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, A Casa da Amizade de

Jaraguá do Sul, represen-:
tada ne: oportunidade pela
presidente Vera Marcatto
e pelas Sras. Jutta Mar
catto e Nininha Tabajara,
entregou ne manhã de 5a.
feira, na Ação Social, ehe-
que no valer de .

Cr$ 142.500,00 ao presi
dente do Conselho Diretor
da Associação Assistencial
pará Idosos "Lar das Flo-

, res", Moacyr Roqério Sens,
criundos da receita aufe
rida nos Bazares de' Natal
e da Pechincha. Da mesma

forma, a Ação Social foi

contempleda com .

e-s 62.500,00, recebidos
pela tesoureira, Sra. Gil
dete Piazera e pela vice-

, presidente, Sra. Jutta Mar-

catto.
'

,

lLar da Flores e Acão. Social
,,', ' I

recebem cheques
o presidente da Asso

ciação "Lar das Flores",
em rápidas palavras, des
tacou sobret,ud6 a solida
riedade das damas rotá-'
rias para com a _ent_idade,
dizendo ainda dos traba
lhos que estão sendo rea

llzedos, como a .-elê!bora
ção da planta, terraplena-'
gem, reforma (já concluí- '

da) da casa-sede do an

cianato. "Não temos pres
sa, estamos formando uma

estrutura, trabalhando com

cautela e sobriedade, den
tro de uma realidade e to
do o apoio recebido é de
uma importância capital
para o at,ingirAento das
metas a que nos propo
mos", concluiu Moacyr
Sens.

Vasel. será rec'ebido por Am,;n
o prefeito Durval Vasel

'será recebido quarta-feira,
dia 1.·, no Palácio da Agro
nômica, pelo governador Es.
peridião Amin Helou Filho,
quando apresentará várias

reivindicações ao Chefe, do
Executivo Catarinense. Será
o 'primeiro contacto oficial
do prefeito de Jaraguá do
Sul com Amin.

'

Dentre os pedidos estão
verbas para construção de
pontes, rodoviária, para as

faltamento de vias públicas
centrais, criação de unida
des sanitárias na periferia,
auxílio para a construção
d. dois nevesbleeee à Ferj,
verba para .aumente de área
'fisica de vários ,estabeleci-
mentos de ensino' visando a

implantação do pré-escolar,'
dentre outros. "Esse será'
nosso primeiro contacto o

ficiai - disse - e faremos
ver ao Governador, que Ja

raguá,do sur é um grande
arrecadadb.r de impostos,
mas o retorno não <:ondiz:
CÓ", ,o que representa, pois
semRre fomos preteridos,
r�cebencfo s�!11ente uma qui-

rera, o que 'considero in
,justo".

'

BombeiroS pedem ca Amin as

parcelas do 'convênio
o presidente do Corpo de tando que a corporação tem

Bombeiros Voluntários de uma despesa fixa mensal de
Ja'raguá do Sul, Adolar Jark, Cr$ 1.200 mil, para pagá-
acompanhado do

'

deputado menta -dos seis plantonistas
Octadlio Pedro Ramós, do e manutenção da sede e,
presidente do Diretório Mu- dos veículos.
nicipal do PDS, José Carlos Jark disse também que
Neves e do comandante da está fazendo uma 'verdedel-
corporação, Hermínio Lu- ,ra ".ginástica" para deixar
cloll, reivindicou ao Gover- os compromissos em ordem
nadar do Estado, em eudi- e /caso não haja' a liberação
ência no Palácio da Agronô- imediata das parcelas atra-

mica, dla lá passado, a li- sedas, terá de recorrer a in-

beração imediata da verba -dústrla e comércio, para que
de Cr$ 1 milhão e 500 mil" concedam um' novo esforço
correspondente a parcela pará a cobertura das 'despe-
de janeiro do convênio que 'sas; que se avolumam a ca-

a corporação mantém com o da, dia.
Governo' do Estado. 'Outra informação do' pre-

sldente do Corpo de Bom
beiros é de que está sendo
instaladas unidades de rá

dio-comunicação, uma faixa
e três móveis, estas para os

Tubarão em quarto, com'veículos, facilitando a co-. Cr$ ,2 'bilhões e 273 .rnl'municação qsando no aten-
Ihões. Lages, que tradicio-dimento de ocorrências. A '

nalmente figurava entre osinstalação' dessas unidades
primeiros lugares, caiu pa-de rádio-comunicação foi", , .

t C $ 1 bl, ,ra qUIn o, com r 1-autorizada pelo Dentei e fun- Ihão e 724 milhões. Criciú-eiona nos mesmos moldes
ma decaiu para o sétimoda Rádio Patrulha, sendo
lugar, com Cr$ '1 bílhão e

que para os equipamentos 610 mllhões.iperdendo paraforam adquiridos com re-
Jaraqué do Sul, na sexta

cursos próprios e com a
colocação, com Cr$ 1 bi-sobra dos recursos objetos Ihão e 65,7 milhões.do' convênio com o Estado. Os' outros maiores arreca-

dadores de ICM de janeiro
a abril, pela ordem, são os

sequlntes: [tajaí em oitavo,
com Cr$ 1 bilhão e 293 mi
lhões; Chapecó em nono,
com Cr$ 1 bilhão e 145 mi
lhões; Brusque, em décimo
lugar, com Cr$ 1 bilhão e

33 milhões e ainda - 11.°
lugar, Rio do Sul, com Cr$
1 bilhão e 24 milhões; 12.0
lugar, São Bento do Sul,
com Cr$ 825 milhões; 1 ;3."
lugar, Cenoinhes, Cr$ 6U

,

milhões; 14.°, Ararançuá,
Cr$ 608 ' milhões; 15.° lu
gar, Joaçaba, Cr$ 568 mi
lhões; 16.e lugar, Mafra,
com 495 milhões; 17.°, Ca
çador, com Cr$ 462 mi
lhões; 18.° lugar, Concór
dia, Cr$ 441 milhões; 19.°,
São José; com Cr$ 400 mi
lhões e 20.0 lugar, Indaial
com 337 milhões de cru-

, zeiros.

Segundo Adolar Jark, o

Corpo de Bombeiros Volun
tários de Jaraguá do Sul não
recebe do Estado desde o

mês de janeiro, e incluindo
maio, tem a seu crédito em

torno de Cr$ 8 milhões.
"Precisamos do dinheiro pa
ra pagar nossas 'despesas,
algumas inclusive' com praia
de pagamento já vencido;
Nossa corporação sempre
foi elogiada por pagar 'as
contar' em dia e não vamos

querer que 'esta imagem po
sitiva seja alterada", comen
tou Adolar .Jark, acrescen-

Novo supermercado será

JARAGUA DO SUL

Capital Sul Americana tio
,

, Chap6u

-Jaraquá detem,
o sexto

lugar' no rCM
,

Joinville continua man

tendo a posição
'

de vários
anos como município que
mais arrecada ICM no Es
tado. De janeiro a abril
arrecadou Cr$ 6 bilhões e

111 milhões (15,8%) sobre
ototal, dos 199 municípios)
e 'Blumenau segura há mui
to tempo o segundo lugar,
com Cr$ 5 bilhões e 829
milhões no primeiro quadri
mestre de 1983, participan
do com 15,1% do total da

,

receita.
'

'

Um balanço da arrecada
ção do ICM divulgado esta

_
semana pela Secretaria da
Fazenda revela algumas sur

presas, como a tranquila
presença de Florianópolis
em terceiro lugar, Com Cr$

,

3 bilhões e 154 milhões.

Vasel informou que ter

ça-feira foi assinado eenvê
nio entre a Prefeitura e a

Salvita, com prazo de cin
co' anos, renováveis por ou-o

tros cinco, período em que
será administrado 'pela Pre
feitura as instalações do gi
násio de esportes, as chur
rasqueiras e as demais de-:
pendências, numa extensão
de 127 metros, a contar da O novo, supermercado
entrada, na rua Walter :Mar- que o Serviço Social da In-
quardt. A Prefeitura preten- dústria constrói em Jara-
de, com isso, incrementar o guá do Sul está em fase de
setor agropecua�lo, reali- conclusão. A área física está,
zando, por exemplo, duran- , pronta, faltando tão somen
te a Semana de Jaraguá (18, te a implantação do siste-
a'25 de julho), uma exposi- ma de segurança contra in-
ção de maquinários agríco.: cêndios e a pavimentação
las e, igualmente, com bre- do pátio de estacionamento,
vidade, a Feira livre, cuja já que esta semana foram
Comissão formada recente- montadas. as gôndolas (ins-
mente reuniu-se quinta-fei- talações internas).
ra, dia 26. A Salvita deverá
se transferir breve 'para o

Agropecuário, 'de a'cordo
'com o Prefeito, uma vez que
reservou para sí parte da
quelas dependências. '

'inaugurado em junho

São 1.300 rnetros quadra
dos de área construída e a

lém do supermercado, terá
posto de venda de pães e

doces e açougue. Nove cal-

xas atenderão os consumi
dores.

'

As obras, à época da e

laboração dos projetos, es

tavam orçadas em Cr$ 30
milhões, mas este valor,
com os altos índices infla
cionários, será, praticamente
dobrado. A inauguração des
se novo supermercado, na

rua CeI. Emílio Carlos Jour
dan, está previsto para a se

gunda' quinzena do mês de
junho e o atual ' supermer
cado da CeI. Procöplo Go
mes continuará funcionan
do, mão devendo ser desati
vado, pelo. .menos por en

quantó.
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Pesquisa mostra que Jaràquá é ·0 mais rico da região, mas
tem. grandes deficiências

ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 28
Ozilda Tereza Rau, Mário

José de Almeida, na Lapa
PR.; Sérgio Murilo da Sil
va, Edit Lemke Franke, Sr.
Marcos Deola, Sr. Gervásio
da Silva,Anderson Giovani

�. Bartei, Rochelle Piske.

Aniversariam dO!11ingo.
Sra. Lídia Stein Martins, Sr.
Jaime B. Correia, Sra. Elzi
ra Brey Horst, Ricardo. Jú

nior, filho de Ricardo' (Már.
cia Mara) Schramm, em

Blumenau; Luís Eduardo;
filho de Celso Mário (Ká-
thia) Casas, em Blumenau;
lolanda . S. Radtke, Wilmar
Cattoni, em Três Rios do
Norte; Sr, Lúcio Adriano,
Sr. Vitória Bonomini, Luiz
Carlos Schwartz, Danilo
BaisaneIli Júnior.

ca (fatores humanos e so

ciais), Doméstico, Econômi
co e Técnico (solo-equipa
mento..produção), cultural e

lazeres', equipamento e nf
vel escolares, político, so

cial e em último, munici

pal.
E abaixo, o cornentério

dos níveis, pela pesquisa:
"Jaraguá é a 'comunidade

campeã dos itens residen
ciaHimplantação e residen
cial-conforto, De fato, as

boas médias dos níveis re

lacionados com a vida ma

terial puxam a média geral
para cima.

Não há maiores pröble
mas quanto a exlstêncle. m-a
terla! da população, embo
ra permaneça não' resolvido
o problema' do êsgoto e ca-'

nalização de águas usadas.
Apesar de sua PopuláçãQ;

iá considerável, Jaraguá do
Sul ainda não sofre os cha
mados "meles de . cresci
mento" devido ao maior
magnetismo de' Jolnvllle,
muito próxima.

No aspecto sanitário,tam
pouco há problemas .malo
res, fora as inçidências uni
.versa •.s"""o, . .sra,si)�..dA� y�r�,

,

min.O$e_ .e_gripe e.o;deSJ:;uJclo�
ubíquo com doenças conta-'

qiosas de pequena periculo
sidade. Confirmando a pe
quena desagregação social,
ao contrário de Jóinville, o
nível familiar e social não

apresenta Itens de maior
gravidade: Jaraguá é uma

.

comunidade que vive sob 'a
. instituição da família e sob
.sue sombra mede, as ações
sociais. '.

Por outro lado, a voca

cão econômica de Jaraguá
do Syl já se encontra cla
ramente definida: a lndüs-:"
tria.

Este fato, em sí positivo,
cria um descompasso entre

a atividade líder e as ati
vidades "secundárias". A
atividade agrícola apresen
ta alguns problemas como

dificuldade de gerar auto

sustenteção, em virtude do
rnaonetlsmo industrial de
mão-de-obra, pouca sofisti
cação nas técnicas aqrícolas
e sobrecarga' familiar no

cernpo.. sobretudo da mu

lher. A. atividade agrícola,
em Jaraguá, apesar de im
nortante, esta por assim
dizer fora do rol das prio-'
ridades sociais. A população
iaraguaense prestiQ·ia ni
tidamente a atividade indus-

.

trial.
No que tange a existên

cia caseira do habitante de
Jaraguá., apesar eJe estar pa-

tente: a folga de recursos,
parece 'haver grave proble
ma com relação a "técnicas
de administração domést]
ca", coisa facilmente solú
vel com cursos-de puericul
tura, bSlanceamento de a

limentos, orçamento, etc.
A mesma carência "téc

nica" se reflete . sobretudo
na atividade do campo, on

de e soma ao já comen ta
do "ab.andono" em favor
da indústria: o solo é ma!
conservado, e produção de

equipamentos artesanais é
nula e os sistemas' agríco
las defasados.

"

Há grande distância entre

os proprietários rurais e as

oflclnas de conserto e pou
co acesso a minifúndios. Os
índices "técnicos" do setor.

