friedemann; às 20h _: Sér
gio Marangoni e Ana Maria
Miranda. Na Capela N. Sra.
do Rosário, às 16h, Nílto�'
Dàlpiaz e Marisa Schweitzer
e, na Capela N. Sra. das Gra
ças, às 16h30, Lucas Langa
e Hilite Maria Stuy. Ontem,
às 18h30, na Matriz, Oscar
Luís Maba e Roselí Rosá.
Aos jovens casais. a col�na
deseja felicidades mil.

J'OGOS ESCOLARES - A

gradecemos convite da D
Iris e do Dr. Murillo, da 19.�
UCRE pera a cerimônia inau- .

gural dos 3.Os Jogos Escola
res Regionais, categoria ju
juvenil, terça-feira, no Gi
násio de Esportes "Arthur
Müller". Escolares de Jara
guá do Sul, Corupá, Guara-

- mirim Ef"Schroeder partici
.parão das competições, que
começam no die.

BOATE' AZURRA � O di
retor social Arno Henschel
do Baependi, informando �
gafera jovem, asso�iada ou

). com convite- especial, para a

discotéque na boate, neste

sábado, a partir das 23 ho�
ras, com Tom Som Musie. O
agito deverá reunir a garo
tad.a num embalo superagi.
tado.

PADRE ANSELMO - O
Vigário Padre Anselmo, 'da
Paróquia São José, de Coru
pá, que também é radioa
mador, completou anos dia
13. O reverendo é multo es

timado em sua. comunldade
e já por longos anos dedi
ca-se a nobre missão divi
na, na condução do �eu re

banho, Receba, pois, da co

luna, ·os parabéns, embora
tardiamente.

FOTO LOSS - Na ,Foto
Loss estão as últimas no

vidades em foto, cine e som,
por preços baixos e j)rodu,
tos de alta qualidad�. E a

lém disso, o atendimento é
eficaz. Vá ao Loss e confira
você tàmbém!

GUARAMIRIM - A admi
nlstreção José 'Prefeito de
Aguiar jVictor Kleine, está

imprimindo uma neva dinâ
mica no comando .dos desti
nos do Município. Com com

petência e serledade, a no

va edmlnistração vem ven
cendo os desafios e por Úso
recebe as homenagens da
coluna neste sábado,

. BAIl.E DAS MÃES - O
Baependi, após o estrondoso'
sucesso com o "Cassino de
Sevilha", que tocou até às
5 da manhã de sábado, está

MÉDICO EM SH � O mu

nicípio de Schroeder tem
desde a semana pass�da,,�
seu primeiro médlco-rési
dente, o Dr. José Ábílio ,Ma
chado Filho, que atende com

consultório instalado em

sua residência, pela'manhã
e à noite. À tarde atende no

Hospital Jaraguá.

ANDREAS - Completa 5
anes segunda-feira, dia 25,
o garotão Andreas Schmö·
ekel Buerger, .filho de lrl
neu (Rosane Beatriz) Buer·

ger. A. comemoração será na

residência dos avós, Sr. Her
bert (Anita) Buerger, para
familiares .e amigos.. Para
béns!

AULAS DE ALEMÃO -

Em meados do mês de maio
sob a coordenação da pro
fessora Regina Colin Lemos,
de Joinville, serão ministra
das aulas de alemão no Jar
dim de Infância Pestalozzi é"

Escola Particular Jaraguá,
mantidos pela Comunidade
Evangélica.
LOelA HELENA Com·

pletou seus quinze anos, se�

gunda-feira, dia 18, a jovem
Lúcia Helena Gonçalves, que
festejou a bonita idade dia
21 à noite, qua!:1do recebeu-

'CHEGOU CAMILA _...

FESTAjSTRUDEL - A Co-'
munidade Santa Cruz, de Ja
raguazinho, programou para
os dias 30 de abril e 1.� de

. maio; a tradicional Festa do .

Strudel, com diversas atra

ções.e boa música.

LOJA SAFARI .,_ Realmen
te muito bem sortida a Loja
Safari, do amigo Nilton Na

sato, instalada na Galeria
Dom Francisco, que tem to

dos os artigos para pesca,
caça e' camplnq. Vale a pena
conferir a qualidade e os

preços da Loja Safari.
..

BOLA0 81 - Jaime Bhmk,
Aldo Bartei, Anísio Galvan;
Edson' Menxlin e Nélson Pie

truza, aniversariantes do 1.0
'trimestre, patrocinaram a

confrat�rnização, -segunda
feira, que reuniu esposas e

integrantes do Clube de Bo
I�o 81;-afiliado a S.E.R. Vi-'
eirense.
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Alberto BauerS.A. - Ind. Com.
. ;.,' .

CGCMF' 84.429.8.36/0001-04 Jaraguá do Sul - SC

RE'LATÖRIO DA DIRETORIA

Senhores Aelonfstes, �

,
, Cumprindo determinações leqals e estatutárias, temos a satisfação de submete4" a Vossas Senhorias, o Balanço Patrimonial,

desta sociedade, bem como, a Demonstração do Resultado' do -Exer cicio, Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos, referénte
ao exerdcio encerrado em 31 de dezembro de 1982. Esta DIRETO RIA, coloca-se ao inteiro dispor dos Senhores Acionistas, para quais
quer esclarecimentos que se tornarem necessários.

Jaraguá do Sul (S0), 31 de dezembro de 1982.
"

" . A DIRETORIA

BALANÇO PATRIMONIAL EN�ERRADO ÉM 31 DE DEZEMBRO DE-1982

ATIVO PASSIVO

:l1 . 12.82 31.12 . .81 3.1.12.82 31.12.81
CIRCULANTE 16.981.453,57 1 6 . 06 í . 700,57

, CI RCULANTE
'

7.261.772,67 2.473.439,63
Caixa e Bancos 12 . 650 . 987 i 16 13.607.044,73 Ctas, a pagar 707.743,80 I' " 256.110,71
Ant. Imp. Renda 185.214,00 Prev, Soco a Recolher 234.838,20/\ 14.264,25
Inventário . '689 . 796,80 1 . 563 . 600.,30 Imp. �et. Fonte 70.304,00 44.748,00

a Inventário Almoxarifado 3.455.455,61 ' 891 :055,.54
'

, Dividendos / '- 791,OOJ' 791,00
, PERMANENTE 44.463.065,15 19.224.378;50 ORTN,

'
'

1.618,32 I 1.618,32
Investimentos Sal. � Ord.a pagar 620.000,001 162.500,00

Aplicações p/l"c. Fiscais 759.552,08
. ,

384.Ôi7;?1 Sind. Trab. Ind. 4.895,00j 1.450,00

Dep. Obrigo Trab. 1.665,28 �ß44,07� Financ. Volkswagen S.A. 2.968.900,0?Obrigo Eletrobras 13'7. 043,72 69.298,00 "ta. Correntes 2.652.682,3 1.991.957,35
"Ctas. Res. Pendente 23.587,29 11 . 92�,23_ '

PATRIMÖNIO LfQUIDO ' 54. 182.746,05 " 32 . 812 . 639,44
,

Imobllrzado Capital 34.640.000,001 17.739.990,00

Imóveis 3.545.146,99 1 .792.65.1,19 ' Capital FI
39. 012 �300,78J 10,00

Consto e Benf. 8.749.110,01 4.424.104,98
Cor. Monet. Capital 19 . 503�. 226,04

Máq. e Perto 26,·386.092,74 1 3-. 342� 482, 17
Cor. Monet. Capital FI 49,03
Fundo -Reserva l.eqal 12.606,76/ 6.374,78Veículos e Aces. 15.266.608;56 4.784. 782�Oö- Fundo Ind. Trab .. 4.932;39Móveis e Utens. 1.342.180,39 629.702;16 : 9.754,29

'

Ferrernentas 13.121,13 6.637;91 Res. Man. Cap. Giro 1.725.256,10 872.398,92
- Fundo Depredação 11.761.049,04 6.222. '126,98 Res. Cor. Monetária 378.501,84 '191.394,54

.

Fundo ·Reserva 2. 1 15 . 513,08.1 1 .069.737,60
TOTAL DO 'ATIVO �1.444.518,72

'

35.286.079,07
- Prej. Sociàl 23.711 . 186,80 6. '575.473,86
'TOTAL DO PASSIVO 61.444.518,72 35 . 286 . 079,07

- DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXER'CrCIO
31.12-.82 -31.'1.2.81

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE
RECURSOS

+ Receita Operac. Bruta 7'5.631: 308;00 3,1-. ÖlS. -340,.00 .Origel1s 31.12.82 - 31.12.81
Imo. Faturados 826.533,49 '2.450: 014,79

. Depreciação 724.702,88 429.084,75
= Re�eita Operac. Líquida .' 74. 804. 774,51 28.. 565.325,21 Co-r. Monet. Balanço 12.4.1 0.404,47 9.873.314,59

Custo dos Prod. Vendidos 56.450,072,31 19,109.223;36 Pre]. Social (10 .. 707.529,69) (6.575.473,86)
� Lucro Operac. Bruto 18 . 354 . 702,20 9 .456. 1 Ö 1 ,85

2.427.577,66 3.726.925,48Admlnlstratives ' 6.371 .983,56 3.066.1�2,16
-

Desp. AplicaçõesDesp. c/Ven,iJ.as 9.932.097,31 2.676.683,82
Aumento Ativo' Permanente 6.653.814,00 18.200,00

�Desp. Financeiras 1.274.684,18 445;883,36- .. '---A-�m��to-Re�l. L. Prazo 20.206,04
- Desp, Tributárias 153 958,14 44.316,0ª

'Diminuição Ativo Permanente 357.656,30
= Lucro Operac. Líquido 621.979,01 3.22.3: 086,43

38.406,04+ Outras Receitas ,1.080.895,77 74.754,30 6,296.157,70

Ajuste Cor. Monet. Balanço 12.410.404,47 s . 873 .314,59 Aumento Cap. Circo Liquido (3.868.580,04 ) 3 . 688 . 519,44
= Prej. Social ( 1 Ö. 707.529,6.9) (6,575.473,86)

DEMONST�AÇÃO DA: VARIAÇÃO DO-CAPITAL
. CIRCULANTE líQUIDO

31.12.82 31.i2 . .81 Variação
919.753,00

4.788.333,04
3.868.580,04

Ativo Circulante.
. Passivo Circulante
Cap. Circ. Líquido

16.981.453,57 .> 16.06.1,700,57
7.261.n2,67

"

2.473.439,63
9.719.6BO,90 .' o"�

.

1,3,588.260,94

Jaraguá do Sul (SC), 31 de dezembro, d� 1982
.- .,;'

Elvira H�c'Bàuer
CPF 004.359. 139�00

'. Diretora Comercial

Alberto Bauer Neto

C�F:494.636.329-72
Diretor Administrativ?

. Yvonne A.S. Gonçalves
CPF 093.-090.,989-53
Tee, em Contabilidade

CRC-SÇ-7638

Victor Bauer
CPF 004.359. 139�OO
Diretor Presidente

..
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Jaraguá do Sul - Semana d� 23 a 29 de abril de 1983

AN IVERSARIANTES

Fazem anos nest,e sábado
Edílson Schmöckel, em Curi

tiba-PR; Sr. Arlindo Doege,
Sr. Jorge. Luís Pereira, Lou
rival- Tepassé, Jocélia Pans

tein, Mayra Lizziane Reiser.

F�zem an�s�cd��ingo
Ez�guieJ Schneider: em Lon
tras;, Sra. WaUy Porath Sie

fer(,�'ra: Ivone ' Kluge, Sr.
Wíilldir Junkes, Gérson Kitz

berger, ISra. Ellen Andersen
Prodö,hl, Evelyn Maria Stein-

qrãber..
.

:;:
-

-,

Diá 25,de abril

Arfdréas Schmöckel Buerger
�

_ fi lho de rrtneo (Rosane Bea
triz) Buerger; Ivanilde Klu

ge, 'Sr. Aldo Kanzler, Sr.

Lourenço risso, Sr. Horácio
'Xavier; !

Dia 26' de abril ,

�

Sr. Erwin Erdmann. Marle
te,' filha de Walter, (Edlà)
Weiss, Sr. Rolf Reimer, Sr.
Valdir Conti, Dr. Márcio
'Mauro Marcatto, Sr. Walde�
rnar Rocha, Sr. 'Flávio Behn
ke, Sra. EI_vira T. Soares,
Iria Cleluslnskl

.

Marangohi,
Helena Zenke. '

Dia 27 de abril

Sr. 'F;:id�lis Wolf, Sra. Joana
, Blosfeld, Sra. Cristina San
son, Corrêa, Srta. Al;zira'
Volkmann. Alberto Bauer
Neto.

"

Dia 28 de abril

Sra. Otília, esposa do Sr.
Mário Nicoli'ni, Sra. ,Wally
Tomaselli, Sra. Aleneer R.
Breuer, Sra. Dulclnéia Rei
ner, em Fpolis., Sr. Ricardo
Wendorff., em Rio Cerro;
CléLio Vívjq Baggentossf/Ne:
ri Luís Lehrnkuhl, em S.
Luís-MA;' Êdileusa Píccoli.

Dia 29 de abril'

Sr. Rodolfo Reck, em Ita

pccuzinho; Sra. Wal'iy, espo
sa dö Sr. Francisco Ronchi;
Sr. Erich Schwarz, em Rio

da Luz Vitória; Sra. Öldaia
Vieira; em Joinville; Sr. Li
nus Zimmermann, na Ilha
da Flquelra: Sr. , Arthur
Hoffmann, em Rio da Luz;
Df. Dietrich Hufenuessler;
Cristiane, filha do Dr. Die
trich (Renate) Huffenuess
ler; Sra. Roselane Mahnke
Verfssimo, em $antos-SP;
Sr. Norberto Stassun Em
mendoerfer,,' Renilda Meh
ler.

,

"

NASCIMENTOS

Dia 1.° de abri.1
Lucimara, filha de' Ronaldo
(Rosa) Hornburq; Jaqueline
filha ele Jámes (Clarice)
Jantsch.

"

\

Dja 03 de abril
Everaldo, filho de Antônio
( Ma ria) Gözl ngen.

'

Dià 05 de abril,
..

Solange, filha de Nélson
(Soeli) de Moura.

Dia 06 de abril
Kátia, filha de Nerr (Renil
da) de Carvalho; Rafaela,
filha 'de José (Renita) Schio
chet, Edemir, filho de Ân
gelo (Helena), Eissmann;
Marce'lo e Marcos, filhos de
Darçy (Neyde ) Rodrigues;
Jairo, filho de Cirilo (Natá
lia) Kazmierski; Ângela, fi-

o Iha.de Orlando (Hse ) Go
risch; Glaucea, filha de Ade
mir (Anésla) Klemz.

,-

Dia 07 de abril
Charles, filho de Ademir
(Rosely ) Nasatto, Fernanda,
filha de,Moisés (Isollne )

'

Gonçalves; .Jandir.v fllho de
João (Lourdes), Schwia
kowski; Fabrício, filho de
Alano (Elení ) Vieira; Rena
ta, filha de Walter (Maria)
Falcone.

Dia 08 de abril
Kléber, filho de Evanildo
(Luzia) ,Kienen; Joice, filha
de Mário (Lourdes) Scheuer
Priscila, fi I he de Albino (E
lizete) Rosá; Vanderléia, fi
lha de Valdernlro : (Verôni-

, ca) Ramthum; Nathalie; fi
lha de Hélclo (Maria) F6!r-

, reira.

Dia 09 de. abril.
Suzana, filh;a de Onélio (Ma-

,

ria) Souza., ,

Dia 10 de abril___.
Fernando, filho de Odinir
,(Valcí) Fusi.

'Dia 11 de'àbril
Maicon, filho' de Afonso
(Marlete) Sapel!i; Vivian,
filha de Renaldo (Elisabeth)
Koch;,Marcos, filho de Ade
mar (Maria) Krüger.
Dia 12 de abril
Mansa, filha de Marino
(Laurita) Stein: Gilcemar,"
filho de.Eqon (Qsilda) Sch-

, warz, Patrick, filho de Nér
cio (EI,za) Pereira.

Dia 13 de abril '

Jean, filho de Albino' (Isol
de) Gorges; Sirlei, filha de

loja

Enfre noMonza4portas poraquL
Emleadoerfer Comércro'

'

de Veículos Lida.

Otévio (Regina), Klabunde;
Franciele, filha de João
(Inês) Stein.
'Dia 14 de.abrll
Soraia" filha' de Nilo (Nor
ma) Zalewskl: Eduardo, fi
lho de Ernesto (Erotldes ) ,

Krause; Jardel, filho de Pau
lino (Gleci ) Leonl.

Dia 15 de abril
Grasiele, filha -de Mandel

. (Renilda) Machado; lvornar,
filho de Werner (Marlene)
Denker; Luís, filho de Luiz
(Inês) Odeli; Leonardo, fi-
.Iho de Antônio (Josimery)
Franceschl: Maurício, filho
dé Norberto (Neida) Sehe
winski.

Dia 16 de abril

Rosana, filha de "Valrnor
(Roseane) de Ávila; Antô-'
nie, filho de Luiz (Fátima)
Postai: Christian, filho de
Walter (Maria) Doubrawa;
Paulo, filho de Paulo (Rose
lí) da Silva; Alisson, filho
de Arcan ja (Ana) Klein;
Valmir, filho de Adernar
(Erica) Mathias.

Edital Nr.' 03/83 .

A PREFF!TURA MUNICIPAL DE JAR.AGUÁ DO SUL,
por seu, �feito MUl"licipal, Sr. DURVAL ,VASEL, faz
saber que se acha aberto o Edital de Tomada de Pre-:

ços para aquisição de 01 (um) TRATOR USADO devi-
-

-darnente equipado.

As prepostãs,< deverão ser entreques no Edi{í�io-sede
desta Prefeitura, à Praça Ângelo Piazera, 247, até'às
17 horas do dia 26 de abril de 1983.

, )- �

O Edital e demals informaçÕes serão fornecidas aos

interessados, na Secretaria da Prefeitura, 'no endére-
, ,

ço acima.

Jaraguá do Sul, 11 de abril, de ,1983.
,

- DURVAL VASEL '

-,

Prefeito Municipal

•

PARQUE RESIDENCIAL
ACAPUlCO

A Empreendi�entos Imobiliários Marcatto ltda:, pcssuevértos
planos de financiamento para você adquirir ö seu

lote no PARQUE RESIDENCIAL ACAPUlCO na bela
Piçarras,e a 700 met,r�s da praia.

EMPREE'NDIM,ENTOS
MARCATTO

IMOBILlARIQS
tTDA.

'-
",

'-�--------------�-------------------------------------------_,

l\1al: Deodoro, 1.179 _' Fpne 72-1136

Safari TUDO PARA ,CACA, PESCA E CAMPING

Espingardas, rifles" revólveres, munição, redes, tarra Fas, molinetes, varas, équipamentos para mergulho,
barracas, colchonetes, mesas, churrasqueiras e demals artigos de primeira qualidade e'a preços vantajoscs.,
A LOJA SAFARI fica na Ç;aleria Dom, Francisco, Sala 4 - na Marechal Deodoro.

, .'"

\ '
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AGORAEMJARA�_�

Clínica Dr. Jorge Luís'
Camargo Inchauste

Atendimento elas 161130 às 19h30, na Av. MaL Deo
doro da Fonseca n,o' 1 ,086, ao lado da loja La Ca
sita - Fone 72-1907.

I

� I
I

,I
,I

- CI RURGIA GERAL

PROC'TOlOGIA (DOENÇAS DO INTESTI
NO GROSSO)'
- GASTROENTEROLOGIA

- lAPAROSCOPIA'

ÁUREA MUELLER GRUBBA
Tabeliã Designada e Of1cial do

Registro de Protestos

E�ITAL
Pelo presente Edital de citação pedimos aos se

nhoros abaixo reLacionados que compareçam em nosso

Cartório para tratarem de assuntos de seus Interesses:

AMANDOS BECKER _: Rua 25 de Julho, 633, nesta.

CELSO ROQUE DOS SANTOS, Ru-a 280, casa 189 Com.
São Francisco, nesta. CLAUDIO CHRISTOVÁO, Rua Jo
se T. Ribeiro, s/n, nesta. ELIAS QE MELO, Rua Pres.
Epitácio Pessoa, 242, nesta. HILARIO BELARMINO, R.
João Januário Airoso, 36nesta. LOTHAR SASSE, Rua
Joinville, 2249, nesta. JORDÃO ROSA,·Rua 221 Late
ral Ilha da Figueira, nesta. MARIO RICHARDT, Estra-

, da Nova, s/n� nesta. NILO GESSER,' Rua Mal. Caste
.10 Branco, 1278, Schroeder. OSNILDO JOSE OPQ,
nesta, UDO SCHROEDER, Rua Aurora, Rio Cerro U,
nesta. ERICO ZILS,'Rua Rancho Bom,s/n, Schroeder.
REINALDO NAZARIO DA SILVA, Rua Caixa D'água,
s/n, G Jaramirim.

Aurea Mü"er Grubba
Tabeliã Designada

====��.�====�======================���==�

l-

I
I

Im .rições abertas para todo o Norte Catarlnense.
r 'o Edil jdo Menegotti - Av. Mal. Deodoro da Fonse-

ca, 851 . Sala 103 - Jaraguá do Sul-SC.

Casas Populares

TORNEIO REGIONAL
DEVE SAIR EM
JUNHO:BOLAO

\

Os Casos e Ocasos da Política
A PRORROGAÇAO DOS
DIRETÓRIOS

O, Senado aprovou' dia 13

sem emendas, o projeto que
prorroga por dois anos o

mandato dos atuais diretó
rios municipais dos partidos
polítlcos, matéria que vinha
sendo discutida desde a tar

de de 12 de abril, em regi
me de urgência. A oposição
pai' seu I íder e os senadores
I tamar Franco (MG), Affon
so Camargo (PR)' e Pedro
Simon (RS), manifestaram
se centra a proposição, por·
entender que ela atenta con

tra o esforço' nô sentido da,
abertura democrática.
OS BARNAB�S E OS
DEPUTADOS

Esta aconteceu com o en

caminhamento do projeto do
funcionalismo.