Industrial desanuviam con
-slderavelmente o panora
ma, mas não minimizam o

· problema.
O tipo de atividade eeo-

· nômica exercida em, Jaraguá
condicione o lazer. Em Ja-

· raguá não há o menor res

quíclo de arnblenre cultu
ral, faltando mesmo tradi
ções populares simples, co-

'mo c_p-n,t.Qs-.. -
. .e, .danças. ' Eni·,.

;.c@ns�qüência<4isso, há � ex- ...

cessiva obsessão com inte
resses profissionais.

De certa maneira, este fe-
'nômen<> está ligado a ativi
dade Industrlal que roubou
o "homem" do campo e lhe
deu outras preocupações di-

, ferentes daquelas trazidas
· pela vida de "sol a sol".

Não se pode portanto es

oerar que Jaraqué ostente
·

índices de desenvolvimento
escolar " muito brilhantes,
como realmente não o são.
A escola em Jaraguá está

aquém das necessidades so

ciais: é mal equipada, de·
modo geral. A interrupção
dos estudos é preocupante
como também o é a falta

· de assiduidade escolar.
No que diz respeito-a ati!

vidades complementares,
·

como cursos, esportes, q
· problema se. agrava.

Na medida em que 'estu

damos, os níveis que consi
deram 'a vida em con junto,
a situação de Jaraguá ad
auire contornos menos no
bres. A comunidade, em ·re

lação à abundância mate

rlal de que dispõe é despre
oarada politicamente, sujei
ta à todos os pecados da
fraClilidade pol ítica: pater
nalismo, falta de' espírito
comun,itário, predominância'
de grupos, corrupção' e uti

lização de servicos públicos
para fins eleitorais.

Dó mesmo' cadinho em

que é curtida a lrnaturidade .

pol ítica, surgem as deficiên
cias de convivência social.

Há, em Jaráguá; indife
rença

.

generalizada para
com os problemas coletivos,
injustiças sociais. Predomi
na .indiscutível lindividualis-'
mo enfraquecedor das a-o

ções em grupo.
Por último e talvez em

conseqüência de tudo isto' o
pior infvel em Jaraqué é o

municipal. Há abandono ge
neralizado dos problemas
públicos, há desorganização
das secretarias, àusência de
planejamento urbano, de
codificação de leis munici
pais e de estudos' sobre os

problemas municipais.

A Fundaç�� Unive�sit�ria
da, Reglao de Joinville
FURJ, na busca de sua

identificação com a

microrregião que atua, rea

lizôu uma pesquisa, pro
curando merqulhar .em sua

própria rsalldade, na busca
de uma análise crítica e

concreta 'de suas condições.
A pesquisa teve por finali�
dade avaliar os diferentes
níveis de consciência políti
ca das 14 comunidades que
sofrem influência' da FURJ,
sob a coordenação de pro
fessores da Fundação e com

,li pesquisa de campo reali
zada por alguns alunos, num
esforço de mobilização dos

professores e de integração
com alunos e as comunida-
des.

O projeto recebeu o no-
Dia 30 de mai.

me de "Ação Integrada' Co-

Jefferson Zeferino, filho munidade Escola" e foi co-'

de José (Doreci) .

Zeferino, ordenado pela Professora

residentes em, Blumenau; Mariléia Gastaldi Machado
Sra. Edil Schmöckel, em Lopes, que na quinte-feira

Curitiba; Sra. Helena Bar- à tarde, dia 19, reuniu-se

dini BortolinJ, Sra. Lillane em Jaraguá do Sul com a

Müller Sc;hmitt, Dr.�Arnaldo Direção e Chefie da 19."

Schulz, Helena Maristela UCRE, para a abordagem do

Franzner, Gilberto Kassnel
.

tema. O trabalho em sí é
.

t-.. ,'" ", de elevada- Imporrêncla, e 'iiMarília Pereitav;..'., ,.

"Taxa de -Partlclpeção Co-
munitária" foi medida em

dez níveis distintos, sejam
.eles Sanitário, Econômico e

Técnico, Doméstico, Resl-
denclal, Equipamentos e Ní
vel Escolares, Familia·r e So
cial, Cultural e Lazeres,' So
cial, Político e MuniCipal.

A pesquisa revela que Ja
racué do Sul é o município
mais rico da microrregião,
flourando na primeira colo
cacão em termos' de posi
cionamento das comunida
des, seguida, pela' ordem,
Dor São Bento do S.ul, Pira
beiraba, Schroeder. Rio Ne
nrinho. Coruoé. São Frar»
cisco do Sul, Joinville, Bar-.
ra Velha, Guaramirim, Mas-

.

saranduba, Garuva, Campo
Aleare 'e Araouart ..
COMENTÁRIO

EM RÉSUMO
Jaraguá do Sul é indis

cutivelmente o município
mais rico da região. Tem
poucos contrastes internos
e' vocação econômica defi
nida.

Seu crescimento popula
efonal não causa maiores

. transtornos, mesmo por
que Jaraguá ainda não per
déu' por. -completo as ca

racterfsticas- culturals do
campo. Pode-se dizer que
Jaraguá é um "campo urba
nizado". Apesar da intensa

industrlallzação, parte con

siderável da população ain
da se dedica à atividade a

grícola, mas já em nítida
desvantagem à população
industriária. Certo abando
no do campo já se faz notar·
com clareza.

Por outro lado, claro está
que o aparato escolar local
não está s.endo capaz de
"instrumentalizar" a popu
lação, nem no âmbito da
família, nem. no âmbito da
vida rural. Ê preciso que a

escola se dedique às técni
cas comesinhas de sobrevi
vência diária, visando re

cuperar a população não

!lOvolvida com \a ativiêlade
líder.
Preocupante em Jaraguá é

o pequeno amadurecimento
político cujas conseqüên
cias mais graves é a perda
de identificação social, re

duzindo drasticamente a

oarticipação comunltãria.
O poder municipal, a

quem cabe a liderança das
ações, deve reformular com
pletamente seu modo de a

tuação póis dele pode pro
vir a esperança, Elmbora ele
próprio, segundo a pesqui
sa, não esteja lá na melhor
forma"..

Dia 31 de maio

Sra. Sally Neitzel, Sra.
Linda Bornsthein, Frederi
co Witt, em Curitiba; Alzi
ra Lemke, Sr. Adernar Krü

gel, Sr. Inácio Vieira, Wal
dernar Rove, Ora. Rita de
Cássia Zonta Ximenes, em

Corupá.

Dia ',. d.e junho
Leonita Rosa Lawin, Sr.

Gerhard Henn, Sra. Irma

Gaedke, em Rio Cerro, Jane
Simone, fllhe de Adolar e

Odília Moretti; Ivone Thel
lecker," Mariana, filha de
Joêo Carlos e Sônia Mar�
catto.

Dia 02 de junho
Sr: rngo Klltzke, Sra. Wan

da Nícoluzzi, Sra. Irena Ha

rnenn, em Itoupava Secai
Blumenau; Virgílio Nieoll
ni, em Itapcicuzinho, Sra.
Irene Voigt Schroeder, .em

Mafra; Thomás Kazmierski.

Jaraquá do Sul é o segun
NO maior município dà re

(lião e seouramente o se

aundo luqar em' importân
cia econômica, ostentando.
hole, um dos maiores coe

fitientes estaduais de pro
ducão industrial por habi
tante. mostra o trabalho,
Que diz aue rra classificação
aeral, ostenta o 'primeiro
IUQar e a hierarquia de ní
veis, do primeiro ao déci
mo-seaundo é esta: Residen
dai (habitação e confor
to), Sanitário, Residencial
(imolantacão), Familiar e

Social, Ecohômico e
.

Técni-

Dia 03 de junho
Sr. Lui� Carlos RubinC

Srta. Ros�,Mary Lange, Sr.
,

Alibert Ewald, Eduarda Mo
reira, ern-Itapocuzinho; Sra.
I ngeruth .Mé!hnke Baratto,
Sr. Gílson Gonzagá dos
Santos, Francine K'rause,
Sr. Jorge Martins, LaérCio
Olska, Leandro Piske.
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s lnfnrmacõas -

.

I

Sul, em hqmenagem a sua

esposa Cecília, que estava.
de éQ1iversário. Na _mesma

data; recebeu os parabéns,
o Sr. Irineu Staheling�' e no

dia '24, completou anos, a
.

simpática Fedra Konell.
_

DE PASSAGEM � O go
vernador I;speri'dião Al1J.in
Helou Filho esteve em Jara-

. guá do Sul, do,!,ingo, quan-.
do de sua ida aos municí

pios do planalto, para veri
ficar "in loco" os

-

estr,agos
das .enehentes. Nos poucos
instanttts em que aqui este

ve, contactou com o. prefei
to Durval VaseI, para saber .

da si.t�ação do município.

EGGON NO MISS SC -
O Diretor-Presidente do
Grupo Weg, .Eggon João da
Silva, também presidente do

.

Conselho de Administração
da 'Santinvest, participou
sábado à noite, no Clube
Doze de Agosto; em Floria
nópolis, como jurado do
Concurso Miss Santa Cata

rina/83, mostrado ao vivo
para todo o Estado pela
TV BarrIga, Verde, A 2,' prin
cesa do concurso foi a [oln
vilense Vivjane, a 1.· prin
cesa, a chapecoense Luciane
Paludo e a Miss Santa Cata
rina, a graciosa Geni Bock,
de São Miguel do O�ste ..

.,
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GINCANÄ AGITA':'_ Co-

meçou onteu à noite, a V
Gincana Culturaí Recreati
va "Champagnat", do Colé
gio São Luís, com multa a

gitação e desfile das equipes
inscritas, a Help, Cógmu's,
Tic-Tec.. Punks, Águia, BBs
de itu, Jaraguá Motor Clu
be, Marisolino e Kl-kaska. �
moçada já está percorrendo
a cidade, procurando cum

prir as tarefas que a. coor

denação distribui as equi
pes.. A divulgação dos resul
tados, premiação e encerra

mento da gincana será no

Juventus, com bailá, música
do "Conjunto d� .

Ritmos

Society".
RUBINI EMPOSSADO -

Foram empossados semana

passada, no Pal�cio Cruz e

/' $O'u.a, elnee dos 'seis Pro
curadores de Estado apro
vados, num to�al de 14, em
concurso público do qual
pnticiparam 72 candidatos.
Dentre os novos Procurado
�res está o advogado [ara
guaense, Dr. Irineu José Ru"
blnl, que já transferiu resl
dêneia para a Capita1' do Es
tado. At) Dr. Rubini, os

cumprimentos da coluna 'pe-
1'0 lmpertante cargo que a

eab,,' df' assumir. '

: NA FENIT - Será aberta
ámanhã, dia 29, em São
'Paulo, no Parque Anhembí,
a 28," Feira NaciOnal da In
dústria Têxtil (FEN IT), Sta.
Catarina, reconhecido como

um
'

dos mais 'importantes
centros têxteis do País,' par
ficipa do eventó este ano
com reduzido número de
empresas: Hering, Omina,·
Mafisifl, Karsten, Maju (de
Blumenau), Doeller (Joio
ville) e a Marisol, de Jara
guá do Sul. A feira será en-

.

cerrada no dia 3 de junho e

estamos sabendo vários lo
jistas estão afivelando ma
las para ir a São_Paulo, a

negócios, aproveitando as

últimas novidades, através
dá FENlr.

JUBILEU DE PRATA -
Nossos cumprimentos'- a

Emmendörfer C�mércio de
Veíelulos Uda.,· de Jaraguá
do Sul, q",e quarta-feira, dia
25, completou 25 .

.anós- ee
mó concessionária exclusiva
da Gen�ral' Motors. O even

to foi' comemorado .-sexta

feira, dia 20, com um, jantar
.

no Itajara, onde o "Correio
do Povo" marcou presença.

RECEBERAM AMIGOS ;;_

Um grupo de casais. coluná
vers da nossa s6ciedade

_
es-

'-téve reunido dia 18, na re

sidência do Sr .. ·Ivo· Konetl,
Secretário de �dministra
ção e Finanças da .

Prefeitu
ra Municipal dE! JarÇlguá do

....

t-

taram a Metàlúrgica Triân

gulo e Móveis Classic, almo
çando com lideranças lo
cais e, à tarde, foram à
Kohlbach, Energe e Rodolfo
Jahn, estas em Guaramirim,
além da prefeitura e Besc,
[entendo-no restaurante Re

presa, com o prefeito Aguiar
e lideranças locais,

CONGELAMENTO - A
Sra. Corina Sebérino está
dando um curso de cooge

,

lamento e .forno mlere-en
.

das em Joinville, Jaraguá do
Sul e São Franêisco do S�I,
com total sucesso. Tais cur

sos estão' em ,moda, atual'-
mente.

mann e 'Edir Pessatti, Ad..
mir Roesler e Rita Bnich;'
18h _:., Flávio José B'rLiana
go e Odila pavanello; .. 20h
- Arna'ldo Petris .. e, Regina
Mendonça, Ainda na Matriz,
às 17h, Jaime Madi"ga Dias
� Terezinha A. Rosa. Na ;Ca
.pela . N; Sr�. da Graça-
T7h� Antánio Fischer e Dali
la Kneubühler, 18h .;::_ Jai
me Rocha e Loyrdes Bockor

.

e fs l8h30 - Varlécio Ray
niak-e htafalda Klein. Na Ca�
pela N. Sra. ApareCida, às
18h, .Alc:ir Ribei,ro e Marli..
'ne Meskau.

dL�'·�"·�i::�·�·��::;"':'D�na Id�··'=ii;t��t:dí�'C"di�
21, quando da missa comemorativa aos 50 anos d.
vida matrimonial, na Matriz São Sebastião.

-. ",_ -

._.'
-

.
�

_ bW. � • :..:.",,-.,;,_;*,�.:,!-'.��

O casal jubilar, acompanhado dos fi�'hos, genro,
noras, netos e da bisneta, quando do congraçamento
que reuniu tod� ia sua descendência. JJm feliz momen-

to que o "Correio do Povo" regIstra para a posteridade.

-

D. MARTHA WILHELM -

Completou no dia 26 de
maio os seus bem vividos
86. anos de. idade, 'a Sra.
Martha Else Wilhelm, espo
sa do pranteado Max Wi
Ihelm. Para marcar a data, .

'. recebeu amigas e familia
res. A coluna deseja a ani-'
verseriante muitas felicida
des.

CASÓRIO NA AGENDA -
São estes es casamentos des
te sábado: Matriz, 16h, Ar
tir Langer e Lindanir C.'
",onti�lIi; 17h - Aldomi.
ro WeUer e Adelina Buden-'.
dorf, Paulo R. Corrêa e RQ
safra Plozai, Mário Engel-

"MÚCIO ATHAYDE - A
Academia Nacional

.

de Me
dicina, realize em' sessão
especial, dia 31, terça-feira,
às 19h, no Rio de Janeiro,
a solenidade de entrega do
Prêmio Müdo Athayde de
Combate ao Câncer. Um
convite especial aportou. na

redação, deixando a todos
os militantes da casa envai
decidos pela lembrança, mas
motivos vários impedem a

nossa participação. Somos
gratos!

D; ILSE KOI;fLBACH - A
Sra. IIse Kehlbaeh, '. esposa
do Comendador Hein,z Kohl
bach,. recebeu quarta-feira,
dia 25, um. grupo de amigas
na sua chácara,-em Campo"'__
Alegre, . com churrasco no

almoço e café eelenlal à
.

tarde. Os comentários . fo
ram dos mais elogiosos pela
recepção e finesse - da an'fi-
triã. Quem sabe, sabe.

ENLACE

,

KISS NO BRASIL - KISS,
o maior conjunto de rock da
atualidade; no mUn'do,. fará
uma excursão ao Brasif no

mês de junho. EI'ts se .apre
sentarão em Belo Hori.z:onte,
São Paulo (dias 10, 11 e 06)
e no Ri<;» de Janeiro, num es

petáculo de som e luzes ja
mais visto no. �rasil. De Ja

raguá, estamos sabendo,. já
tem gente se mexendo para
assistir aos shows.

:

PASSONI JUNIOR....;... O
presidente do Besc, Carlos
Passoni Júnior 'e o chefe do
.setor de relações industriais
do BRDE, Genésio Suêne, es
tiveram -dia 20 na região deI

Jaraguá do Sul. Em- Schree.
der, além de visitarem a a

gência do Besc, visitaràm o

prefeito Aldo Passo,ld e se

encontraram com' lideran
ças comunitárias. Em Co.,,
rupá, a�ém da a!;lência', visi-

PAVANELLOjBRUGNAGO
Realiza-se hoje, sábado, dia 28, o enlace . matri

monial dos jovens Odila Pavanelo e Flávio José Brug
nago, de tradicionais famílias jaraguaenses. Ela, filha
do casal Germano e Verônica Pavanello; ele, filhö' de
Eliàs e Ca'rólina Rosa Brugnago.

Serão testemunhas do' ato José Antonio Cardoso
e. Judithe Pavanello Cardoso, por parte da noiva: e

Nelson Grabowsky e Catarina P. Grabowsky.
O enlace matrimonial acontecerá às 18 horas na

,Igreja Matriz São Sebastião, sendo os convida,dos re-'
cepcionados na Sociedade Vitória, liha dá Figueira.

. O evento é também de alto signifi.cado para nós,
do Correio do Povo, em se tratando, do noivo, do' nos
so estimado companheiro de trabalho, o Flávio. Jos-é,
nosso redator, e que, graças à' sua- devoção. ao traba
lho, seu caráter, amigo de todos, soube ,"onquistar-_
nos a todos que nesta casa formamos a família [or-
'nailstica.

.,

.

Por isso mesmo não podemos furtar-rios em re

gistrar em nota especial o casámento desse nosso
,

jovem e querido colega, fazendo-o à sua revelia por
que mais do que merecido 6 destaque ·que lhe damos
nesta folha.

.

. Às muitas' felicitàções .que deverão receber no

dia -de hoje, juntamos as nossas, cumprimeritàndo os

noivos e, mais uma vez, em particular, ao Flávio Jo
sé o nosso forte abraço de felicidades para ,o risonho
futuro que o espera, a ele e sua querida Odila.

I

·Parabéns.·
,
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NASCIMENTOSProclamas de: Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil '!lia i

1.° Distrito da, Comarca de Jaragué do Sul, Estado de San-'
ta Catarina, Brasil. Faz saber que .compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem pare casar; os sequintesr-

Edital n.O 13.199 de
,18-05- 1983. LEONARDO'

• MARQUARDT e SUELI RO
IWE. Ele, btasllelrc, solteiro,
lavrador, 'natural de Coru

pá, neste Estado, domicilia
do e residente em Jaraguá
84, neste distrito, filho de
AdolarMarquardt e de Hil-,
da Marquardt. EI'a, brasilel
ra, solteira, do lar, natural

de Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Jaraguá
84, neste distrito, fHhp dê
Arno Rowe e de Regina
Lenz Rowe.
Edital n.a 13.200 de
1,8-05-1983. FAUSTO �O-

, BERTO KLUG e MARLICE
KLITZKE. Ele, brasi lei ro .5'01-
teiro,: auxiliar ,de escritório,
natural de Corupá, miste Es-

'tada, domiciliado e resi
dente na Rua Henrique ,Mar
quardt, nesta cidade, filho'
de Ralf Klug. e de' Anilz�
Maria Vieira Klug. Ela, bra
sileira, solteira, auxiliar de
'escritório, nature] de Coru

pá, neste Estado, domi:cilia
da e residente em Corupá,
neste 'Es'tado, filha de Wale
demar Klitzke e de Anita
Klitzke.
Edital n.O 13.201 de
18-05- 1983.
MARIO MAAS e ELSI',MÜL
LER. Ele, brasi'leiro, soltei
ro, servênte, natura!' de Po-

t merode,' neste Estado, dó
miciliado e residente em

Barra dó Rio Cerro, neste

distri'to, filho de Alyd6r
,M"las e de. Wally Lemke
Maas. Ela, brasileira, soltei
'ra, servente, natural de Ja

ràguá do Sul, domicilLada e
'

residente ,em Rio' da Luz f,
neste distrito, filha de Vic
tor Müller e de Êdith Rain;
th:un Müller.
Edital. n.O 13.202 de
18-05-1983
ADEMAR DEREin e tN�S
MARINA SBORS. Ele, brask
leiro, solteiro, operário, n,a
tura,l de Massaranduba, nes

le Estado" domiciliado e re

sidente na RIJa'Joinville, nes
ta cidade, fillio de Ricardo
Deretti' Ei de Maria Deretti.
Ela, brasileira, solteira, au

xiliar de escritório, natural
de Guaramirim, ,neste ,Esta
do, d6fnicilfada 'e residente
na' Rua

'

Rio Branco, nesta

Cidade, filha de Bernardo
,

Sbors e de Ter,esa Calvari
Sbors.
Edital n;o 13.203 de '

18-05- 1983.
.

VOLNI DÁ SI�VA MAQRUGA'

leira, solteira, operária, na- -,'

'tural de Lajes, neste Esta
do, domiciliada e residente
na �U9 Carlos Mey, nesta

cidade; .filha de José Nico
let i e de- Antonin'ha Nicole- .

ti.
Edital 11.° 13.208 de

20-05-1983� 'JOIS 'CARLOS
e TERESINHA MARIA WITT� PERITTO e CLAFI,RA MAES-

Edital n.O 13.212:de -"

KQWSKL .Ele, brasileiro, TRI. Ele, brasiléiro, solteiro,
24-05-1983. Cópia recebida"

It
. , .

I lndostrtérfo, natural de N'o' _
do, cartório de Guaramirim

"

�� �r��;ei�P�r�;��' ne;t:tu��_ va Veneza. neste Estado; do-
neste Est�do. ,ODAM'IR cÉi�

tado, domiciliado e resl- - miciliado e residente na Rua
'SO I)EMA�CHI, e ELVIRA

dente em' Vil.a Lenzt, neste João Jcinyário Ayroso, nes-
,'KUPAS." Ele, brasileiro, sol-

distrito, filho 'de José Ma- ta cidade, filho de Otávio 'dteiro" industriário, natural

ria Madruga e -de Miguelina Hermenegildo' Peritto "e de '

e, São Francisco do Sul,

Bernardo �da Silva. Ela, Aurora ,Mar'tinelli Periito. neste Estado, -dcmlcllladc e'

E,la,', braslleire, solteira, au-
residente, na Rua Eleodoro

brasileir,a, solteira, lndus-
triária, natural de Massa-, xlllar de escritório, n'atural' Borges, nesta cidade, filho

renduba, neste Estado, do- de Jaraguá do Sul, dornicl-
,de Marcello' Demarchi e de

mkiliada e residente' na liada e residente na Cabo
Elvira Demathé Demarchi.

Rua Tubarão, nesta cidade, Harry Hadlich, nesta 2ida- Ela, brasileira, soltelra, .ta-

Fílha de João Wlttkowskl e' de, filha' de Hilario Maestri
Ihadeira, natural de Guara-

de Irena Neumann Wittkows, e de La'ura Okonske Maes-
mirim, neste Estado, domi-

, kl. t
.

' ciliada e residente em Gua- ,

rr.
",

, Edital n." 13.209 de rarrurrrn, neste Estado, f.i-

�����1��313.204,de- 20-05-1983. HILTON JOSÉ
lhe de Ewald Kupas e-de

D,A',' V,EIGA FAR' I'A "e ISA',8E-
Altrida Dare",' Kupas.

ILDEMAR SCHONKE e JAN-
DIRA SPj:ZIA. Ele, brasilei- LA OLIVEIRA' D'AQUINO. Edital n.O 13.213 dé

ro, solteiro,' opsrério, -n�tu-, ,Ele; brasllelro, soltelró, en- 24-05-1983.' VITOR BORTO-

ral de Jaraguá do Sul, ,do-' 'gen'heiro, natural de Floria- L1NI e MÁRCIA DA SfLVA

.rniciliado e residente, na' nópolis.iheste Estado domi- ATANAZlO. Ele, .brasllelro,

rua Walter Marquardt, n�s- ,ciliado e .residente �a Rua solteiro, �erve,n!e, nascido

ta cidade, filha de Clrieco. Jorge 'Cze/niewÍcz nesta' ci- em Jaraguá. dó. Sul, domicl-

, Spezie e' de lda Junckes'$pe-, dade, 'filho çle Hilton Cabral liado e residente em Jara- .

zla, , "

Faria é de Ady da. Veiga Fa- guá Esquerdo, neste, distri-

Edital n.ct 13.205 de ,,'r'ia.' Ela, brasileira, solteira, to" Hlhods. Egidio Borto.lot-

,19-05...1983. ROLFI . TODT e professora, natural de Ja- ti e de Olandinà Tomio' Bór-

IVONE SCHELL,ER. Ele, bra- raguá :do Sul, domícili�da e tolotti., Ela, brasileira, sol-

sileiro". solteiro, eletricista,' residente ',na Rua Padre Pe- teira, op'erária, natural de

na'tural de Schroeder, neste' drq Franke, hesta cidade "fj�" lJaraguá çl6 Sul, domiciliada

Estado, domiciliado e resi- lha de Osny Cubas D'Açi.�Ino e residente �m, Jaragu�-Es�
dente na Rua 188, ne'sta ci- 'e de Ereéê Oliveira P:Aqui- querda, neste dist'rito, filha

dade, filho de H,einz Toqt e
no.