'

A Senadinho da Fel ipe de

Florianópolis é uma espécie
de boca maldita de Curitiba
e tudo pode acontecer pela
irreverênciá de seus co�po
nentes,

Assim é que a coluna

Informação Geral, de O Es

tado, dá destaque ao acon

tecimento na nota que teve

por:- título - R"ecomenda
çlo: "Numa das

.

rodas do
Senadinho onde o assunto

dominante, ontem (13.4.83,

Na terça-feira à noite, re
presentantes de sociedades
esportivas e clubes, partici
param de reunião que obje
tivou definir detalhes com

vistas a realização de um

Torneio Regional de Bolão,
bola 23, entre Vleirense,
Baependi, Vitória, (Schroe
der), Alvorada, Guarani [Co
rupá )-e Caxias de Santa lu
zia (que não se fez repre
sentar). Doze clubes perten
centes a estas sociedades
confirmaram preliminar.
mente Interesse em parti
cipar do Torneio, que deve
começar no mês de junho.

. No dia 27 próximo, quar
ta-feira, será aprovado o re-.
guiamento e os detalhes fi
nais' desse Torneio.

r Veicule voei também, a-
qui, as atividades do HU

clube. Envie informações
por carta, telefone para o

72-0091 ou, ainda, na �
dação, na Rua Cei. ProceS
pio Gomes'de Oliveira, 290

, antigas dependências do
Cart6rio do Registro de
Im6veis. O Editor de Es-
portes.'

'

Prefeito Municipal

A Prefeitura Muríicip�J de Schroeder, comunlce
'que sche-se à disposição dos interessedes � Edital d�
Tomada de Preço n.O 01/83, para a execuçao de .servi

ços de assentamento de meio-fio e paraleleplpedos.
$chroeder ,(SC), 12 de abril de 1983

ALDO ROMEO PASOLD

j
/

I\1ÊS DAS MAES�
. '.

'

. l

E DAS NOIVAS.lJ
I -\:

�-,-.-....;.__---.____,..:-:---/-._',

era o ,projeto de aumento do
.: funcionalismo, foi> feita ,a
proposição no sentido de
que" os, .doutos deputados
que esbravejam centra a in

srqnificância do reajuste des,
tinassem uma parcela de
seus ganho� em favor dos

pequenos servidores que vi
vem praticamente à míngua.

Hoje um deputado,' so

mendo-se as partes. fixas e

variével de seus subsídios,
mais os auxílios moradia,
.trensporte e comunicação,
flais a ajuda de custo e os

Jetons por sessão extraor

dinérie está percebendo al

go em torno de Cr$ 1 mi
lhão e 500 mil.

,

Se a proposição chegar à

Assembléia, é óbvio que se

rá torpedeada pela unanimi
dade da Casa:
Afinal, ninguém desco

nhece que, interl!a corporis,
o entendimento entre os

parlernentares, independente
de sigla, ß perfeito, invejá-'
vel". .:..tI

ALGUMAS
CONSIDERAÇÕES SOBRE

TÓXICOS ___; Na série de ar

tigos publicados neste jor
nal, o autor, DL Humberto
Pradi, consultou as seguin
tes fontes: TÓXICOS-Comen
tários à Recente Lei n.O 6368

/76, de
'

Hilário Veiga de
Carvalho e Marco Segre,
Ed. Jalovi; TÓXICOS: O

que os pais devem saber, de
·Jorge Medeiros da Silva, Ed.
Paulinas; ESTUDO GERAL
DA NOVA LEI DE TÓXICOS,
de M�nna Barreto, Llv, Frei
tas Bastos; O PROBLEMA 'É
DROGA, de Haroldo Gaivão,
Ed. Paulinas e, O USO E P
ABUSO DE DROGAS, Bole
tim Informativo do, Centro
de I meração e Integração
Humana de ·SC.
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Entrega do M ovimento
.

Econômico até 30 de abril
sentação da DME por todos
os contribuintes, excetua
dos aqueles que recolhem
o ICM pelo sistema de en-

'

quadramento fiscal;
2, Deverão ser declara

das todas as operações rela
tivas a entradas e saídas de
mercadorias, com, ou sem
débito de ICM, de acordo
com os valores constantes.
nos livros Registro de En
tradas e Registro Sardas;

,

3; Não deverão ser de
claradas as operações rela
tivas a prestação de servi
ços e as entradas e saídas
dé combustíveis, lubrifican
tes

.

e produtos extrativos
mirrerals:
4. Às entradas relativas

a produtos agropecuários
recebidos de produtores
não' inscritos deverão ser

detalhados por Municfpio
de origem;
5. O prazo para entrega

das DME's expira em ....

30,04.83, devendo ser en_·
tregues nas Prefeituras 'Mu-
-nicipals, soo pena 'de sofre
rem as sanções estabeleci

da: pela legislação.
,

Empresariado quer novos

órgãos pára treinamento

/

Nota de, Agradecimento'
Pais, irmãos e demais parentes do pranteado

JOS� LEONEL DA SILVA
(MAIS CONHECIDO POR CURRU )',

falecido dia 17, aos 36 anos de idade, agradecem as

manifestações de carinho e amizade de todos quantos
enviaram flores, c,oroas, acompanharam o féretro ?té
o Cemitério Municipal' e participaram em data de on
tem da Missa de Sétimo Dia, em memória de sua al
ma, Um agradecimento especialíssimo ao Dr. Luis Car
lep B.,nila�ri; da Clínica Santa Cecília,' pela dedicação
profissional e apoio prestado à famrlia enlutada, d'u
rante a sua enfermidade.

A todos, enfim, o imorredour.o agra,decimentodos familiares.

.'

Fi do calendário para
es supletivos que

'serão em-julho
A omissão Central de Exames Supletivos

da
'

!{Ja da Educação, fixou .0 calendário
_de ins ições e provas referentes aos Exames
Suplef os de 1,° e 2.° graus, para o mês de j6-
lho .

o. As inscrições foram abertas no
dia 18, stendendo-se até ç dia 9 de maio e po
derão r realizadas nas Unidades de Coordena-
ção R ional de Educação, restringindo-sé o nú

inscrições por disciplinas.

provas serão realizadas nos dias 7, 8, 9
e julho nas cidades-sedes de UCREs. Pó-

, derão screver-se, para o 1.° grau, os cendlda-
.tos qu tenham 18 anos completos ou a com-

.

pletar ntes de submeterem à última prova e

para o .' grau, os candidatos que tenham 21
anosc pie tos oua completar antes da última
p �

o Exames Supletivos' versarão sobre as

seguin matérias do Núcleo Cómum, fixados
.pelo C selho Federal de Educação: Comunica
ção' e Expressão - Língua Portuguesa (1.°
graul, ingua Portuguesa e Literatura Brasileira'
e Lí ,strangeira Moderna (2.° -grau); Estu-

_ des éls: História, Geografia, OrQ.anizaçãoSocial Política do Brasil, Educação Moral e Cí
vlca: das: Matemática e Ciências Físicas e

'Biológ' s.

A ivel de 1.C e 2.° graus, os exames de
Língua rtuguesa incluirão prova de redação.
Ern LI a Estrangeira Moderna, os candidatos'
poder" optar por Inglês ou Espanhol. Será per-
:mitida realização de Exames Supletivos de.2.0
'grau, i pendente da apresentação do Certifi
:cado .' grau.

. ;AS I, IÇÓES
'an9'i,olis, ilimitado; Tubarão, 660; Cri

, a la�!s, 800; Blumenau, Joinville, Rio
;do Sul, fra, Joaçaba, Chapecó, São Miguel do
iOes!e, jaí, Caçador, Brusque, Xanxerê, Canoi
'nhas e raguéÍ do Sul, 600; e Araranguá 400
:inscri por disciplina. Maiores informações
;na 19, RE.

LEIA,

ASSINE,

DIVULGUE
E'

ANUNCIE

NO

"CORREiO DO

POVO"

•

O secretárlo-edmlnlstratl-
-

vo da Amvali, Dávio Leu,
esclarece a todos os contri
bulntes sobre a obrigatorie
dade da apresentação até o

dia 30 de abril da Declara
ção do Movimento Econômi
co. No entanto - diz -
muito antes de ser observa
do o termo "obriqetoríeda
deli, é preciso que todos se

conscientizem da importân
cia da declaração, uma vez

que é através do Movimento
Econômico que é estabele
cido o índice de participa
ção do Munícípio no retor
no do ICM, o que represen
ta a principal receita . 'dos
Municípios .

O propósito da AMVALI é
fazer com que, os índices
dos Muni!=ípios da microrre
gião sofram um acréscimo
e, pará isto, é preciso que
as Prefeituras mobilizem to
os os dispositivos possíveis
para que todos os contri
buintes apresentem a DME.
Segue abaixo os principais
aspectos sobre o MovimEln
to Econômico:

1: É obrigatória a apre-

E
MÓYEIS
ADQUIRE

ITAYPU EXPANDE
NOVOS MAQUIN.ARIOS

,Com vistas a propiciar a expansão de suas ativida
des, para proporcionar o desenvolvimento mais �mplo do
trabalho, de modo a possibilitar melhor acabamento da
matéria prima empregada na fabricação de móveis e es

quadrias, a MÓVEIS ITAYPU, DE THEOBALDO HAGEDORN,
. ampliou 1$ suas instalações e adquiriu por completo tede •

_o maquinário.
,

As novas dependências ttm, agora, 250 m2 de área
consruída, permitindo maior mobilidade para a fabricaçãode m6veis sob medida, em fórmica, cozinhas americanas,
armários embutidos� portas e janelas. A MÓVEIS ITAYPU,
que localiza-se na rua Venpncio da Silva Porto, 533 (Fone
72.1)596), para marcar a introdução dessas melhorias, reu
niu no dia 26 de março amigos para uma confraternização,conforme ilustr� o flagrante acima, no momento em que
era exaltado os esforçC!s da MÓVEIS ITAYPU em medernl-.
zar-se, adaptando-se aos tempos, de hoje.

.

Escotis-mo mundial
comemora hojek Associação C'Omercial e Industrial de Jaraguá do

Sul está estudando reivlndicaçôes a serem encaminhadas
às autoridades competentes, obetivando a implantação de
dois novos órgãos 'Para treinemento de pessoal. O primei
ro estucfo tem por objetivo conseguir a implantação dé uma

agência do Serviço Naciona! de Aprendizagem Comercial -
SENAC, o que resultaria na oferta de numerosos cursos em
variadas profissões.

.

O segundo estudo objetiva trensformar o Centro de
Treinamento do SENAI em Centro de Formação, o qual
possibilitaria a formação mais adequada dos jovens na

profissão escolhida, com inequívocos benefícios para os
. jovens e nosso parque industrial, além de que, no próprio
Centro de Formação funcionaria o curso de primeiro grau,
últimas quatro séries, o qUe aduz novas vantagens para os

jovens formandos.