' de Antonio Atanazio e d�
de Anita Bauer. Todt. Ela, Editál 11'.0 13.210 de Nadir Nair:Atanazio.
bra'sifeira, solteira, do lar, '23-05-1983. Edital n.a 13.214 de

natural, de JarClguá do< Sul, ANfSIO REUDIGER e SÖNIA 24-05-,1'983. JOSÉ SILVÉRIO

domiciliada e residente em
HORNBURG., Ele, brasileiro PANSTEIN e LUCIA, KLAU-'

Garibaldi,' neste distrito, fi: solt., óperário, nat�r91 jara� 'MANN. Ele, brasileiro, sol-

'Iha de Antonio Scheller �':guá do Sul,' domi'ciliado e ,teire, pedreiro; natural - de .

d� ,Maria Steindei Schellér. residente em ,Rio Cêrro I Jaraguá do Sul, domiciliado
Edital n.O T3.206 de' neste distrito, filho de Ar�' e residente em Santa Luzia, ;

20-05-1,983. JOSÉ. IRINEU
hobert Rueqiger e de 'Alin- neste distrito, filho de Leo, ,

FACHI e IZOLETE'GONSAL- da Geor:g Ruediger .. Ela, bra- .

polda, Panstein 'e de Rosa'

VES. Ele', brasileiro, soltei-
. 'sileira" solteira, operária, Cecatti Panstein. Ela, brasi-

roo operário, natural de Vi-,
natural de PorrlE�rode, 'neste leira, ' solteira, costureira,

dai Ramos,' neste Estado, Estado, domiciliada e resi- naf'úral de Taió, neste, Esta�

,domiciliadó 'e residente na
dente em Rio 'Cêrro' I, nes- do, dom'iciliada e residente

Rua Bertha Weege, ,nesta
te distrito, filhCl de Re_imun-' em Santa Luzia, neste dis-

cidade, filho de Guilherme
do Hornbyrg e ,de Sibila trita, filha de Osvaldo Klau-

Santo Fa.chi e de Mafalda
Fritzké Hornburg. . mann e de Ilza Benhert'

Valiati Fachi. ,Ela, brasileira
Edital n.O 13.211 de Klaumann.

solteira, operária, natural 23-05-1983, ARNALDO MER-

. de Pouso Redondo, neste
' TENS e MARIA HELÉNA

cEstÇldo, domidliáda e resi-
KATH. Ele, brasileiro sol-

dente na Rua Bertha Weege teiro, industriário, ��tural
riest:a c.idade� filha de Val-

,de Joinville, heste Estado

mo� Gonsalves .e de Clarin-
domiciliado e residehte n�

da Gonsalves.
Rua Amazonas, .

t1esta cida-

Edital n.O 13.207 de, t-�_;_--.,.....-.-::-_,;...:.._------------�·_-
20-05-1983.
RUBENS DREWS e OSMARI·
NA ELISA NICOLETI. Ele,
-bra�ileiro, solteiro, operá
rio, natural de Jaraguá d�

. Sul, domiciliado e residente
na ,Ru.a José' Teodoro Ribei
ro, nesta cidade, filho de
Bertoldo Drews e de Wally
Gaedke Drews. EIÇI, brasi.-

de, filho de Waldemar Mer
tens e de Luiza Mertens. Eta,

'

brasileira, viúva, do lar, na
tural de Joinville, rieste Es
tado, domiciliada e resl-

,

dente na Rua, Amazonas. n/
cidade, filha de Luiz Will �
de Alvlne' Will. '

E' para que chegue ao co

nhecimen,tó de todos, tman
dei passar ° presente EdHal, '

que será publicado pela im

prensa e em Cartório,' anele
será afixad0 durante 15 dias

cristais, violões e artigos' finos pa:m'
presentes, em todas as

"

,

ocasiões é com o'
.

LANZNASTER
O $J;U RELOJOEIRO

que tudo Ih� faz para servir bem.
Fi,ca na Marechal.Deodoro, 364 '

Relógios,

Página 5
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Dia 03 de mai�.
André,' filho de ,Mauro

( Erondina) Berrl.
Dia 06 de maio

. Cláudio, filho de Consido
,( Rosa) Bieging.
Dia 10 de maio

Geison,: filho de Leonísio,
.f Lenlide ) Sevegnani.
Dia 11 de maio

Pamela, filha de Jaime
(Anésla ) Gadotti.
Dia 12 de maio
Vanderlei, filho de Val-',

dir (Bernardete) Riedel.
Dia 13 de maio

Fátrma, filha' de Gentil
(Maria) Conzatti.
Dia 15 de maio
João, filho de Antônio

(Iolanda) WeinflJrter.·
'

Robson, filho de Alfonso
, (Reqine )' lttner.
Dia 16 de maio
Prisclla. filha de Pedro

, ( I rene) Gustsack.
Sandra, filha de Sido (A

liria) Gielow.
'Tiago, filho de Luiz (Ma-
rilda) Schever.'

,

Dia 17 ode maio
Andrios, fíl,hó' de Ander

son (Maria) do Nascimen
"to.

,

'.'

Dei.s,e,' fi I ha de Âng�lo (11-
zele) Araldi.
'Dia 18�de rhaio

Maicon, filho de' Pedro
(lol�lnda) Schmidt.
Jardel," filho de Ademir

(Teresinha) Batista.
Dia 19 de maio,

"

Solange, 'filha de Ademar
(Hildigard) Hinkeldei.
.. Ródrigo, filho 'de Antôllio
(Elci) Justen.
Franciêle, filha de Valmir

(Jarí�te) Morbis.
Everson, f.ilho de Mário

(Maria)' Francener.
'

Dia 20'de maio
"

, .- Gherusa, filha' de' José
(WarJia) Milbratz.
Andréia, filha de Francis

co (Eliete) Caviquióli. ,

Patrícia, filha de Onório
(Tereza) Ferrari.
Dia 21 de maio

Alessandra, filna de Hum
berto (Maria) Tecila.

Edneia, filha ,de Pedro·
($elmira) Bueno .da Rocha .

Dia 22,de 'maio
Elisiane, filha de Valmor

,

, (I reme) Bent'o.'
, Adriano', Hlho de Alcides
(Marj,a) Leoni.

Diä 18 de ;maio'
,

,

Fabrício da Silva, 6 me

ses, nesta.
'Rosa BaisaneIli, 75 anos,

Vila Lehzi.·
'

Rafael Silva da Costa, nes
ta.

Dia 23 de maio
Ivo Gróssklatz, 23 dias,

nesta.

FALECIMENTOS
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11 Emmendörfer, 25· anos revendendo a qu�(idade Chevrolet na Grande Jaraguá

I A EMMENDÖRFER CO- dia 20, a diretoria da em- Srs.

Marco"
s P., Ambrósio·,

I MÉRCIO DE VE(CÜlOS presa reuniu alguns cônvi·" �oberto ,Qu�vedo Lázar.o e
,

lTDA., completou no dia,' 'dados, no Itajara, dentré Nilo Cidar;le Soare$� tam-.;
I: 25. de 'maio, quarta.feira, eles:o prefeito Du Í'Va I Va. bém da GMB., e 9 Sr. Ju-

25 anos como eeneesslenä- sei e Esposa, o Sr. Joyc� de vêncio Mengarda" ,Ger;ente
ria exclusiva CHEVROlET Andradé, Ger.ente Regional da revenda, 'de Mafra, per-

I para a região da Grande de Operações da Genera II tencehte ao Grupo.
Jaraguá do Sul. Para mar- ,Motors do Brasil/Súl, qúé
ear a _�ata( :na sexta-feir�, esteve acompimhado -dos

I.

it
, I

A--- comemoração desse

quarto de século foi mar-.

cada com um jantar e pela
alocu-cão do -Gerente Re

gionai de Operaçôes 'da
GMBjSul, que parabenizou
.a émpresa pelo lmpertan-,
té acontecimento e entre

gou uma placa de prata,
slmbcilzand« o carinho e

atenção que a GeneraLMo
tors dispensa ás suas een
cessionarlas., Faláram
igualmente o prefeito D!Jr
val Vasel e O sócio-gerente
Victor Bernardes' Emen ..

dörfer, que enfatizaram o
significado da data' para a

Cidade e para a empresa.

)
,I,

It
II
I f ,

'

O s6eio-gerent. Victor B�rnardes Em�endar."r, �o rido. da esposa C"t., recebe uma placa �omeml)rativa_, �o S�. Joyce d. ,Andrade,
,

Gerente"Regfonal �a GMB/Sul, alusiva ae acontecImento. Ao_lado, aspec-to da mesa e aos fUndos o S�. Vldor, quando c"scursava aos presentes.

CHEVROlET, remontildos
pela GENERAl MOTORS
DO BRASil S.A. Em .....

'

19.02.1959, a empresa é
transformada em socieda
de arÍônirfia, com capita-I
social d� Cr$ 5.000.000,00,
,tendo como acionistas Vic�
tor Bernardo Emendörfer,
Edmundo, Arnoldo, Em
mendörfer, Jacob Emmen
dörfer, Amando João Em
mendörfer, ' F'rederico- João
Emmendörfer, leonida I;m
mendörfer e Augusta, Em-

'

mendörfer' Pradi. Já em

25.06.1977,_ a. empresa é
novamente transformada',
em ,sociedade Ihnitada e

Ar firma Emmendörfer
-foi fundada-em 31.08.1950,
com a denominação de
Irmãos Emmend.örfer Uda,
sendo, 's9cios-fundadores
Eélmundo Arnoldo Emmen·
dörfer e Victor Bernardes
Emendörfer. O capital ini
ciai' foi de Cr$ 40.000,00.
Em 20.08.1956, o Sr. Aman·
do João Emmendörfer in
gressa como sócio e o capi
tal é efevado para :.; ...
Cr$ 850.000,00. Em 25 de
rnaio de 1958, é firmad9 o

primeiro contrato Cónce
dendo ,à Irmãos Emmen-

-

dörfer Ltda., a'o concessão
para revenda, de veículos

-, =, .'

..

tem seu capital elevadc> 'pa- .: vendidos' por Itajaí, ope-
ré) Cr$ 6;000'.000,00 e, em :riu;do em Brusque, sob a

o. 30.04.1980, passa para -Cr$ supervisão do séele-male-
12.000.000,00,' que t per-: dtária do Grupo; que tam
maneeeaté então. .bém é o sócio-gerente, Sr.
A enipres�� desde a 'fun- ,_' Victor Bernardes ,Emender-.

dação, teve continyada ex- fero
pansão. Os neg6�ios a me- Tocias as empresas do
dida dos anos evoluiram e, ,Grupo Emmendörfer tem
como conseqüêncià, houve como séeles-eetlstas, pes-
.a ,oportuna fundação dás soas �a família �o trenee
.Flrmas

' MAFRA VErCUlOS Victor ,Bernard.@s (Célia
LTDA., de Mafra-SC,.e ITA-' CeUta lenzi) .. Emendörfer.
VEl - ITAJAr VEíCULOS" Apenas pequena parte do
LTDA., baseada em ltajéH, capital social das empre.
além de uma

' oficina espe- sas' encontra-se em poder,
cializada em veículos da ;de ou!ras pessoas, tam-
marca' 'CHEVROlE1:, para bem parentes, tratando-se,
atendimento dos yeículos pols, de um Grupo Fami-

��,.'.

�1:��\��2;:1� l

MA&ß�
. ���._-= � �.

Moda masculin� e feminina, artigos paríi presentes,
perfumàrills, cerâmicas e tudo para destacar o seu

bom gosto.

MALOCA -,- A MODA EXClUSIVÁ
Rua Joinville 1052 - Fone, 72-1019 - Jaraguá _do Sul

r---·--�__�--'_------__'/

llar, perfeitamente iden,ti
ficado com a filosofia êle

,

trabalho dos sócios-funda
dores, que plantaram a se
mente em agosto de ,1950,
portanto, há 33 anos.'

A atual, diretoria da EM

MENDÖRFER COMt!RCIO
DE VEíCUlOS LTDA., é

, constituída pelos seguin
tes:' ''lictor Bernardes
Emendörfer, Amando João

Emmendörfer, Henrique
Wolf, Adolfo Ubelino da
Costa, bonald Weber, Vic-
·tor Emendörfer Fillío e·

Maria Lígia Emendörfer da
,

Costa.

-----------------

In!!talações e Mon,tagens Elétric-as em Geral

Prédios, I rrdústrles, Residências
reformas; consertos, manuten
ção de luminosos-r-e ar condi
cionadõ, instalaçãode som am-

biente.
"

KLAUS, PETER- JANSSEN
ADIMIR ANDRADJ:

Av. Get. Vargas, 659, Telefone
(0473) i2-1635. Rua LeQP91do
Augusto Gerent, 135."

,

'

Jatagu€ do Sul - Sta. Cata-rina

iNSTALADORA ElST'RICA ,ANDRADE Uda.
VENDE-SE URGENTE

Por motivo dê mvdançe,
,'moto Yamaha RD 75 çc,
ano 78, vermelha. Tratar
com Ezeran, Fone 72-1103,
ou na rua Francisco de
Paula, '1.058 ..

"

VEN'DE-SE
LANCHONETE

, No centro de Jaraguá do
v Sul, completamente insta
ladà e boa dientela. Tra
tar' pelo fone 72-0091,
com Reul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Municipalidade quer

adminístrar a conta da TlP
o administrador regional

da Celesc, Alsione Gomes
de Oliveire. de Joinville, vi
sitou terça-feira o Chefe do
Executivo' Municipal de Ja-

,

raguá do Sul, quando este

solicitou providências no

sentido do rápido forneci
mento de luminárias, ao de

pósito do' Escritório Local,
'pare que as luminárias quei-
madas possam" ser substi
tuídas e até mesmo novas

ruas sejam beneficiadas,
com iluminação pública. Ou-

,

tra solicitação de Vasel foi

para que a própria Prefeitu
ra movimente a conta da
TlP e não a Celesc, conside
rando que Jaraguá está com

'os compromissos em dia,
um dos poucos do . Estado.
Da mesma forma pleiteou
estudos urgentes para a ex

tensão da rede de energiê!
elétrica (pontas), em várias
regiões do Município.
O Prefeito igualmente ma

nifestou-se plenamente sa

tisfeito '. com a troca de
idéias realizada terça-feira,
no Rotary Club, onde foram
expostas -atlvldedes e os

planos do Executivo, sendo
amplamente sabatlnado. Ele
tem grande admiração pelos
clubes de serviço "pois con

sidero a própria. exténsão da

Prefeitura, já que as suas

finalidades são o atendi
mento comunltérlo".
Durval referiu-se também

a ex-professora do "AlBano
Kanzler", Maristela Ers

ching, que ache-se hospltali-
. zada. Disse textualmente
que não é verdade os boa
tos de que a Prefeitura a te

nha despedido, "ela própria
demitiu-se, conforme pro
vas documentais que temos

em poder",. acrescentou'.
OUtra. informação, afeta

,

a Divisão. de Obras, dá conta

de que em alguns trechos
da' rua Marina Fructuoso
está sendo implantada a tu

bulação. Essa rua, que co

meça defronte a firma' Mar
catto, está projetada até a

ponte Tavares Sobrinho, na

Cei. Procépio Gomes, e a

sua abertura deflnltlva de

pende de indenização, . pois
cortq, imóveis de vários pro
prietários, o que torna difí
cil a rápida negociação.-

Na Vila Lenzi, junto a rua

I rmão Leandro, estão sendo'
executados serviços de alar"
qamento e tubulação. Outra
frente, de trabalho executa
2 retificação da Serra Preta,
na região de Rlo da Luz Vi

tória, que
.

dá acesso a Po
merode.

Seguros �obrigatórios' têm
novos valores

Reajustada semestralmente, já está em vigor a nova

tabela para o seguro obrigatório de veículos, exigido pelo
Detran por ocasião do emplacamento. Os valores segurados
passam a ser, pela nova tabela, de Cr$ 734.558,00 por
pessoa, para os casos de. morte ou de invalidez permanen
te e de Cr$ 146.911,00 para as despesas de assistência mé-,
dica e suplementares, necessárias em decorrência do aci
dente, cobrindo, inclusive, com iguais 'valores, o moto
rista causador do acidentel

Os prêmiOS totais, .a serem pagos anuarmente,' incluí
dos o custod e bilhete e:Q IOF, .passam a .ser de' Cr;$
6.522,00 parà automóveis' p�rticulares,' Cr$ 8:049,00 para'
táxis e carros de alguel, Cr$ 68. 974,00 p�ra Ôô·ibus, mi
croônibus é lotações com, cobrança de frete,· uribanos, i'n

terurbanos,. rurais e interestaduais; e Cr$ 41.371,00 para
micro-ônibus com coprança de frete mas éom lotaç�o não
superior a 10 passageiros e para, ônibus, micro-ônibus e

lotações sem cobrança de frete, u-rbanos, interurbanos, ru
rais e interestaduais.

As motocicletas, motonetas, ciclomo.tores e similares,
pagarão Cr$ 3.417,00 e os'vefculos destinados ao transpor
te de inflam6veis, corrosivos e explosivos, Cr$ 17.218,00,
enquanto que os reboques par,a passageiros pagarão Cr$'
49.996,00. e os reboques des�inados, ao transporte de car

ga Crl"2.036,OO; os tratores e máq:uinas agrícolas. paga
rä0 Cr$ 1.346,00 e �s máquinas. de, terraplenagem e equi
pamentos móveis em ger?I, quando: 'licenciados, como as

camionetas tipo "pick-up", de até 1.500 qvilós
.

de carga,
os caminhões e outros veículos, pagarão Cr$ 9.282,00. Es

te� valores têm vigor a partir desté _mês de maio.

Câmara bate' recorde: mais

de 3 'horas de sessão

A Câmara de Vereedores vias de inaugurar seu novo

de Jaraguá do Sul realizou Estádio. Outra indicação vi-
uma de suas mais longas sava isentar os soldados vo-

sessões. dás últimas legisla- luntários do Corpo de Bom-

turas, 'segunda�feira, que beiras de Jaraguá do Sul, a-
terminou por volta das 23h. queles com mais de dez a-

Urna verdadei-ra aválanche nos de ,serviço prestados a

de indicações, propondo ao corporação, do pagàmento
Executivo MlInicipal a cons- do ,Imposto Predial e Terri-

trução de abrigos em pára- torial Urbano (IPTU). Jul-
das de Ônibus foram sollet- gando inconstitucional' e a-

tadas, '.
como do vereador presentando contra-razões, a

Marina Verdi Lenzt, no pe- bancada do PMDB não apro-
,

rímetro urbano da rua Joln- vou.

ville e . rua Jorge Czernie- A Câmara aprovou, em
wicz, até 'o seu final; de Lau- . segunda discussão, o proje
to Siebert, em toda a exten- -to-de-lel que reconhece de
são da Barra do Rio Cerro; utilidade pública o Sindica-
de Heins Bartei, em Rio to dos Trabalhadores nas
Cerro I e Rio Cerro Il, que Indústrias Metalúrgicas, Me-
sugeriu também uma cem- cânicas e do Material Elé-
panha junto as empresas, .trico de Jaraguá do Sul, o
para patrocinar parte des- que denomina de Egydio Vi-
ses abrigos, diminuindo as- cente de Souza uma rua do
sim o seu casto; de Luiz perfrnetro urbano e Outro,
Zonta, em Jaraguá Esquerdo que reajusta pénsão a. viú-
e na região de Garibaldi e, vas de ex-servidores muni-
de Arnoldo Schúlz, na re- cipais, no valot de 2,5 MVR
gião de Rio da Luz. As lndl- (Cr$ 42.765,00), sendo as

cações foram todas aprova- beneficiadas Herta Duwe e
das. Guilhermina P. Lenzi.

"

José Gilberto Menel-e Ma- Também foi muito discuti-
riria Lenzl, tiveram aprova- do' o projeto do Executivo
da indicação conjunta, no que eleva os vencimentos do
sentido da municipalidade funcionalismo público mu-
aqquirir um imóvel para a nlclpal ativo e. inativo, a
implantação da oficina . e partir de 1.0 de maio, em
garagem da Prefeitura Mu--- 20°, calculado sobre os ven
nicipa' de Jaraguá do Sul; cimentos de abril deste ano.

, Örival Vegini, solicitou estu�'
'

Tal projeto gerou uma. sériedos com vistas a ligação da de' discussões e inclusive
rua 244 - Waldemar Less- bom número de funcioná-
mann com a rua 6 - CeI. rios municipais, a malorta
Procópio Gomes de Oliveira, inativos, compareceu a ses-
bem como, a ligação da rua são para acompanhar os tra-
181 - Marina Fructuoso balhos. A bancada do PDS
com a Procópio Gomes, na apresentou uma emenda,altura da Ponte Tavares So- ,propondo a elevação de 20brinho. Já Almiro Antunes .

para 35%, que foi reprová�Farias Filho, o Pêca, pediu da pela bancada do PMDB
alargamento da rua Joaql:Jim (8 a 7). Mas foi' apr6vadoFrancisco de Paula, em toda requerimento de Arnoldo
a sua extensão, haja vis,ta Schulz (PDS), para que, o.
que dada a sua estreiteza, Executivo dê m<tiores. escla-
muitos acidentes, já têm a- reGimentos. da razão de ape-

'

contecido.
nas 20% de aumento nos.

O vereador Errai Kretzer, vencimentos.
teve novamente' duas indi- Com· o esgotameõto. do,
cações,' rejeitadas. Uma rei- horário r�gimentaJ (;2 'hQ-

'

vindic::ando ao Executivo um ras de �essijo), ,a :ped';dor.de
estudo de viabilidade para a Álvaro .Rossi {PMDB L. éÍ se�
municipalidade participar, ao' são, foi prorrogaêla�" po'rque
través de serviços e

.

mate- estava em paL!ta ta.mbém o
riáis, na construção de uma projeto que recria o SAMAE'.
quadra de esportes' poliva- Das 14 emel1'das .apresen!�-
lente no terreno na Capela das pelos veread.or�s, Heins
Nossa,Senhöra Aparecida, Bartel

.

e Luiz Zonta(
,

12 fa-
na Ilha da Figueira, que re- ram aprovadas ,e 3 rejeita-
cebeu parecer contrário de das; mas, à. peçlido do verea�
Luiz Alberto Oechsler, do' dor Schulz, o projeto bai
PMDB, sob a justificê!.tiva de xou'a Comissão de Obras e

que iria prejudicar o Figuei- 'Serviços Públicos, que n�o
rinha, time de futebör '

da-. tinha sido ouvida a respeito
quele bairro, que está em do projeto.

I
.... (fii'
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EC I T A L

ÁUREA MÜLLER GRUBBÃ, Ta
da de Notas e Oficial de Protestos
Comarca de Jaraguá do Sul, Esta
Catarina, na forma da Lei, etc ...

Faz saber a todos quantos és
rem que se acham neste cartório
os Títulos contra: ADELAIDE FR
pio Gomes de 0Iiveira,611,'nes
KOHLS, Rua Ano Bom, sln, Coru
-PE-R-SI KE, Estrada Bananal do Sul,
mirim. BERNARDO LENFERS, R
Guaramirim. DARCI AFONSO' JA
ltapocuziriho, s/n, nesta. ERICO
trada Isabel Alto, s/ri Corupá. G·
CELlNO, Rua 39, casá' 2'86, nesta ..

Rio Cerro I, nesta. MICHELINA
Rua Benjamin. Constant, ,s/n,
NATAllNA EVAN I LDE O;. DE OLl
da I taf'ocu Hansa, s/n, nesta." RO
GE, Rua João Pessoa, s/n, nesta.
LER ERCHING, Estrada Garibaldi
EDMUNDO KIEFER, Rua Rio Pa
pá. ELIANE TEREZINHA HAU

- BOM s/n, Corupá.
IND. E COM. DE MADEIRAS RETO
,Rua Antonio Machado, 1,26, nesta'

'TREICH, Estrada Gera_! 9209, nesta.

SAFANELLI, Rua Procópio Gomes,'
--MADEEI RAS, HERMANN LTOA.,
Seidel, s]», Corupá.

E, como os dites, devedores n

centrados ou se recusaram a aeei
intimação, faz por. lntermédio do:
tal para que os mesmos compare;
tório, na Rua Artur Müller, 78, no

a fim de liquidar o seu débito ou

zão por que não o faz sob pena <Ie,
fer:-idos títulos protestados na for

ns/Jaraguá do Sul, 26 de Ma'

OS 64 ANOS DO
CORREIO DO POVO

Da. Empresa'
.

Catarinense
de Pesquisa Agropecuária
S.A., vinculada à Secretaria
da Agricultura e do ' Aba,ste
cimento do Estado de Santa

Catarina, recebemo.s agradá
vel missiva, que transcreve

mosca seguir:
"Prezado Senhor, pelo

.

transcurso' dos 64 anos de
brilha�t. desempenho do
Jornal Correio do Povo que
ro .parabenizá-Io, fazendo
votos que este . veículo de
informação continue firme
em seu destino de bem, for
mar e informar a opinião
pública desta região do Es
tado de Santa Catarina.
O Departamento de Infor

màção e .Documentação da
EMPASC vem acompanhando
de perto o seu trabalho, que
bem revela, a seriedade com

que ele é feito. De modo es

peciál, agradeço o apoio,
que seu jornal tem dado na

divulgação das notícias 50.'
bre o traball10 que a pes
quisa agropecuária da EM�
PASC vem realizando. Acre
dito que este esforço een

jUnto entre'-o jornal Correio
do Povo It a EMPASC só tra
rá beneficios ao setor agrí.
c.ol-a, que em sua região re

presenta um segmento im-'
portante cia economia esta
dual. Sem mais para o mo

mento, renovo meus protes
tos� de estima e considera
ção. Atenciosamente, ass.

Alfonso Buss - Chefe do
Departamento d� Informa-

. ção e Documentação".
So�os agradecidos à ab.

negada equipe da EMPASC,
especialménte ao sr. Alfonso,
Buss, -'

P'[ovárzeas -: uma Qpção para. o aumento da .produtividade
o Brasil possui 30· mi

lhões de hectares de várzeas
irrigáveis. Considera-se' vär-

'

zeas, solos que possuem até
3% de declividade, o len
çol freático a nível da su- '

perfície ou próximo desta e

que geralmente são inunda
dos temporarlemente. Com,
todo este potencial. pera cul
tivo irrigado, a '. realidade é
que hoje menos de 2% de
nossa agricultura é Irriga
da. O Estado de Santa Cata
rina possui uma área de vár
zeassuperior a 250 mil hec-'
tares. Deste total, 200 mil
encontram-se no Litoral, sen
do que, o restante localiza-se
no planalto Norte nas bacles
dos Rios Iguaçu e Canoas.
Ao contrário dos demals Es-:
tados, (excetuando-se o Rio
Grande do Sul) Santa Cata
rina possui á'reas de solos
de várzea que vem sendo
cultivados desde as primei
ras décadas do século, prin
cipalmente no Vale' do Ita
jaí e LitoralNorts.
Possuímos no Estado a

proximadamente '100 mil
hectares de, várzeas, ocupa
das com arroz irrigado, ca

na-de-açúcar, olerícolas, mi
lho, feijªo e pasteqerri, as

demais permanecem inapro
veítadas devido a-sérios pro
blemas de drenagem e risco
de inundação' que 'represen-
tam.

,

POR QUE UTILIZAR AS"
VÁRZEAS?