76· anos

É comemorado neste 23
de abril, em todo o mundo,
os 76 anos do movimento
escoteiro, fundado que foi

.

em 1907 por Baden Powel,
na' Ilha de Brownsea, I ngla-

'

terra. Em Jaraguá do Sul,
no,anq de 1969, fundou-se
o Grupo Escoteiro Jacorita
ba, que hoje reúne dezenas
de jovens, seguidores do sa

dio movimel'lto escotista.

vem,

.

Afora isto, o Grupo Jaco
ritabêi destacou duas patru
lhas para o seu "acampa
menta modelo", implantado
na esqutna das rua$ Mare
chal Deodoro e Domingos
da Nova, próximo a Hermes
Macedo, que está aberto á

visitação pública neste sá
bado e domingo, e onde,
também, ;serão, prestadas
informações sobre o escotis
mo.

O Grupo, atualmente pre
sidido pelo Sr. Leonardo Jo
sé Braatz, realiz0u acamoa
mento dias 9 e 10 de ab'ril,
em Nere.u Ramos. Na noite
do dia 9, cumpriu-se o "Fo_
go do Conselho", ritual fei
to no próprio acampamen
to, com a participação da
diretoria é pais dos escotei�
ros, quando também a nova

... diretoria foi empossada e

fez ã promessa escotei·ra .

Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEQER

AV:ISO DE LICITAÇAO

,

Pàra marcar a importante.
data, desde o dia 16 está
sendo comemorada a Sema
na Escoteira/83, com várias
atividades, como por exem

plo, durante toda a semana,
os escoteiros frequentar.am
aos estabelecimentos de en

sino vestidos 'à caráter, isto
é, à moda escoteira, pãra
despertar nos companheiros

. de escola a consciência e o

pap�1 que o escotismo de
. sémpenha na formação da
moral e' do dvismo no jo-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa CatarinaAcervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOVENA PODEROSA AO MENINO JESUS DE PRAGA
OhL Jesus que dissestes: Peça e receberás. procure e

acharás, bata e a porta se abrirá por intermédio de
Maria, Vossa secrede Mãe, eu bato, nrocuro.e vos ro

qo que a minha prece seia atendida (menciona-se Q

pedido). -.
.

Oh! Jesus que dissestes: Tudo que pedires ao Pai em
meu nome Ele atenderá, por interrnédio de Maria, Vos
sa Seqrãda. Mãe, eu humildemente rogo ao Vosso Pai
em Vosso Nome oue minha' oração sele ouvida (men
ciona-se o pédido ) .

'

Oh! Jesus que dissestes: O céu e a terra .passarão,
mas minha palavra não passará. Por intermédio de
Maria Vossa Seqrada Mãe, eu confio que minha ora

ção seja ouvida (menciona-se o pedido). Rezar 3 Ave
Marias e 1 Salve Rainha. Em casos urgentes essa no-

. vens poderá ser feita' em 9 .horas ,
Mandada publicar

por mais duas oraces alcançadas. (B. M. S. )
.,

t
.

ORAÇAO AO ESprRITÓ SANTO

''Espirita Santo Vós q�e me esclareceis tud?,. que llu-
.

minais todos os caminhos para que eu atinte O meu

ideal.- Vós que me dais o dom divino de perdoar e es

quecer o mal que me fazem e que todos os instantes
de minha vida estais comiqo, eu quero neste curto diá
loco aqradecer por tudo e confirmar mais uma vez

que eu nunca quero me separar de Vós, por maior
.

que seja a ilusão material, não será o mínimo de von

tade que sinto de um dla estar convosco e todos os

meus irmãos na glória perpétua - obrigado mais
uma -vez. _

_

A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos sem
dizer o. pedido. Dentro de 3 dias será, alcançada a

qraça por mais difícil que sele , Publicar assim que re-

ceber a graça.
.

,Aqradeço oreca recebida. (B.M. S. )

.

_Juiz de Direito d&! 1.\ Vara

o 26· anos da' morte de
'Artur Müller

MASSARANDUBA

Nova
estrutura
adm in istrativa.

!
-

Para
.e dia 27 de abril lembramos o

26.0 ano de falecimento 'de Artur
Mü"�r. Se vivo estivesse completa
ria ne próximo dia 6 de maio os

seus 88 anos�
"

.

Já vai longe o tempo em que co
nhecemos o então ·Oficial do.\ Registro�
Civil. Era na época um combativo d�u
tado e constituinte estadual, depois do
longo período ditatorial do dr. getúlio
Dornelles Vargas. '

'

Menos de 9 anos.

Com' o objetivo de acom

panher o-atual desenvolvi
rnento.do município de Mas
saranduha, o prefeito Zefe
ríno Kuklinski sancionou a

Lei n:o 1·�t3/83, que dá neva

estrutura' administrativa à
O nosso conhecimento com o de· Prefeitura Municipat, erlen-

putado deu-se pela infermediação de Ar- tação a sua açãQ rro sentido
thur G.G. Gumz, falecido a 21 de mar-'

.
_ de obter, entre

-

outros, os

ço de 1983 lembrado no ne-

.

acabando por morrer na de- seguintes: incrementar a' 80'

cr.ológio como a aprexlma-. fesa dos postulados defan- conomia do. MuniCípio com

ção que nos fez sócios. didos pelo Brigadeiro Edu_ar- base no seu potencial de
.'.

do Gome.s, à nível naelenet e pr0dução' de bens comer-
A sociedade não era com dos Kond� e Bornhausen,' cials, industrlals e agrí�olas;,

Arthur, que 'era Serventuá- à nível estadual. preservar e valorizar o seu
rio da Justiça, mas com sua ' trl A' h' tó

.

. Do seu tempo apenas en- -pa, r.lmunlo ' IS'
•

rico; g�-esposa, D. Adélia. focamos o período do nos- graflcQ.e ecológlc�,. urbanl- _Arthur Gumz; voltamos
so relacionamento, onde deu zar os -�s�açÇ)s. �ISICOS em

- a. lembrar, era amigo e ad-
mostras de seu profundo a-

- consonância com? bem-és-
mirador de Artur 'Müller. .

J
' d Sitar do homem; aprimorar os

Mais dó que isso, reconhe- moDr Pdor 19arla99Udl!fe°d. u •

'1' serviços p.restados a popula-
·d I f d· dl es e ,e n Ia pe o

ão etrab tI!.'
'

CIO,
.

pe o es orç� Ispen I-
UC •. d P" çao e tre a fiar sempre para

d
.

t d Q t I G I seu errere o ovo a e- .. �

di' ..

Io Jun o o· uar e enera .. _ It i
\ o esenvo vtrnento Integra

r--�\.------------------------,
.

em 'Curitiba, para livrar o manerpaçee po It ca, que se do Município. _

"Gegê" de um intrincado deu em 1934 e que no ano Dentro desta nova estru-

problema havido no Ceman-. el1;1o curso c��pletou o seu turação administratlva, na-
do da Cavalaria,. no Boquei-

49. aniversario.
.

" vas tarefas e mais atribui-
rão, ende servira como re- Depois de 1ntendente, de ções coube a cada um dos
cruta.

,

- vereador, ,de deputado eata- componentes dos quadros
Tinha cju� faier algo para

dual a élabOrar a Carta Cons de funclonérlos e operários
o seu benfeitor.' t,itutiva de Santa Catarina, da Prefeitura, 9. que fez com

O relacionamento com.o
foi prefeito municipal, o.nde que' 0 Chefe do Executivo

.hol�o�enageado teye lní-
-

iniciou o calçamento da el- , sancionasse a Lei n.O 144/83
cio com �um encontro infor-· dade sede e beneficiou com que reclassificou os cargos

mal, em 13 de . junho de a construção de um logra- e ernpreoçs d9S funcionários

1948 e se concluiu em 21 douro público o entio dis- e demals servidores, aumen- I
de abril de 1957. trito de Corupá, que I,va o tando substancialmente os

seu nome. seus vencimentos. Esse au

mento vigora desde o início
de março e gira em torno de
50%.
KükJinski também sancio

nou' a Lei n.O 145/83, -que
criou os cargos de Direção
e Assessoramento Superior
da Administração Municipal
e que são os seguintes: Se
cretário, Diretor do. Depar
tamento da' Fazenda, Di retor
do Depârtamento de Estra
das, Obras � Serviços Urba
nos, Diretor do Depa.r·�men�'
to de Administração, Dire
tor do Departamentc;> de E
d�cação, Cultura e Esportes
e Diretor do Depàrtamento
de.Sâúde e Bem ..Estar.

Ocupam os cargos de· Di�
retor do DepartamÉmto de
Estradas, Obras e Serviços
Urbanos e Diretor do De
partamento de Educação,
CiJlt\,Jra, e Esportes, os Srs.
Ary Kuchenbecker e Sebas
tião Jorge Cúrcio, respecti
:vÇlmente, cabenao a este -61-
timo, também, responder pe
Ia Secretaria da Prefeitura'.
As demais Diretorias ainda
não tem os seus respectivo's
titurares;

,

J,uízo de Direito da' Comärca de Jaraguá do Sul
EDITAL DE CITAÇAb

O DOutor Hamilton Plínio Alves, Juiz de Direito d� 1.' Vara
da Comarca dé Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina,
naforma da Lei; etc....·

,

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de cita-
;

ção, com o prazo de trinta _( 30) dies virem ou dele conhe
êimento tiverem e interessar possa, que por parte de OS
NILOO CASAS, brasileiro, solteiro, maior, lavrador, resi
dente e domiciliado à Estrada Rio Novo Alto, na cidade de
Corupá, nesta Comarca, através de seu bastante procura
dor, advogado dr: Reinoldo Murara, foi requerida a ação
de- USUCAPIÃO N.� 9.039, para aquisição 90 seguinte imó
vel: Um terreno rural sem benfeitorias com- a área de '" Assim mesmo, aeempa-144.500',00m:s2, diitante 15Kms da cidade de Corupá,. si� nhamos sua vida que, de'tuado à, Estrada Rio Novo Alto, 'no município de Corupá, certa forma, reformulou no.fazendo frente com 106,00ms na margem esquerda do Rio
Novo, tr-avessão dos fundos com 106,OOms. com terras de

seu tempo os hábitos da bu-

Lino LviStà, estremando pelo lado direito com '1.363,20rns.
cólica e incipiente Jaraguá
do Sut

.

er:n terras de Norberto Demarchi, e pelo lado esquerdo_
com 1.363,20ms. em tertas de Antonio Aldo Daros. DES- Com o término da 2.-

PACHO DE FLS. 1 r e verso: I-Marca-se a audiência de jus- Guerra Mundial, um novo

tHicação de posse para o d,ia, 26-5·83 às 14,30h. II ..Cite- sopro de liberdade varria o

se a pessoá (se houver) em nome de quem' esteja trans- país.
'

crito o imóvel, citando-se, ainda, os confinantes por man- Em Santa Catarina, Nereu
dado e os ausentes, incertos .e d�sconhecidos por edital,

.