Destacam-se os seguintes
aspectos: a) São solos de
fácil mecanização após dre
nados; b) Geralmente pos
suem boa fertilidade natu
ral; c) Na maioria, das ve

zes, representam a e_ossibi-

lidade ele irrigação, sem que
haja ,necessidade de eleva
ção da água através de bom
bas; d) Possibilidade de a-

.

proveitamento Intenso des
tas áreas, sem riscos de ero

são.
Estes fatores, aliados a

necessidade de ampliação
da fronteira agrícola e da
produçâo de alimentos, ou

seja, aumentar a produção e

principalmente a produtivi-
.

dade, em regiões que já pos
suem infra estrutura de be
neflclamento e comerciali
zação da produção agríco
la, fizeram com que em

19_81, fosse criado o Progra
ma Nacional para Aproveita
mento Nacional de Várzeas
Irrigáveis -' PROVÁRZEAS.
O programa tem por objeti
vo .lncorporar ao processo
produtivo, 1.227.000 hecta
res até 1985.
A 'EMATER/SC/ACARESC

é uma das empresas respon
sáveis pela implantação do
programa no Estado, e tem

por objetivo em 1983 siste
matizar (drenagem, desta
ca, niveleção e . irrigação)
4.300 hectares.
Para a elaboração. dos pro

jetos técnicos, conta com e

quipes instaladas nos Muni
cípios de Praia Grande, Tur
vo, Jacinto Machado, Melei
ro, Araranguá, Sombrio, Pa
lhoça, Itajaí; Joinville, Jara
gúá do Sul, Canoinhas; Taió
e Porto União. Estas eql:Jipes
tem por objetivo atender os
tDrodutores de seus municí
pios e circunvizinhanças que
desejarem toroar produtivas
áreas de várzeas .. '

, Os sOlos de várzeas siste
matizados deverão ser culti-

vados com culturas como:

arroz,' feijão, olerfcolas, so

ja, milho, trigo, centeio, ce
'vada e forrageiras anuais
de inverno; oblettvendo . a'
produção de allmentós bási
cos.

Para que O agriéultor seja
'atendl'tJo pelo PROVÁRZEAS
é necessário que- se faça um
projeto técnico, contendo es

tudos detalhados sobre so

lo, topografia, hiqr:�I99ia,.
'acompanhados de çronogra
mas de execução das obras
e utilização da área, mapas
contendo o serviço a ser e
xecutedo e ainda orçamento
detalhado cios .custos do
projeto. A empresa respon
sável pelo projeto .cornpro-

,

mete-se a orientar a implan
tação do serviço.
O QUE PODE SER
FINANCIADO?

Através do PROVÁRZEAS
pode ser .flnencledo: a) Cor
reção e dragagem dé peque
nos cursos d'água; .b) Aber
tura de 'drenes e.canals ,de
irrigação; c) Construção de
barragens e diques de prote-
ção ' a vérzeasr. d) Nivela
mento da área' (para irri€la
ção por lnundaçêo}; e) Des
taca e limpeza de várzeas;
f) Construção de estradas
internas e de acesse; g)'Cer
cas de proteção a área do
projeto; h) Instalação de li
nhas de, transmissão elétri
ca; i) Conservaçãp do solo
em volta da .várzea; j) Ca
lagem e adubação de corre

ção do solo de várzeas, quan
do necessário; I) Moto'res e
equipamentos indispensáveis
a captação e 'distribuição
d'água; tn) Implementas a-

�--
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grícolas atéo limite de 100
MVR, (maior valer de refe
rência) por ano; n) Custeio
agrícola durante o perlodo
de financiamento.

CONDIÇÖES DE'
FINANCIAMENTO

Os juros para Santa Cata
rina são de 60% ao ano, até
30 de junho de 1983. A par
tir desta data, os juros serão
fixados semestralmente, com
base no Jndice Nacional de
Preços ao Consumidor (Ju
ras semestral = 70% do
INPC + 2,5). O prazo para
,a amortização do emprésti
mo é de até 6 anos, variando
conforme a capacidade de

, pagamento do mutuário. A
carência (tempo decorrente
entre a liberação do emprés

. timo e a amortização da pri-
meira. parcela do capital) é
de até 2 anos, variando con

forme a' viabilidade de pro
duzir-se na área a partir do
primeiro ou do segóndo a

no. Q pagamento do juro é
semestral sendo o . capital
amortizado anualmente.. O
limite de financiamento é
de 100% para projetos até
400 MVR .e de 80% para
projetos acima deste valor.

,CUSTOS'

O el�vado lnvestlmento
necessano a recuperação
,das várzeas aliado a juros

.

que podem ser considerados
altos para a .agricultura, po
de ser limitante em algunsI

projetos. Os custos são bas-
ttante variáveis, sendo uma

função do tipo de projeto
(somente drenagem ou dre
nagem e irrigação), das con

dições de fertilidade da vá!'
zea, volume de terra a

s€r movimentada em

casos de nivelação pa
ra irrigação, facilidade

. de drenagem do solo,
presença de I tocos e

raízes no slJbsol�, etc.
Para amenizar estes

custos é necessário pen
sarmos em utilizar es-

tas várzeas melhora
das, duas vezes' por a

no (cultura de inver
no e verão) nas áreas
em que os solos sejam
apropriados, ou ainda
associar uma cultura
de verão com pasta
gem de inverno ou psi
cultura, etc. No Esta
do de Minas Gerars ai-
--gumas' várzeas estão
sendo cultivadas com

sucesso, até 3 safras!'
ano. (Domingos 'Sávio
Eberhardt, Extensio-

.' nista Rural do Provár�.

.I zeas�Aêaresc-J. do Sul)
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Veículos a álcool:

Corcel II Sem i luxo - branco 1983
'Corcel II L - orate- ... : .... ; ... 1983
Corcel II L verde met. . . . . . . .. 1981
Corcel II L - beee 1981
Corcel II hobbv - branco,. . . . .. .1981
Brasília - branca. . . . . . . . . . . . .. 1981
Fiat 147 L - branco '- 1981
Fiaf 147.L - marrom -, . .. 1981
Relina II - azul met. ' " 1981
.Belina " L - beoe "

" .. "._ ','
1981

Corcelll ,L - cinza rnet ".. 1982'
Del Rev ou ro - branco ..: .. ,.:' 1982
Corcel II . LDO - prata 1980
Belina " L - beqe .' '1980
Corcel" semiluxo - branco ..

'
.. 1980

Corcel " L branco .. , .. ',..... 1979
CorcelI! ST - amarelo ., 1979
Corcel" ST -vazul 1978
Bellria " ST - verde rnet. .1978
Belina 11 ST - beoe , .....•. , . . .. 1978
Corcel II LDO - branco .. : ..... 1978
Corcel LDO - beqe :-, ... :: .. ,... 1977
'Corcel luxo - marrom .. .. 1977
Fiat 147 L - branco" i. , , 1977
VW 1300 - b_�qe : , 19�9VW 1300 L - branco, . . . . . . . . .. 19
VW 13.00 L - beqe J 1979

�'VW 13"00' L .. ãzul o •••••; •••• ". 1979,
VW 1300 L - azu I , .....<...... 1976

�
i

CARROS USADOS REVISADOS EM.
OFICINA PRÓPRIA E COM GARANTIA.

_, !

. i,
MORETT( JORDAN & tiA. LTDA.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158 -

Telefones: 72-1777 e 72-1995. ,

VIAÇÃO CANARINHO·

lRANSPORT:E URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES
,

I

i

"Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssjmos ôn.ibus" com

PeSSoal especializado, possibilit'aJ:ldo' uma' viagem
tr.anquila, rápida e segura.

'

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporie ciirinhoso.

,

,

\..

,�

CONFIRA: Ä. HISTéRIA ...

- O Ministro da Guerrà j� organizava,
o programa de recepção, pois, embora ãs

dificuldades do transporte e não podendo
chegar todos de uma vez, seriam os contin-
gentes condignamente a-colhido$. O� dados

..

então divulgados, davam que o Corpo Ex- . __ Nossos'produtC)res também já da-
pedici�nário .terla tido 2,053 baixas, sendo vam aquela �e. sabido. No Posto Fiscal da
330 soldados, e 7 oficiais mortos, 158 prl- Divisa ,e PaÍ"aná�Sànta Cátarina) e os en-

sioneiros e'os restantes, feridos.
�

-, carreg�do�" do Jis�o e Coap apreenderam,
'.

'dois' éaminhões' de firmas jaraguaenses
que, ludibriando 'os agentes, davàm fâlso
conteúdo às latas que transportavam ..Em

uh, 'deles': a" (me�cadõria despachada era

'do��,.de. I�rit,njé! e melado) , e o eenteüde
era bänhä. o outro veículo transportava
40 latas de �a�t�iga, mas na verdãde elas

eentlnham tatllbérn banhe, O fim da hls
'fória êra a abertura de inquérit� e a-_--apre
ensão da m·ercadoria ..

... HA 38 ANOS

,_;_ Em com!lmoração a vitória das Na
ções Unidas, o Departamento des Correios,

"

e Telégrafos emitia a seguinte sêrie, de se

los: Selo alusivo. à Sa'udade, Selo alusivo
à, Glória, Selo alusivo à Vitória, Selo da
Paz e-e SeÍo da Cooperação, de Cr$.0,20,
Cr$.l,OO, Cr$.2,OO e Cr$.5,00.

_:_ .0 Tenente Sobral escrevia sobre
Wálter Carlos Hert-el: '" "tomo a liberda
de -de lhe escrever como testemunho de
minha amizade ao brave, valente,' discipli-
',",ado e heróico, seu filho Carlos - e dirigia
'se a Walter. Hertel, pai) que até 20 de Fe
vereire serviú . sob meu comando, desde

que nossa Força' Expedicionária entrou em

combate. Agora, por motivo de doença tive

que me- afastar deixando'meu pelotão, tal
um pai q'ue se afasta de seus 40 fiJhos que
nunca hesitaram em ,cumprir, todas as

."issões que nos foram confiadas,.e !odas.
executadas com êx,ito 'sob a proteção do
Creador centra as balas do' feroz e espe
rimentadoJnimigo. Seu Hlho é eenheelde
até pelo comandante do Batalhão, pela sua

bravura e seus dotes moraes e é esti'm\ldo
por todos os seus

-

coleg<:ls e -superiores".
Dizia a imprensa: I�Cado$Walter: Hertel.
Alberto Vasel, Jorge'Ersching, Otacílio,Soa
res, Germano Karger, Álfonso Klei,n, Este
fano Meier, Guifherme Emmendörfer, e to
dos os bravos de Jaraguá 'do Sul, que tan

to n0l! honraram na Europa, deverão estar
de�volta em breve e, então iremos ,demons
trar-lhes o quant� e$tê povo se ,orgulha" ,

deles".'

Barão de Itapocu

e com Cdrupá 'já emancipado, a contagem .

eviderreiava uma população que não che

gava a SO mil, mas mais da metad� desse .

total 'est'avâ no 'qu'ãdro urbano de Jaraguá
, éilÓ:S(,l�, 'démôÍistrando o êxede , que a in
(b
dustrializaçäo. prQ_vocava 'na zona rural.

:.. HA 20' ANOS

, �,Jahtguá 'do Sul' Já, teve �uitas inl
elatlvas 'que pã'ssaram à beneficiar a sua

eeletlvldade, o Estado e o Brasil. Uma de- '

las foi o autêntico sucesso a reuni.ão pro
n:i:���Úd,ä 'p�r�; A$'s�ci��ão Comercial e In-

,

düstri�r de joinvi1le, pCl__r' sugestão da een

gênere jaraguaense, que tinha na presl
d�ncia o hõje finado Gerhard Arthur Mar

quardh{sE!cr�tátio Eugênio Victor Sehmê
ekel, No Edif. Pedro Salles, nas d,ependên-
-cias do Sindicato::"dos Madeireiros, realiza
va-se prolongada rf:!união, a primeira no

gênero em Santa Catarina, quiçá. no país,
a 'reunir as classes produtoras, profissio
naisrGontadore,5' e técnicos de seus munl

gpi'os cÓm o Delegado Regional do Impos
to de Renda,'� sr. Henrique Abreu Santa
Rttta e o A.g�nte 'Fiscal dr. Harry Krause.
Inúmer.os assuntos foram ventilados, den
tro da esp�dal'ici�de de cada um, aproxi
mando eLmêlhÖ1- relacionando fisco e con

tribuinte. Jafaguá lavrava tento.

< ': HA 10 ANOS

. ,. HA 30 ANOS

O Ce(1so demográfico divulgava a po
puiação municipal de Jaraguá do Sul. Em
1.0 de Julho deJ950, dizia a notícia, a po
pulação de Jaraguá era de 21.240 habitan
tes, sendo 14.024 homens e 13.216' mulhe
res. Ö Distrito de Jaraguá contava 19.886 e

o de Co.:upá 7.354 habitantes. A cidade
, contava 3.220 e a vila de Corupá 1.592.
Dos maiores de 5 anos, 17.680 analfabeti
sados (???) e 5.293 alfabetisados e???)
e sic). A zona rural tinha 22.428 habitan
tes. Pelo CensÇl de 1980, só Jaraguá do Sul

� A Câmara apl'ovava e o Prof. Stre�
be sancio,nava a Lei n.O 411, que autoriza- .'

va .0 Poder Executivo a depreciar (grifa
mos) Patrimônios na Rua 13, mêncionan
do diversos' nomes de·proprietários. A rua

13 é a que passa 'pelo Morro Got,tlieb

Stein, que dá enfrada p;ra a AABB e saí-
�

da pan a SC-301. Mas depreciar? Ou de-

, s<>propriar? A ter!:'ível d'úvída foi desfeita,
quando 1iI Portària n.� 12/73, nomeava An-.
tonio 'Radtke: Ingo'(ienklmdorf � Cícero

Jamvndci, pa'rá avaliação da depreciação de
D'átr�mäni(; 'prejiJdicados na abertura da,

, R1,Ja 13di4or.aram ... ?
. .