Ramos, então Interventor,
(.Om o prazo de 30 di'as, 'cujas citações valerão para todos arregimentava seus amigos,
os atos do processo. III-Cientifique-se, por carta, a Fa-- participando Artur da fun-
zenda munidpal, estadual e federal para os fins' do art. dação do então P.S.D.-

942, § 2.° do CPC, ressalvando-se.que o prazo para'contes.. /Partido Social Democrático.
ta-r a ação correrá da intimação da decisão' que declarar. ' Como a faixa de atuacão

ju,stificadà a posse. IV-Ciente-o_MP,.JS. 3-3-83. (as) Ha- fosse muito estreita" não 'te-
milton Plínio Alves-Juiz de Direito da L" Vgra. ve h.lgar f)ara se íi1exer, e o

\. E, para que chegue ao conh�cimento de todos os interessa-. jeito foi fundar a U.D.N. -

dos ausentes, incertos e descQnhecidos, foi expedido o pre- ;União Democrática Nacional,
sente edital que será publicado ná f9rma da lei � afixado já que no Estado d .PSD tam .'
no local de costume, no átrio do Forum, .correndo o.prazo bém se fr�mentara.
de 15 dias, para contestarem, querendo,<8 E:ontar da inti- Sem.falar na sua militân·
mação da sentença qVe justificar ,ª pósse,.sob pena de se- eia nos anos da Uberal.De-
rem .tidos como ve,rdadeiros os fatos a.legadÇ)s pelo autor•. ,mocracia, cio, Partido Repu
Pado,e passado nesta "cidade c;le Jaraguá

.

d0 Sul aos .oito ;blitano e a,'Aliança' Liberal,
dias do mês de março do ar.lo de mil novecentos e oitenta existentes na época de sua

e três. Eu, (as.), Escrivão; o ·supscrevi.·' mocidade, uma espécie de

HAMILTON PUNIO', ALVES .. PDS e PMDB - dos dias
atuais..
Foi fJel à sua convicção1

Com freqüência lembrava
.0 seu desejo de construir a

estrada São Bento-Corupá
Jaraguá, tendo pensado se

riamente em fundar uma

empresa empreiteira de obra
que seria gerida' em forma
de sociedade da

.

qual deve-'
'ríamos fazer parte.

No tempo do governo Iri
neu Bornhansen, ele, Artur,
mais Potiguara Leal' e Ney
Franco, participava� de
concorrência para a expio
_raçãp da Loteria Estàdual,

.

praticamente garantida, mas
que acabou caindo nas mãos
de um grúpo gaúcho.

.

Assim mesmo, nos garari-'
tia que algum dia têríamos
que morar na Capital, para

.. administrar algum interesse
de que viesse fazer parte, o
que infelizmente não ocorreu
pois,.8 morte o alcançou-de
surpresa aos 62 anos incom
pletos.

Na assinalação de Slla

mOrte, as homenagens ao

i-IusJre finado.

Eugênia' Victor Schmöckel
04-83
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Fundado em 10jmaioj1919; CGC 84.436.591/0001-34.
Dirétcr: Eugên'io Victor Schmöckel- Jorn. Prof. DRT'-SC
n.? 729 e Diretor de Empresa Jornalístlce n.O 20. Mem-
bra efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca-

,
_

tarina. Redator: ;flá'vio José Brugnago -, ORT-SC n," 12,6/ '

80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel>
Procópio Gomes de Oliveira ,n.o 290 - Cx. Postal 19 - '

Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi-
ção é impressão: Composição Gráfica e Editora ZF'�
ßlumenau.
'Assinatura para Jaraguá do Sul:

'

Cr$ s.côo.oc
Jutras Cidades: :,' Cr$ 3.500,00
Número atrasado:

'

Cr$ 70,00 ..

Número avulso: , Cr$
,

60,00
Representantes credeneiados: I?ereira de Souza & Cia.
Ltda, 'Tabl{la Veículos de Comunicação SIC Ltda. e-Pro-
pal Propaganda Representações Ltda.' ,

.

Este [erna] é associado 'a ADJORljSC e A:BRAJORI.

Morett!. Jordan & eia. Ltda.
�

..:.� ,i!-.'
1981
'1981
1982
1981
1981
-:1981
1981

_ 1980,
1980
1979
1978
1978
1980

19�O .
'

1979
1972
1981
1971
1981
197ß
1978
1976

Corcel I i L álcool - bege
'Corcel II Hobby álcool - branco.
Ccircel II L álcool - cinza .. ; .

Brasília álcool -' branca
"

.

Fiat 147 L álcool - marron ., ..

F 1000 Diesel • vermel ha , .

0-10 Diesel - azu I '.

.

Corcel II LDO - prata .. .'. -,
'

.

Belina II LDO - marron : .

,

Corcel II ST - amarelo .

Belina II' ST - Verde. : ..

Belina II ST - bege ',' .

VW 1300 - Branco .

VW 1300 - l5ege '

VW 1300 L - branco ,'
'

VW 1500 - verde
'

.

Chevette Hatch '" cinza' .

C- 14 -. bege :.'

F '100 álcool - Ocre .
" / .

Chevette -, b.ege .

Corcel II álcool - azul ',' ..

Opala - branco .

PROMOÇÃO DA SEMANA
Jeep - 1974 Cr$ 240.000
·Pick Up F .. 75 .. 1915 ' Cr$ 340. ÖSO

. Passat TS - branco - } 978' e-s 930.000
Corcel II azu I - 1978 ... Cr$ 95Q. 000
COrcel, II LOO élcool � azul '.... 1981'

'VIAÇÃO CANARINHO

Tran !»porte urbano, inter:urbano, exeursêes
Á "Ca lRri�bo'" preocupa-se cO,m a sua'Íocomo
ção, e ,locando à disposição, moderníssimos
ônibur; com pessoal epecializado, pOSSIbilitan
do ur la vÍagem tranquila, rápida e segura.

PI agrame bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso. '

CONFIRAoA'HISTÓRIA ...
,

'

HA 38 ANOS

-:
- A O.A.B. - Seção de Santa Ca

tarina elegia e dava posse o Conselho, a
saber: Presidente - Dr. Aélerbal Ramos
da 'Silva; Vice - Dr. Vasco Henrique d'
Avlla: ].0 Secretário - Dr. José Rocha

,

Ferreira Bastos; 2.° Secretário _ Dr. Aldo
� Ävila äa Luz e Tesoureiro - Dr. 'Osvaldo
Bulcão Viana.

.

- As perdas des Estados Unides nes

ta guer'ra, entre mortos, feridos, desapa
r�êictos e prisioneiros, aproximava-se ra

pidämente .de 1 milhão de homens e com

à; intensificação das ofensivas na Europa '

e no Pacífico, o número de perdas conti-
. 'nuava a subir. As baixas em combate de
"todas a? armas em conjunto, já monta

-

varrr a um número superlor- a ,800 mi] e

esse número refletia um acréscimo- de
cerca de 100 m i I-por mês.

- O, Ministro da Justiça declarava
, aos jornalistas que nenhum" interventor
seria substituído, pois eles são "valores

,

políticos",
'

; .'

, ".
- Ern Rio 'Correa, no distrito de Co

rupá, fundava-se a Sociedade Esportiya Je
Resreativa "Tenente Leônldas"; para in-"

i centivar os esportes de futebol, atletis
mo e proporcionar a seus associados ou-

.tros dlvertimentos .' A primeira diretoria
era composta de Sebastião dos Santos,
Presidente; Manoel des Santos, 1.° Secre
tário_e Santiago Machado, '1.° Tesoureiro.

_:_ O Juiz de Direito da.Comarca con-:
denava Otávio, Patrício e I?línio Castelan
a 7 e meio anos de prisão. Os réus-eram
aurores do assalto e roubo pratlcados na

noite de 24 de dezembro de 1944 na casa
do colono Adolfo Patapoff, residente na

Estrada Isabel, 'distrito de Corupé .

... HÁ 30 ANOS

- Pelo 'Edital n.O 3.317, de 9�4-53; Y'
corriarri os proclamas pelo Registro Civil,
do próximo casamento de Marcelino Zan-

_. ghelini, filho de Albino Zanghelinf'� Ma
ria Zanqhelini e Lourdes Evangelista Tere
za, Lenzi, filha de Giardini

.

Luiz Lenzi e

Maria 8ardin Lenzi ,

_- Embora aprovado .ern assembléia
geral de 29. 11 . 1952, 00 dia 26 de abril de- '

1953 eram publicados os estatutos da So
ciedade do Valo 'Agricora Industrial de,
.f tapocuzinho, entidade que pôs fim' a uma

infinidade de questões na distribuição de
água pare as arrozeiras ou arrozais dos
moradores da' localidade, -espalhedos ao
longo de um valo de água de cerca de 13

Barao de Itapocu

quilômetros, partindo das terras de .Emí
lio Lema e Ezelino Rasá ,até as , terras de
Ricàrdo Jordan, podendo estender-se, co

mo 'de 'fato foi ampliado posteriormente.
Desde então reinou a calma e"o respeito
em toda a região, pela ação firme e deci
dida do presidente Ezelino Rosa, de Primo
Leoni, Alfredo Picolli e Celeste Prestini e

o estatuto foi utilizado como modelo em

outras' áreas que tinham problemas idên
ticos para resolver. No Mato Grosso e no

,

Rio Grande do Sul foram adotados os ,es

tatutos, em especial quando. o gQverno
entendeu de disciplinar o uso da terra

para a produção agrícol a ,

.-;. HÁ 20 ANOS

� O governo federal vla-se a braços
com os abusos e excesso de lofação de
furícionário� no exterior. Um Grupo de
Trabalho levantava a situação dos funcio
nários do Brasil no exterior, entregue ao

Presidente da República, e ficava / eviden
ciado casos de abuso;e excesso de lota
ção, como no caso dá Delegacia do Tesou
ro em Nova Iorque, onde estavam lota-

. des familiares de parlamenteres e altas
personalidades da República, com salérios
considerados excessivamente altos, se le
vado em consideração a situação 'fin�
ceira do país:' Funcionários brasileiros
percebiam salários de até 4 mil dólares
-quando o próprio presidente norte-ameri
cano tinha vencimentosvde 3.500:

- Desde a implantação- oficial da in
,

dúsfria brasileir.a .de autom6veis de passa
,geiros; em 1957, elevava-se. com a indu
I são de 1962, a 181.906 unidades. A evq-
lução da produção que se iniciou em 19S8,
foi a seguinte: 1-958 _ 2.189; 1C/59 �

,12.001; 196.0 - 37.843; 1961 _ 55.065
e 1962 -- 74.808. E hoje?

... .HÁ 10,ANOS ,

_' Escrevia, a imprensa.-. "Desafortu ....

, nadamente a ARENA 'caterinense anda aos

trancos' e barranC'os. Com a disposição
do Góvernador -Colombc Machado Salles
de realizar um governo, eminentemente

técnico, deixou ós políticos sem uma ehe
fia atuante. As crises surgidas em Blu-'
menau.e Joinville, bem demonstrem oes

tado de coisas 'que se criou, por falta de
uma liderança política. Os deputados
"fiéis" f e "Infíés", moldaram', ao gover
nador' catarinense uma situação que não
.deveria apagar-se tão' rapidamente e ser

viria de entrave' ao encam1nhamento de
sua adrnirilstreção ,

iNDÚSTRIAS REUNiDAS JARAGU A e CONPAL - Concentrados p/Alimentos

SERVICOS CON-TÁBEIS?, SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOC'6PIAS?· SERVICOS AÉREOS VARIG?

.
-

.

-

Se o seu problema é este a solução é esta: Organização, Contábil
"A Comercial" Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes 299.

Telefone 1.2-0091.

.

-

'I
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Kohlbach no Estadual de
kart com Hojnha em Chapecú

A equipe Kohlbach Kart, de Jaraguá do Sul, atual
campeã catarinense da categoria principal, toma parte nes

te flnel-de-semana, em Ghapecó, da abertura do Campeo
nato Estadual de Kart, corri o piloto Rodolfo "Rojinha"
Jahn Neto, que no início do mês de abril obteve a quinta
colocação na Prova "Três Horas de Porto Alegre", no Taru
mã, após estar liderando a competição com duas voltas de
vantagem sobre o segundo colocado. Problemas com a vela

. .do seu kart impediu a vitória, que seria certa. '

O Campeonato .Estadual de kart será disputado' em 4

etapas mas a temporada inclue mais uma prova extra em

Chapecó e seis provas do campeonato citadino de Floria
nópolis. São as seguIntes \_etapas do Estadual: Abril - 24,
Chapecó; Junho - 12... Caçador; Agc;sto - 21; Chapecó; e

Outubro - 09, Itajaí. A prova extra será realizada em Cha
pec6, no dia 10 de julho.

RALLYE

.

A Kohlbach toma.perte, também, da temporada de ral
lye de regularidade, com o piloto Dr. José Bellani, de São
Bento do Sul,' contratado recentemente. O calendário de
competições prevê onze provas, incluindo a do Brasileiro:
Março - 26, ltajef (já reellzeda): Abril - 30, Florian6po
lis; Maio - 14, São Bento do Sul; Junho - 04, Caçador

3; (prova extra-campeonato); J�l1ho - 25, Florlenépolis;
Julho --' 30, Videira; Agosto - 27, Flcrlanópolls, prova do

.

Campeonato Brasileiro.e válida para duplas catarinenses
também pelo Estadual; Setembro - 24, Chapec6 (prova
extra-campeonato); Novembro -'-- 05, Bluménau e Novem

bro - 26, Florianópolis (prova extra�campeonato).
DIVISA<> I

<

O protesto apresentado por alguns pilotos participan
tes no Campeonato Estadual dê Automobilismo, categoria
Força Livre, dia 20 de março, em São Bento do Sul, alegan·
do que c bloco do motor do Dodge 201, pilotado por Sávio
Barreto de Azevedo, da Equipe Kohlbach, era estrangeiro,
gorou. A Federação Catarinense de Auj:omobilismo, logo a

após a prova, com o protesto, lacrou o motor e semana

passade abriu-o, constatando que' o bloco foi fabricado no

Brasil, garantindo, assim, a segunda colocação obtida na

pista ·por Sávio. <,
•

A escuderia jaraguaense, foi, também, substancial
mente reforçada, i= que a Kohlbach contratou os pilotos

, João Carlos Boaventura (carro 77) e Orlando Zeferino de

,�ouza, o Padilha (carro 7), que na primeka prova doEs·,

tadual, em São Bento do Sil, ainda defenderam a equipe
(() de Timbó..

Além de ter esses pilotos na categoria 1600 (..§.ávio é
na Força Livre), a Kohlbach trouxe igualmente o chefe da

equipe, Ereneu Boettger, ex-piloto, que. cuidará da organi
zação da equipe, pois o objetivo é conquistar o Campeona
to, de acordo com mentores da Kohlbach, que investe no

esporte, com a certeza de retorno garantido. Eles estréiam
dias 7 e 8 de maTo, em Mafra e afora essa prova, o calen
dário da Federação prevê ainda provas em: Junho -. 12,
Canolnhes: Agosto - 7, Rio Negrinho; Outubro - 2, Blu
rnenau e Dezembro - H, Camboriú. As provas' extras que
ainda acontecerão são as seguintes: Junho - 17, Blumenau;
Setembro 11, Mafra; Outubro - 23, São Bento do Sul: e,

No�embro - 20, em Canolnhas .

JUVENTUS PERDE E AMAZONAS
PROMOVE FESTIVALo

Na festa -de entrega das faixas de campeão pela con

quista do Campeonato da 1." Divisão, em .1982, o Juventus '

"recepcionou domingo 'à tarde a Tupy, heptacampeã da Liga
Joinvilense de Futebol. Pirão e Chlcão (ex-Juventus) mar
caram para a Tupy e Adi descontou para o Juventus. Ante.
cedendo a 'essa partida, houve um quâdrang6lar,' cujos re

sultados foram:. Pinguela 2 a 1 Corinthians, Confecções
.

Neusa 3x 1 Transportadora Blumenauense, Blumenauense
4x1 Corinthians e Pinguela 1 xO Conf. Neusa. O Pinguela tor-

nou-se campeão. <,

.

Já o Amazonas E.C., programou para este sábado e do-·
�. mingo, festival esportivo no campo do Aliança, com a par

ticipação de 27 equipes, cuja partida principal será entre
c

a Rádio Jarag�á e Figueirense: Convide-se a todos para pres
tigiar esse grande evento esportivo.

Jogos Escolares Regionais
comecam terca-feira

I I

A Divisão de Educação Fi- que' começam em seguida,
slra e Desportos da 19." com a seguinte programai
Unidade de Coordenàção Re- ção: Ha�debol Masculino-
gional, de Jaraguá do Sul, Roland Dornbusch' x Abdon
inicia terça-feira, os 3.os Jo- Batista, Teresa Ramos x Di-'
gos Escolares Regionais, ca- vina Providência, Euclides
tegorià juvenil, nas moda- da Cunha x São Luis e Lau-
lidades de : handebol M/F, ro Zim.gíermann x Miguel
vollbot M/F, basquetebol M Couto; 'no mesmo _ dla, à
e atletismo M/F ..Onze esta- tarde, 13h30, Handebol Fe-
belecimentos de ensino se minino - São Luís xLauro
inscreveram, sendo: de Ja- Zimmermann, Abdon Batista
raguá do Sul - C.E. Abdon x Divina Providência e Ho-
Batista, C.E. Holanda Mar- lando Gonçalves x Roland
celino Gonçalves, Colégio Dornbusch; Volibol Masculi-
Divina Providência, Colégio no - Miguel Couto x Lauro
São Luís, E.B. Prof. Giardini Zimmermann e Abdon Ba-
Luiz Lenzi, E,B. Roland, Ha- tista x Divina Providência;
rold Dornbusch, E.S. Prof. Volibol Feminino � Lauro
José Duarte Magalhães e E.B Zimmermann x Teresa Ra-
Euclides da Cunha (Nereu mos. Os Jogos prosseguem
Ramos ) ; de Guaramirim - dias 27 e 28, de' manhã e à
C.E. Pref. Lauro Zimmer-. tarde, sempre a parti! das
rnann: de Corupá - C.E. 7h30 e 13h30.
Teresa Ramos; de Schroeder
-C.E. Miguel Couto.

A abertura oficial dos
JERs, acontecerá às 8 horas
de terça-feira, dia 26, no

Ginásio de Esportes"Arthur
Müller", onde serão desen
volvidos os jogos coletivos,

A decisão das modalida
'des' coletivas será die 28, à
tarde, para, rio dla 30, a

contar das 7h30, no Bae
pendi, ser desenvolvida a

modalidade de "atletismo,
em duas etapas.

Dois Toques
** o II Torneio daInte

gração teve continuidade
dias 16/21. No sábado, pela
2." Divisão, Aspirantes Cruz
de Malta 2xl Ponte Preta e,
pela 1." Divisão, Guarani 1x1
Grêmio Garibaldi. A rodada
que deveria acontecer hoje
foi, antecipada para quinta- -

.feire última, quando_ joga
ram Vitória x Rio Cerro e

Botefoqo x XV de Novem
bro.

** Também no último fi
nal·'de-semana seguiu o

.Campeonato de Futebol de
Campo, em Guaramirim,
cujos resultados foram: Ma
risol WxO'Mannes, Dalmar

. w.xO Cyrus, Met. Lombardi
6x1 Marcatto e Menegotti
3xO Malwee. Quinta.feira jo
garam Weg x Marisol, Mal
wee x Energé, Cyrus. x Me
negotti e Mannes x Marcat
to. Am,anhã, dia 24, ne- Está
dio João Marcatto defrontar
se-ão as equipes campeã e

vice das Chaves "A" e "B".

** Mirtes 4xl AABB,
Besc lxO Urbano e Rio Mo-

,
lha 2x5 Breithaupt, foram
os resultados da 2.· rodada
do Campeonato Citadino A
dulto-de Futebol de Salão,
realizada dia 15. Ontem à
noite jogaram Arweg x Besc
Breithaupt x Mirtes e Urba
no x Rio Molha 'e, dia 29,
próxima sexta-feira, AABB
x Breithaupt, Rio Molha x

'Arweq e Mirtes x Urbano, a

part!r d�s 19h30.

'",* O ciclista jaraguaense
. Sílvio Roberto Ewald, cf.
Weg, tem 95% de chances
de ser convocado para o se.
lecionado "rasileiro ao Cam

peonato Panamericano dê·
<

Ciclis'mo Júnior, na Venezue
la. Na seletiva, realizada se

mana passada, foi ó segun
do mais rápido .na persegúi.
ção individual, além de ter
bom desempenho nas provas
,por equipe-, estrada e meio
fundo. Sílvio, domingo últi
mo, participou de prova el
'clística em Santos, onde ob·
téve a sexhi colocação no ge
rai (àdultos e júnior), pri.
meira -na, categoria jdnior e

a primeira de Santa Catari·
na. Anteontem (dia 21), te
mou parte,' em Belo Hori
zonte na Prova da Inconfi
dência e neste domingo eem

pete no Rio de Janeiro.

Garanta a sua leitura de
fi rn-de-semana.
Assine o "Correio o Povo"
e-s 3.000,00.

Campeonato de Bicicross tem
.

inscricões até dia 29.

I
.

.