.
. .

INDOSTRIAS'REUNIDAS ,JARAGU A e CONPAL - Concentrados p/Alimentos

SERViÇOS CONTÁ,SEIS? SEGUROS? CON.'TRATOS? '

FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AÉREOS VARIG?

Se o seu pr�blema é'-este a. solução é e$ta: qrgani%a�ão CQntábll
"A Comercial" Ltda. Rua CeI. Prqcópio C:Som�. 291.

'

Telefone 72-0091'.'
'_ ',.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO' SUL

BOLETIM TRIMESTRAL DE INFORMAÇOES

..

188.543 km rodados, no trimestre.
2.51'7 �9ras trabalhadas no trimestre.
12.768 'litros de gasolina - valor de:
Cr$ 2.281.15L36.

. .

63,234 litros de óleo diesel - valor de:
Cr$ 6.751.445,26.

c

Valor de: Cr$ 10.147.234,36.
60 unidades - custo total de: ..

'

.

e-s 5.385.889,60.

COLOCAÇÃO DE TUBOS .': "1.426 rnetros - valor de: e-s 3�652.198.

VIATURAS .

MÁQUINAS .

GASTOS DE COMBUSrfVEIS .:

MANUTENÇÃO ...............•.... ',
REFORMAS DE PONTES'E PONTILHOE$:

REFORMAS PR!:DIOS MUNICIPAIS : 16 unidades - valor de: Cr$ 97.8.406,00.

MACADAME' : 3.890 carradas.
BA, R R O : 813. carradas para aterro.
L I X O '.: 1.601 carradas. '

DEPARTAME;NTO AGROPECUÁRIO 899 atendimentos domiciliares.

i-

II
I'
I

I

f
I

I
r
j

�

1

«.

Entre noMOnza4 portasporaqui.·
Emme.ld.oerfe r Comércio

.

de Verenlos Lida.

PARQUE RESIDENCIAL
,ACAPULCO

.-

A Empreendiment,os 1r.r!0biliáriOs Marcatto Ltda" possue vários
planos de financiamen,to para,voêi adquirir o seu

.

.

lote no PARQUE RESIDENCIAL ACAPULCO'na bela
Piçarras, e a 700 metres da prai��

-

EMPREENDIME'NTOS ... IMOBILlÁRIOS
,

'
. MARCATTO LTOA.

,

, CRECI-093 - 11.' REGIAO
MaL Deodoro, 1.179 '_ Fone 72-1136

Loja,' Scifari
,

,

Organização
do Produtor Rural'

Nos dias de hoje, que a

crise econômica está a a

tingir todas as camadas
sociais, 'o pequeno produ
tor rural tem papel impor
tente para ajudar a dimi
nuir, a crlse..
i Segundo os economia

,tas, os produtos básicos
de alimentação -'- cereais
e produtos hortl-frutl-qren
jeiros - foram QS que"
'mais Influíram no .aumen

. to do custo de vida, ge!l
rando inflação. ,

Se anellsarmos mais pro
fundamente a situação; va
mos verificar que realmen-

, te Os economistas têm 'to

da, razão, mas por outro

lado temos que analisar,
quais sãQ os ' motivos. de

' .

tantos abusos. M�smo com,
a produtividade e a produ
ção aumentando,

'

mesme,

com a diminuição dos cus

tos de prodllção, os pre
ços dos alimentos conti
nuam aumentando.
'Existem duas "camadas

da sociedade pagando ca

ro e muito caro com a in-,

fiação, de urna ponta da
linha é',o p-rodutor rural"
que muitas vezes, arrisca
,a vida para produzir, ar

risca seu capital, terra e

trabalho e recebe um pre
ço baixo para seus produ
tos, que ele não impôs,
não é ele que diz o preço
de sua mercadoria,

-

como

em qualquer outro setor

de produção e comércio.
Já da outra ponta da.Il

nhe está o consumidor,
, pagando murte caro o pro
duto para sua alimentação
e que sem ela não conse

gue sobreviver pois
.

é o

combustível para manter a
saúde, o trabalho.
No caso específico dós

. produtos horti-fruti-qran
jeiros, a situação é muito

pior que os cereais, os pri
meiros são produtos, alta
mente perecíveis e o seu
consumo é in-natura. Já os

cereais podem ser arma-

zenados. �
,

Ê neste processo de co-'

merclallzação; como já
'dissemos, as düas' pontas
estão .sendo prejudicadas e

muitto prejudicada. A so-

lução atualmenteqoe a so

ciedade.está a solicitar é

·

exatamente Cl organização
,

das' duas pontas da, .linha
para que elas fiquem pró-,
ximas e de maneira parti
cipativa.

Os produtores rurais já
estão se mobilizando nu-'.

ma corrente com elo-s for-
. tes, em cada comunidede

, já existe um clima de en

tendimento pára resolver a

situação reinante.
A tendência natural em

época de crise, é a união,
de esforços para achar so

luções. e caminhos pare
todos os produtores e con

stlmidores.' Atua I mente a

necessidade faz com que
os produtoresjse unam em

orupos comunitários, em

grupos com problemas
distintos, para que as solu

ções venham igual pare
todos.

" Ui;n caso típico de orga-

; nlzação do, produtor. é a

parte de comercialização
de seus .produtos dire.ta
'mente ao consumidor. E a',

· compra de insumos, equi
parneníos. construção de
valas de drenagem, cons

trução de armazéns "cornu
nitários, organ-ização de

pequenas cooperativas, en

fim, uma gama muito

grande de pequenas. coisas

que em qrupos todos saem

beneficiados, tanto o pro
dutor quanto ? consumidor
O serviço de extensão

rural - ACARESC,' tem
um papel fundamental
neste processo, que é Fe
zer com que estes .qrupos
de pessoas se reúnam, dis
cutam e achem as soluções
melhores e que beneficiem
a todos, e 'o entrosamento
C apoio .de I lderança de
sede é fundamental para
que ténbamos uma agri.
'cultura mais. forte, um

consumidor- mals satisfer- '

ro e todas as camades. so
ciais se beneficiarão deste'

· processo que se busca a

rnédlo e curto prazo. Eng,O
Agr.o Sarnuel Duarte Calla-, ':

do ,- Coordenador de Or-'
ganiz. �rodut9r do Escri
tório, Reg'ional da Acaresc
de Jaragua_,�o Sul.

TUDO PARA CAÇA, PES.CA E CAMPING

.-"" .. ,f

,Es!?-i'l'lga�d�s; rifles, 'revolveres, munição, redes,- terrafas, molinetes, varas. .equlpamentos para rnerçulho,
f' barracas, colchonetes, mesas; churrasqueiras e demals .artiqos ':de primeira qualidade e à preços vantajosos.
'A �,LOJA SAFARI, fica nil Galeria Dom Frajiclsco, Sala 4 - na Marechal Deodoro. :

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Campeonato Extra-Oficial de
.

Bolão começa em Junho
u'm grupo de entusiastas Sociedade Vieirense - Ca-

dirigentes e praticantes da tiarinho e 05 Fantásticos; do
modalidade de bolão está Baependi - Guaquari, Az
articulando a realização do de Ouro, Bota Fera-e 'Senta.
I Campeonato Extr.a-Oficial Pua; Caxias (Santa Luzia),
de Bolão "Vale do Itapocu", Sociedade Alvorada' (Rio
bola 23,cm, que a princípIo Cerro II), Sociedade Vitória
deve começar na segunda ( Sehreeder ) , Sociedade Han-

.

quinzena de junho. Esse sá Humboldt e . SoCiedade
Campeonato será o passo, Guarani (de Corupá); No

inicial, ,haja vista que ne di'a 1.° de [unhe; às 20 he-

próximo ano deverá ser fun· ras, no Baepencfi; esses elu-
-

dada a Liga-Jaraguaense (ou bes e sociedades se reúnem,

Regional) de Bochas, e Bo· para acertar as inscr.ições,
Ião, a quem caberá a orga· bem como, definir tabelas,

· nrzação e coordenação de datas e démais detalhes ne-

torneios e campeonatos nes- cessários para que o Cam-
sas duas modalidadeJ, bas-. peonato -seja fevado a ter

tante difundidas em- toda -a ,mo. O "CORREIO DO PO,

,
região.

O 'Campeonato Extra-Ofi.
cial tem' onze equipes ínte-

· ressadas' em participar: da·

VO", fiel a seus princípios,
irá participar de forma mar..

cante, como fOl'ma de tn
centiv.o e apolo a mals. e�sa
iniciativa na-área esportiva.

Realização. da O.liseja depende
de recursos financeiros

.
-

O Centro de Atividades do
Sesi, através do Conselho

Desportivo Sesiano, tem o

propósito de realizar, em a-

,gosto e setembro, a ii Olim
píada Sesiana Jaraguaense
OUSEJA, que no ano pas
sado reuniu 1.658 atletas
operarros de Jaraguá do
Sul, Guaramirim .e Schroe
der, que disputaram 20 mo

dalidades, representando 25

,empresas. O coordenador .

·
do Centro de Atividades;
Ademar Lotin Frassetto,
disse que como há falta de
recursos; em razão de cor

tes determinados pelo De
partamento Regional do
Sesi, a OLISEJA está amea

çada, todavia, poderá sair,
caso as empresas' partici
pantes banquem a sua' rea-

· lização. Frassetto, na pro
Cura de uma solução, já
manteve contacto verbal e

após através de ofício com

o Secretário-Adjunto de .Cul
tura, Esporte e Turismo de

, Santa Catarina, Udo Wagne�,
p1eiteando apoio financeiro

,

e logístico, para que mi
lhares de atletas-êperários
não fiqu�m privados de tais·
atividades esportivas.
A e�pectativci é de que

haja parecer favorável à so
licitação 'por parte da SCET,
cuja resposta ,está sendo a�
guardada.

O Coordenador do' Sesi
em Jar'aguá do Sul . infor
mou ainda que no

.

mês de
junho deverá ser inaúgura
do o campo de futebol suí
ço, aos fundos do ,Centro,

que está concluído. Uma

churrasqueirá e demals de-
.

pendências está .em fase de
conclusão e para - marcar' o

ato lnauçurel, o Sesiorçe
nizará um festival, exclusl
vamente para atletas com

idade superlor a 30 anos,
faixa etária esta que é· mar
ginalizada na grande maio
ria das modalidades espor
tivas que comumente são
disputadas em clubes e so

ciedades',

Segundo Frassetto, além
dos "medalhões", a garota
da de 3 a 6 anos terá igual
mente oportunidade, de uti
lizar-se do campo, de. fute
bol suíço, que deverá ser

iluminado, . permitindo a

prática desse esporte, tam
l5ém à noite. Acrescentou
que atté o flrialdo ano-é
possível que o projeto es-,
portivo do Sesi esteja. con
duído, com a construção
'das canchas de salte - pis
ta de 50 metros de exten
são, com um fosso de areia
- o que-permitirá a prática
dessa nova modalidade.
Outra informação r€lfere

se à utHização da céincha
polivalente, que das 7h30
às 11 h30 € -das 13 às 17,ho
ras é utilizada, a exemplo
do ano passado,' pelos alu
nos da Escola Básjca Roland
Harold Dornbuseh, para a

prática desportiva, e, à noi

te,: pelas empresas, que pa
gam uma taxa simbólica
para utili4á-la, a

. tftul�' de
"taxa de recuperação".

Futebo I de salão': 'selecão
.

" I

enfrenta São Francisco
.

TrêsTnteresséntes partl- que terá turno único. As
das de futebol de salão es- . partidas de hoje envolvem
tão programadas -para: a

-

Urbano x Arwég, Rio Molha
noite deste 28 de maio, na x AABB e Breithaupt X Besc.

Associação, Atlética Banco Dia 04/junho-Arw� - AABB
do Brasil. Visando os Jogos !

x Mirtes, yrbano, x êesc e

Classiflcatérlos Regionais-. Breithaupt x Rio Molha;
Norte, a Seleção de Jara-" Dia 11 de junhoIAABB.
guá do Sul enfrenta Seleção Besc x Arweg, Mirtes x Brei
de São Francisco do Sul, às

.

thaupt e Rio Molha x Urba-
20 horas entre os selecio- nó; 'dia 18 de junhojArweg
nados '''B'' 'e às 21 entre-os .,-- Breithaupt x AABB, Ar,
selecionados "A". Como "a- weg x Rio Molha e Urbano
perltivç", às 19h jogam Pre- x Mirtes; dia 25 dê junho/
feitura de Jaraguá vs Pra- AABB _:__ Rio Molha x Besc,
feitura de-Sãc Francisco. .

AABB x Urbano' e. Arweg x

A Seleção-de Jaraqué do Mirtes; dia 02 de julho/Ar. ,

Sul, 'dirigida pelo técnico weg - Urbano x Brelthaupt;
.

Rubão, da A.K Breithaupt, 'Besc 'x Mirtes e Arweg x ÁA
já vem treinando para - os

. BB e{ dia 07 -dê julho/AÃBB
Jogos Clesslficatórlós, e Mirtes x Rio Molha,
dentre os 16 convocados, o Breithaupt x Arweg e AABB

. atleta Cerllnhos, dá ÁAB'?, x Besc, '.
.