Até a próxima sexta-feira, te, no próprio Mot6dromo,
dia 29, poderão ser feitas que será ministrado gratui-
inscrições para o 2.° Cam- ,tamente pelo professor João
peonato Jaraguaense de Bi- Carlos, da ty\onark, de São

, cicross (masculino e femi- Paulo. Para tal corso, as 'ins-
nino), a ser realizado em 7 crições encerram-se segun-
etapas no Motódromo Ge- da-feira, dia 25.
túlio Barreto da Silva, jun
to ao centro Esportivo So
cial' e Turístico "Getúlio
Barreto da Silva", numa

promoção do Jaraguá Motor
Clube e patrocínio' das Lo

jas Breithaupt/Bicicletas Mo
nark.
Antes do início da tempo

rede de bicicross, haverá um

curso gratuito de pilotagem
BMX, de 26 à 30 do corren-

BAEPENDI DESATIVA O
FUTEBOL POR UM ANO

Por decisão da nova dire- ta que o departamento re-

toria, após analisados vá- sumia-se praticamente a

rios fatores acontecidos nos sua pessoa e na do técnico
últimos anos, o' Clube Atlé- .Lule Malheiro.
tico Baependi optou pela de- Valdir pénsa em formar

satlvação do seu deparra- uma escolinha de futebol,
mento de futebol por um . para Filhos de associados,
período dé doze meses, de 11 a 15 anos.

.

quando ficará inativa tanto MUNICIPAL VARZEANO
a equipe principal como a Até o dia 28 próximo, a

de juvenís. O clube geseja Divisão Municipal de Espor-
reestruturar o departamen- tes estará aceitando' inscri-
to, segundo o vice de fute- ções pará o I Campeonato
bol, Valdir dos Santos (Pa- Municipal de Futebol Var-
deiro ), um dos defensores zeano, destinado a clubes
dessa medida, que vê como e atletas não filiados em Li-
necessária diante do desln- gas. Quinta-feira houve reu-

tereSse, desmotivação e fal- nião com dirigentes das e-

ta de colaboração, ha[e vis- quipes já inscritas.

As inscrições ao Campeo
nato devem ser feitas nas

Lojas Breithaupt (Av. Getú
lio Vargas, '268; Rua Ânge
lo Rubini, 2.363 ou na Rua
Gumercindo da Silva, 230).
As competições dessa pri
meira, etapa começam dia 30

'

de abri I, às 14 horas e ter

minam no die 1.° de maio,
que caiu num domingo.
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Tabela do
DESPACHANTE VICTOR'

Emplacamentos - Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodc;)fo,557
(iunto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 72·0060,72.0327 e 71.0655

I COMERCIAL FLORIANI

Revenda e assistência técnica Sharp, Dismae,
qliv�tti e relógos �od Bel.

'Compra e venda de máquinas usadas
,

Oficina de máquinas de escritório e

acessórios em geral.
-'

R. Venâncio da Silva Porto, 33L· Fone 72.l492

f RELOJOARIA, AVENIDA

Presenteie com jóias (t as mais finas
sugestões da RELOJOARIA AVENIOA,

'<,

,

Marechal' • Getúlio Vargas
-

-

o ,

-

-c,

.,-

FUNILARiA JARAGUA LTDA.
,

-

- I

Calhas pára todas as finalidades.
Faça-nos uma visita. Estamos em

condições de atendê-los
eficientemente,

Rua Felipe Sehmidt, 179 - 'Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS,

li
Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTF NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA, HELENA

Tubos ,de concreto para suas .obras
Rua Joinville, 1.016

-

- Telefone'! 72-110

,

A moda certa-em roupas e calçadosé com It

CINDERELA, onde estão as melhores opçõe-
'

para cada estação.
CINDERELA'

V,ste bem. A moda certa, na
Gumercindo e na ,Getúlio Vargas.

.,----------��----�----------------

Torneio da L.J.F.
o Torneio "Mário Vitória Rass
weiler", que começa dia 8 de
melo, com a participação do Es
trella, Botafoço, Arweg, Cruzei
ro, Juventus, João Pessoa e Cruz
de Malta, nas categorias titular
e juvenil, promovido pela Liga
Jeraçueense de Futebol, tem o

seguinte calendário a ser cum

prido peles participantes, no

turno e
,
returno: OS/malo _,.

Cruz de Malta x Cruzeiro, Es
trelle x Botafogo e Juventus x

Arweg; 1S/maio - Estrella x

Juventus, Botafogo x Cruz de
Malta e Arweg x João Pessoe:
22jmaio -:- Botafogo x Juven-.
tus, Arweg x Cruz de Malta e

Cruzeiro x João Pessoa; 29j
,maio - Cruz de Malta x Es
trella,

.

João Pessoa x Botafogo
e Cruzeiro ,x Arw�g; OS/junho
- Arweg x Estreita, Juventus
'x Cruzeiro e, João Pessoe X

Cruz de Malta; 12/junho
Juventus x João Pessoa, Estrel
Ia x Cruzeiro .e Botafogó x Ar-'
weg; 19/junho - Cruz de Mal-

.

ta . x
- Juventus, João Pessoa x

_

Estrella e Cruzeiro x Botafoqo:
Returno - 2611unho � Cru
teiro x.Cruz de Malta, Botafo
go x Estrella e Arweg x Juven
tus; 03/julho -

.

Juventus x

Estrella, Cruz de Malta x Bota

fogo e João
.

Pessoa x Arweg;
lO/julho - Juventus x Bota

fogo, Cruz de Malta x Arweg ..

João Pessoa x Cruzeiro; 17/Ju
lho - Estrella x Cruz, de Mal
ta, Botafogo x João' Pessoa e

Arweg x Cruzeiro; 24/julho _;,

Estrena x Arweg, Cruzeiro x

.Juventus e Crui de Malta x

Joãc Pessoa; 31/lu,lh9 - João
Pessoa x Juventus, Cruzeiro x

Estreita e Arweg x Botafogo;
07/agolto - Juventus x Cruz
de Malta, Estreita x

.

João Pe.
soa e Botafogo x Cru�eiro-.

As partidas preliminares se
rão entre os [uvenís, de acor

'do com o regulamento do Tor
nelo,

A Dcupação dos Morros

lOGOS UNIVERSITARIOS
, DE STA. CATARINA

Hoje l! amanhã (23 e 24),
atletas jaraguaenses partici
pam,' na modalidade de atletis
mo, nos Joqos Unlversltários de
-Senta Catarina, em Florianó
polis. -No masculino, Wilson
Draeger, Walter E. F. Sonne
.nhohl, Sérgio Alberto Martins,

-, Ronaldo Buzzärello e Wàldir
Giese (busca índice pera a' I

Copa do Mundo) e, no femlnl
no, Cornélia Holzlnçer (busca
índice para o Mundial Júnior),

,

Clarice Kuhn, Dóris fI/:.. Ronchi
e Rosiméri dC? Nascimento (bus
cam índices para o S'ulameri- '

cano Jwenil).

I,

'Estamos ,começando a Fato mals preocupante.
assistir em Jaraguá do Sul ainda são os vários Jotea
uma indiscriminada 0- mentos e desmembramen-
cúpação dos morros e e- tos nas encostas dos mor-'

leveções ,

'

Esse processo, ras, sempre com ruas (n
ainda' no seu estágio inl- gremes que se tornam
cial, 'caso não seja centro- rios encachoeirados quan
lado pode vir a tornar-se do chove. A disposição
catastrófico e 'está a' re: caótica do assentamento

querer a atenção devida da urbano, a deflclêncla de
Municipalidade. 'infra-�strutura básica,' a

Não há alarmismo, mas forma- de implantação dos
,exemplos de desmorona- lotes e moradias, o desma
mentos, quécla de barreiras tamento -e o adensamento
e pedras, soterramentos de da população em' áreas. im

c�sas, assoreamento de próprias agravam, as eon

r�os, entupim�nto de gale- dições de vida dos habitan-

,rias de águas pluviais cau-
- tes e a estabilidade da ii

s�ndo alagamento de ruas." rea como um todo. � óbvio
sao .constentes em várias que o relevo acidentado di
cidades brasileiras com re- ficulta o parcelamento do

levo. semelbante ao de nos- solo'mas não o
"

impede
sa cidade: Além de mor- desde que a- implantação

, tes e .prejufzos generaliza- dos lotes e do sistema viá

dos, esses acidentes trazem río seja' projetado vlsando
vários 'trans'tornos à vida a máxima adequação � to

urbana. As soluções, tais pografia local, procurando
como obras de contenção' seguir as curvas de n(vel.
e reflorestamento, são Além de mal projetadas

, muitas mas os custos prol- fica a indagação: será que
bítlvos e praticamente im- a Lei Federàl 'n.O 6.766 e

possíveis de .serem executa- �ei Estadual n.O 6.063 que
,- das dentro do orçamento impedem o parcelamento
municipal de uma cidade do selo em terrenos com

de porte médio. declividades iguais ou

No entanto, a indlferen- maior�s que 30% vêm sen

ça com esses problemas é do séguidas? Não será .ho
tão grande que até parece ra de se legislar sobre a o

que eles não-podem acon- cupação e' uso do solo
tecer aqui. Mas alagamen� dos morros? Não é impor
to de ruas por entupimen- tante assegurar a preser
to da rede de drenagem já vação permanente <los re

ocorre nas .proximldades vestimentas 'vegetais de
da Matriz sempre que cho- modo a se evitar' proble-
.ve, devido a terra

, que as mas de assoreamento dos

águas trazem do Morro do rios e erosão nas encostas
Carvão onde vem sendo tornando os morros d�
feito um grande trabalho Jaraguá mais verdes e se-

de terraplenagem. guros?
Todo o revestimento vege-, (Arquiteto José
tal vai destruído e com is- Fernando M.
so ii erosão anda à solta. Fonseca)

CARTAS É CONSULTAS '

.

Recebemos .do I�mão Et- mar os jovens que queiram
wrne Haas, cidadão hono- ingressar nas fileiras Ma�

rá�io de Jaraqué do Sul, rlsras. � 'trabalho tão di

n:lssiva do. Noviciado M_.a- ferente do de um colégio. '

rísta, mantido pela Unlão. Qual não foi mlsurpreza
Catarir\:nse de. Educação, ao chegar aqui em feverei

de}lorlanó�o"s: ro, já encontrei o "Correio
Caro amigo dr. Eugê- do Povo" sobre a mesa de

nio V.. Schmöckel e exma. meu futuro , quartinho de
família. Cordiais sauda- trabalho. Quanta gentile
.ções . .zal E continua vindo re-

Rogo a' Deus que esta o gulprmente. Muito obri-
encontre - feliz entre os gado.

.

seus.
f
Graças a Deus, es- Ao ensejo desejo ao que

tau bem de saúde. Ape- rido amigo uma Páscoa
nas a saudade pelo Colégio muito feliz e

'

repleta das
Paranaense e todo o. seu bênçãos de Cristo ressuscl
complexo, muito me afli- "tedo . Aleluia!
ge.
Aqui estou como aju- Abraçando o emigo cari-

ciente na espinhosa mas' nhosamente r E, sou as. . t-

gratificante tarefa de for- wino Haas - Professor"
'"

.
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As Anotacões de Flávio José
I �, -

* Historinha triste:
Consta que há duas sema

nas, algumas "excelências"
teriam ido a Capital do Es-

/ tado, tentar derrubar a de
cisão do TRE, que conce
deu ganho de causa 8 a

ção ('inédita em SC) inter
posta pela Câmara de Ve
readores de Jar8guá do
Sul e pelos suplentes Álido

I Pavanello e Almiro ·Antu
nes Farias Filho, contrária
aos 'critérios que estabele
ceram o número de cadei
ras no Legislativo local.
Deram com os burros n'é
gua. Lá, foram compelidos
a desistir da intenção, pois
além da perda de. tempo e

-

. dinheiro, não cQnseguiriam
derrubar o ato do Trlbu
nal. Moral da história:'
com o aumento de 13 p�
ra 15 vereadores, cada um

dos atúais val 'perder cer

Ca' de Cr$ 20 mil de seus

vencimentos, 'pois o sol
do antes dividido em 13
vereadores, terá que ser

dividido em 15, baix-ando
consequentemente seus

vencimentos. Vai dar que ...

• �m determinados pe
r(odos de -algumas sess6e$
da Cimara, a"m 'de . mo

n6tonos, são uma verdade].
ra chacrlriha. Discussões
estéreis que nada de produ
tivo trazem lt comunidade
são travadas entre Alvaro
Rosá, que' acusa o govern�
de nada fl!%er nos "Itimos
18 anos, citando ainda ea

sos de desmandos adminls.
trativos e corrupção, en·

quanto Arnoldo Schub: de
fende. A velha cantilena se

repete pratlcamenta, am

todas as .ess�s. -'

* Revoltado diante das'
negativas' da- bancada , do

'. PMDB em aprovar as suas

indicações, o ver. Errol
Kretzer sugeriu segunda
feira que se fizesse uma

"vaquinha" entre seus

companheiros, para cus

tear o alargamento da Rua
Martin Stahl, objeto' de
sua indicação, o que pro
vocou a imediata reação
do I prlasiqente Menel . A
maioria das indicações vin

,

das do PDS são reprovadas
pelo,s VI)toS da maioria do
PMDß; inversamente· ao

que ocorria' na I�islatura
anterior.

,* O Secretário dos Trans
portes � Obras, Marcos Ro
varis, �larantiu ao deputa
do esta th�al Otair Becker
que a,s obrills, de retificação

e pavlmentaçlo-aSf"tlca da
Rodovia SC-30l, .ne trecho
compreendido entre Coru
pá-São ,.Bento do Sul.Piên
( PR), serão iniciadas no

mês de Junho do próximo
ano.

ter concluídos até 10 de
maio e aos infratores serão

. aplicadas sanções. _

• O comércio-Iojlsta de
Jarag,,' do Sul está preo
cupado com, a, campanha

, ,maciça do Governo de ln
centivo à poupança, pois
os 'reflexos se fazem' sentir,
com a consequente ·queda
nas vencias. No Pars, drios

. . )
.

movImentos estão surgIn-
do, tentando reverter ,os e

feitos da campanha gover.
namental e att:air a popula-
ção para as compras.

.

* A atual administraçlo
municipal mandou substi.
tuir, terça-feira, os parale
lepípedos defronte a entra·

-, da J)'rincipal da' prefeitura, .

que formavam: P.M.V.B.
_: 11.69. Trocado em miú
dos: Prefeito Municipal
Victor Bauer - Novembro

, de 1969. Sem éomentárlos.

* O ex-prefeito de M8s
saranduba e atual.secretá
rio-administrativo da Am-
'vali, Dávio Leu, não escon

de de ninguém que tem de- '

sejo de sair candidato a de
putado estadual ém 1986,
pela microrregião. E já es

t� ,m campanha.

* Prefeito Durval Vasel
retirou da Cimara o pro
jeto-de-Iei que recriava o

.

Sámae, alegando que . "tal
medida impõe-se por se

tratar d, matéria que en-.
volve acurados estudos". O
vereador Heins Barrel.PDS,
já tinha apresentado nove

aditivos ,ao, projeto origi
nal, por, não' concordar
com determinado. itens,'
Breve regressa. à Cimara,
enquanto a b�iga Casan/
Prefeitura ,continua na jus
tiça.

'" A Prefeitura Munici
cal de Barra Velha ampliou
o prazo para pagamento
dos impostos atrasados,
sem multa, até o dla 5 de
maio. Da mesma forma, a
até eqeela data -es contri
buintes do IPTU, referentes
ao corrente ano, poderão
usufruir do desconto de
10% para pagamento � vis-

.

ta, informa o prefeito Val-
ter -Régis.

• Dois engenheiros de
COHABjSC estiveram na

'" Ser' no dia 10 d. cidade para viabilizar a so-

maio i reunllo para as lução definitiva do Con-

provldlncias Iniciais com junto Hebltaclonel de Três
vistas a Implantação de fel. Rios do Sul, onde cada ca

ras livres em Jaraguá do' sa é um caso. E são 146

Sul, que a prindpio seria em condições precárias,
reaHzada "O Agropecuário. que necessitam muita col-
A Acaresc realiza os estu- sa para se tornarem' habl-
dos preUmlnare$ e a recep.. téveis. A COHAB, pelo que
�vidade está sendo multo -Tnformou-se, vai contrater
bóa.
.'

so operários; de Jaraqué .

do Sul, para os trabalhos,• Conslderando que o aproveitando assim mão.'
limite inicialmente conce- de-obra em dlsponlblllde-.dido à Cacex de Jar�gu_á do de no munlcfplo.
Sul, pare Importações de
matérlas-prlmas, peças é
artigos de reposição era

baixo, a Associação Corner-
, cial e Industrial de Jaraguá
do Sul enviou memorial ao

. Diretor da. Cacex, no Rio de
JaneIro, solicitando a am

pliação do limite para oi
to milhões de dólares,
qeantla mínima / indispen
sável pelos importadores
locais, segundo Programas
de Importação já' registra
dos no órgão.
• A Açio Soeial de Jara·

guá do' 'Sul foi uma das
entidades beneficiadas com

o convênio assinado entre
a Secretaria de Desenvol
vimento Social e a Fuca
�m, que vai atender, no
Estado, 38.455 crianças
earentes.

• O Departamento Mu
nicipal de Estradas de Ro
dagem da PrefeJtura Mu
nicipal de Guaramirim, es·
tá avisando os proprietá-'
rios de imóveis rurais� que
de acordo com o C_ódigo
de Posturas MunIcipal, são
óbrigados a roçar a mar

gem da estrada que limita
'as suas-terras numa dis
tância de dois metros" no

mrnimo, e retirar o roça-
.

do da estrada e valetas.
Tais trabalhos deverão es-

"Ciranda de livros"
chega às escolas
A Divisão de Administração de Ensino da 19.· UCRE,

iniciou esta semana a lentreg_a a quinze escolas lseledes der
redes estadual e municipal, pertencentes aos cinco munlcí
piosda região, a "Ciranda de Livros". Esta primeira "Ciran
da de Livros" ,é constltufda de quinze títulos escolhidos pe
'la "Fundação do Livro Infantil e Juvenil, entre o que há de
melhor na literatura para crianças; escrita por autores 'bra
sileiros, sendo: O Rabo do Gato, ReialPlinho Branco, Pelota
Bolota, Pé de Pilão, Era úma vez' duas Avós, A Arca de Noé,
Rente que nem Pão Quente, ChapeuzinhoAmarelo, Pare no

P da Poesia, Aventuras do Avião Vermelho, O Menino Melu·
quinho, O Reizinho Mandão, Quase de Verdade, Ceçades de
Pedrinho e A Bolsa Amarela. _

A "Ciranda de Livros" é uma promoção da Fund8ç50
Roberto Marinho e da Fundação do Livro Infantil e Juvenil
em colaboração com a Hoechst do Brasil e tem como obje
tivos: a) um estímulo à leitura, às crianças da�faixa etérle
dos Z.eos 12 anos, diretamente ao arnblente escolar, ou in-

'. dlreramente, através dos meios de.cornunlceçêo, principal.
mente ã- televisão.,; b) maior facilidade de acesso aos' livro.
adeguados à faixa etérle cltada, medlante um eumento de
oferta e melhoria das condições -de dis.tribuição.

As unidades escolares beneficiadas são as seguin�es:
de Jataguá do ,Sul e Corup' - E. I. Ribeirão Manso, Jera
guá 99, Rio Novo, Estrada Pedra de Amolar, Alto Garibaldi,
Pedra de Amolar Baixo, Estrada Garlbaldi, Rio da Luz I e

E. I. Municipal; de Guaramlrlm e 'Schróeder - E .1. Tim
biras, Duas Mamas, Estrada Bananal, Jacu-Açu, Lauro Caro
neiro de Loyola, Ponta Comprida, Schroeder I" e Novo TI·
baql: de Massar�duba '-, É .1. Braço Seco, Ribeirão WiI·
de, Sete de Janeiro Alto, Ministro Pedro Aleixo, Alto I Bra
ço, Alto Braço' Direito ,e Alto Freimann .

CADERNOS ESCOLARES'
A Secretaria da Educação de Santa .Catarlna, através

da 19.· Unidade de Coordenação Regional, fez entrege no

die 20, às unidedes escolares de 1.° grau dos municípios
de Jaraguá do Su'I, Schroeder, Massaranduba, G\,Jal'amirlm
e Coru.pá, de 20.800 cadernos, destlnados aos alunos ceren
tes dos coléqios estaduais, escolas básicas, grupos escola
res, escolas reunldas e isoladas da rede estadual Tal me

dida vem.contrlbuir para à permanência do aluno na esco
la elnteçra a proposta de humànização do ensino.

O veFeador-presidente da
.

Câmara de Jaraguá do 51..11,
José Gilberto Menel, entrou'
esta semana com'· um Pro
feto de Res9lução, solicita't)
do autorização para mover

ação criminal e civil contra
o ex:presidente daquela Ca
sa Legislativa. O artigo úni-

, co diz: i�Autoriza a Presi
dência da Câmara de Verea
dores -de Jaraguá do .sul a

\

ingressar com Representa
ção Criminal e Ação Civil
contra José AI.berto Klitzke,
pelo ·fato de ter o mesmo,
enquanto exerce0 as fun·
ções de presidente e fun
cionário da Câmara de Ve
readores de Jaraguá do Sul,
desviado, em proveito pró
prio, parte de quantia rela
tiva as Bolsas cJe Estudo, da
qual foi�paga a FURB
Fundação Educacional da'

Região d� Biumenau':.

Menel' moverá acâo criminal
"

contra ex-vereador
Esse Projeto de Resolução

foi parà as Comissões Téc·
nicas' da Casa e deve ser va-

�tado em duas sessões. Me
nel baseia a sua ação no fe
to de José Alberto Klitzke,
quando ainda Presidente e

Diretor de 'Expediente da CA-
'

'mara ter pago .a anuidade
da FURB (é estudante d
Direito) com -recursos do

_ Législativo, ato esse, segun"
,do o que' se define, é imo
ral, não negai, porquanto e

Câmara dispunh.a de reeur
sós. Klitzke, segundo suplen
te de vereador, deverá anu:
mir àS funções legislativasC
assim que se ofidal'ize a de- -

Cisão dó Tribunal Regionel
Eleitoral, que decidiu favo-.,
ravelrnente ao mandado d.
segurança, assegurando duas
novas cad,eiras no legislatiVO
jaraguaense.

'
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