.

solicitou dispensa por pro
blemas dJ ordem particular:
As partidas desta noite ser

virão para o Rubão obser
var' se as t:áticas de fato es

tãô 'sendo bem assimiladas
pelos selecionados.
COMEÇOU '0 RETURNO.

O 'Campeonato' 'Citadino
AdultQ de Fútebo! de Salão
teve· conéluído dia' 20, o

.

primeiro turno, com a vi
tória da Rio Molhá, 4 a 2
sobre a Mirtes, o empate, a

,3· gols, entre Arweg e Brei
thaupt e a derrota do Besc,
para a AABB, pelo placar de
3 a O. Ontem à noite, na a�
berturci . ,do returno, [oca
ràm Urbano' x Arweqi Rio
Molha x AABB e Breithaupt
x Besc. E no dia 03 de ju
nho, sexta-feira vindoura,
AABB x Mirtes, Urbano x

Besc e Breithaupt x: Rio
Molha.

'

A classificação do primei
ro turno terminou assim:

Breithaupt 9 pontos,' Ar
weg 8, Urbano e Besc 6;

- Mirtes � AABB 5 e Rio Mo
lha 3. A Junta Disclplinar
Desportiva -

da
. Liga. Jara

cuaense de Futebol . de Sa
lão. reuniu-se quarta-feira
·à noite PAra' juJo?r os, pro
':f'SSOS de expulsão que en

volvêm os atletas . Maíca
(R.io Molha), Carlos {Ar
weq) e Jair (Besc), ,perma
necepd9' a julgàr,: 'ainda, o
erwolvendo o atl�ta- Girolla,
d;� AABB, eliminado da par
tida em que sua eCJUipe der
rotou o .ßesc, sexta-feira da
semana passada.

CAMPEONATO JUVENIL
Começ'a neste dia 28" às

14 ho'ras, na AABB, o Cam
oeonato Citadino Juvenil de
Futebol de Salão, da LJFS,

CAMPEONATO BANCÁRIO
Foi realizada sábado, dia

21, a segunda rodada do "

Campeonato Bancário de
Futebol de Salãó dé Jarecuá .

do SI1�, no Ginásio oe Es
portes "Artur Müller". Sul- -

brasileiro 7x2 Bemerlndus
JS, Besc JS 1x2 Nacional,
Bradesco

.

Ox5 Besc SFS e

Bamerindus
"

GM 1 x2 Uni
banco foram os resultados.
Hoje, a partir dasJ8_hol'as,
iogefm Bàmerindus GM x

Besc SFS, Bamerindus JS x

Besc JS, Itaú x Unlbancó e

Nacional x Sulbraalleiro.
.

Dois Toques

CAMPEONATO DOS
COMERCIÁRIOS.

Está sendo r�alizado tam
bém o II Campeonato dos
Comerclérios. Na manhã de _

domingo -passedo, Brei
thaupt "C" e foto Loss
empataram a' 3 gols, Joma
fez 7 a 2 sobre a Koerích e a

-Sreithaupt "A" aplicou 9 a

O sobre a Prosdóclmo, não
sendo realizada- a partida
entre Papp Modas e Rja-.
chuelo, que aconteceu quin
ta-feira, dia 26, juntamente
com Breithaupt "c" vs Fo-'
to l,oss, para' ver quem fi
cava com as duas vagas res

tantes, uma vez que Brei
thaupt "A" e Joma anterior
mente haViam ,conqurstado
a class'ificação ,para as fi-

,

nais, que acontecerão
-

neste

domingo, nó "Artur Mül-
ler".

.

O atleta Moacir, da Brei
thaupt "A'" é o, artilheiro
do Campeonato dos Comer
,iários (e também do Cita
dino, pelé! mesma agremia-

• ção), com 10 gols, sendo

, Ildefonso, o goleiro menos

vazado, COm 2 somernte.

* 'Apenas uma partida, vá.
lida 'pela terceira rodada do
Torneio "Mário Vitório
Rassweiler" foi realizada no

último final-de-semana, em

que a
: Arw�g derrotou o

Cruz de Malta por 2 a O. As
demais não feramreallzedas.
devido ao mau tempo, 50.

-mente entre os juvenís do
Cruzeiro' e João Pessoa, em

- que o quadro jaraguaense
venceu por 5 a 1. Botafogo

.

e Juventus, Cruzeiro e João

Pessoa--jogarão· neste final
de-semana, complementando
a rodada interrompida.

'

* Os árbitros Ivo AI'dro·
vandi, Tibério Stuy;. Cláu
dio Araújo e Waldemar
Vieira, integrantes do qua.

. dro da Liga Jaraguaense' de
Futebol, participaram sába·
dó, em Florianópolis, do
teste de avaliação, idealiia
do pela Federação Catari·
nense de futebol, para os

árbitros do Estado.

* Já são conhecidas as e

quipes finalistas do II Tor·
neio da Integração, do Gri.
mio Esp�rtivo Cruz de Mal.
·ta. Na noite do último sába.
do, os aspirantes do Cruz
de Malta venceram por 3 a O
o floresta e o Guarani. der
rotou O Grêmio Garibatdi_
por 4 a 2. Rio Cerro, XV de
Novembro, Guarani e Flo
resta são as finalistas.

'It A Comissão Executiva
da fIFA anunciou semana

passada, em Estocol'mo, que
o país sede da- Copa do
Munciö de 86 será mesmo o

.

México, país onde, em 1970,
.

o Brasil conquistou o' tri
campeonato,' a sua última
Copa do Mundo.

'It Acontecerá na tarde
deste domingo, no Maraca
,nã,'.a grande final do Cam
peonato Brasileiro de Fute
bol, éntre Flamengo e San
tos, as duas melhores for·
ças do esporte nacional, na

. atualidade. No primeiro con

.fr!)nto,.. domingo, em São
Paulo, o Santos saiu na fren
te, com, uma �spetacular vi·
tória por 2 a 1, e basta um

empate apenas para ficar
com o título. O Flamengo,

tênta bisar a conquista do
ano passado.

.

Dê uma ass·inatura do jornal
"CORREIO DO POVO" para
o seu amigo. Ele sempre se

.

lembrará de você.

Apenas Cr$,3.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Emplacamentos - Transferências '-' Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro,557 .. ,

<junto a firma Emmendoerfer}" '

Telefones: 72.0060, 72.0327 'e '12-0655 (I'
r',

. DESPACHANTE VICTOR

COMERCIAL FLORIANI

Revenda e assistência técnica Sharp, Dísmae,
Olivetti e relógos Rod Bel.

Compra e venda de máquinas usadas. �

Oficina de máquinas de escritório � r

,

. acessórios em geral.�, _ ,

R. Venâncio da Silva P�no, �3.1 • Fone 72·1492

RE LOJOARIA AVENIDA

'"

Presenteie com jóias e as mais finas
sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

I '

I'
Marechal e Getúlio V.rg••.

,
' )

FUNILARIA JARAGUÁ LTDA.
,

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

condições de atendê-los'
'

eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72�0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores, de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIçoS.
-rUSOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joi,nville, 1.016 Telefone: 72-1101
'_----------------------------------------

\
.----��-------------------------------, --'

A moda certa em roupas e calçados é com ii
CINDEREJ;.A, onde estão as melhores opçõe.i

para cada estação.
'

.

CINDERELA'

Veste bem. A moda certa, na

, G_u_m,_e_r_c_in_d_o_e_n_aGehl_'__Ii_o_V_a_rg_a_s_.,_,__ I

Sistema, de água: Casan

esclarece o' "affaire"

à comunidade

Datada de 16, de maio, a

Companhia Catarinense de

Águas eSaneemento - CA

SAN, a propósito do, "affai
fe" envolvendo a Prefeitura
e aquela empresa estatal,
está encaminhando corres

pondência à comunidade ja
raguaense, nos seguintes
termos: "Senhor Munícipe,
é intenção da .Dlretcrie da
CASAN esclarecer alguns
tópicos ,referentes à trans

ferência do, Sistema Público
de Abastecimento de Água
desse Município, por parte
da Prefeitura, a esta Com

panhfa, na forma. que se

gue: 1. de acordo com a

Lei Municipal n." 572 de 15
,

de outubro de 1975, ficou
autorizado o Exmo. Sr. Pre
feito a transferir ó Sistema
à CASAN; 2. no decorrer'
do exercício de 19&2, foi,
após obedecidas todas· as

determinaçõés leqais vigen
tes, finalmente concretizada
a transferência do Sistema.
Desta forma, inteqrpu-se es

se Município de Jaraguá do
Sul ao Plano Nacional, dé
Saneamento Básico - PLA

NASA, instituído pelo Mi
nistério do Interior, com a

poio do Banco' Nacional da
Habitação - BNH, creden
clando-a portanto a receber
nos próximos anos recursos

daquele Banco, no valor de
55.700 UPC

.

rc-s 200.000.000,00) desti
nado a ernpliação do Siste
ma, atual que beneficiará a

sede municlpal el as locali
dades de João Pessoa. eSta.
Luzia; 3. todas as provi-

dências no sentido de apro
veitar, na admlnlstraçêo lo
cai, servidores do extinto
SAMAE, foram tomadas pe
la CASAN; 4. as decisões
técnicas, administrativas, fi-

.

nanceiras envolvendo o Sis
tema de Abastecimento de
Água de Jaraguá do Sul es
tarão restritas ao âmbito
local e do Estado de Santa
Catarina; 5. ocorre que; em
15 de março último, o Se
nhor Prefeito resolveu res-

cindir unilateralmente o con

vênio, com o que esta Com
panhia não concordou, im

petrando Mandado de Se
gurança/ na forma prevista
na Constituição Federal pe
rante a Comarca' de Jara
guá do Sul'.

Atualmente o' processo se

encontra em grau de recur

so para apreçiação do Tri
bunal de Justiça de Santa
Catarina. Diante deste' im-
'passe, cumpre-nos tão so

menté aguârdar e acatar a

decisão judicial do Egrégio
Tribunal", finaliza a corres- '

pondência.
-

Enquanto permanece o.
caso "sub-judice", a Câma
ra de· Vereadores de Jara

guá do Sul está analisando o

projeto-de-Iei do Executivo,
que recria o Serviço Autô
nomo Municipal de Água e

Esgoto - SAMAE, após a

provação de 12 das 15 e-
,

mendas apresentadas pelos
Vereadores, Heinz Bartel e
Luiz lonta, do PDS.

AGORA EM JARAGUA

Clinica
.
pr:- Jorge tuís

Camargo Inchauste

Campeonato
Varzeano

o mau tempo novamente

impediu o desenvolvimento

normal do )..0 Campeonato
Municipal de Futebol Var

teano, da Divisão Municipal
de Esportes. No domlnqo,
sob chuvas e campo enla
meado, as equipes das Cha
ves "Azul" e "Vermelha"
jogaram no Estádio "João

Marcatto", cujos resultados
finais são estes: / Metalúrgi
ca Trapp Ox1 Corinthians,
Bradesco Ox1 Vila Nova,
Zonta Ox3 Vila Lerrzi,. Co
IÓmbia 1x1 Viracopos, Can
to do Rio 1 xO Fluminense,
Bangu. 1 xO Prefeiturá ,e Fa
culdade 2xQ Canarinho.
Amanhã, dia 29, se o tem

po permitir, a segunda ro-

dada será desenvolvidar "

com as seguintes partidas:
No "João Marcatto'f - Fi- -

gueirense x Serraria Aldro
vandi, São Paulo x Saturno,
América x Rio Molha, Jara
guá x Vitória, Noroeste x

Blumenauense, Portuguesa
x Artelaje e Santa Luzia x

Pinheiros; no Max Wilhelm
- Bradesco x Met. Trapp,
Zonta x Corinthians, Colúm
bia x Vila Nova, Viracopos •

x Vila Lenzi Malvice x Ban

gu, Canarinho x Fluminen-
se e Prefeitura x Faculdade.
O Figueirense, da Ilha da,

Figueira e a Malvice, da Bar
ra do Rio Cerro, são as üni-.
cas equipes que ainda não
jogaram no Campeonato,
devendo fazer a estréia ama

nhã.

APQSTAS DA
LOTO' E

-

ESPORTIVA

_ A par-tir do teste 653, de
11 e 12 de junho, o preço
de cada aposta da Loteria

'Esportiva será' aumentado,
de Cr$ 25.00 para Cr$ 35
O mínimo de 1 duplo (2 a

postas) custará Cr$ 70,00'
, e o máximo, 5 duplos e 3

triplos (864 apostas) pas
sará para Cr$ 30:240,00, ,

em' cada volante. Também a

Loto terá majorado seu pre-
ço de apostas, a partir do
concurso 139, cujo sorteie
será realizado a 10 de junho
e encerramento da venda de
apostas no dia 7. O valor
mínimo para cinco dezenas'
passará de Cr$ 50,00 para
e-s 70,00;' seis dezenas cus

tarão e-s 190,00; 7 e-s
420,00; 8 Cr$ 840,00; 9 e-s
1.550,00 e o máximo 10 de- '

zenas, Cr$ 2.690,00.

- CIRURGIA GERAL

,- PROCTOlOGIA (DOENÇASDO INTESTI-
,

NO GROSSO)

.. -=- GASTROENTEROLOGIA
- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo
doro da Fonseca n," 1,.086, ao lado da foja' La Ca-

-

, sita - Fone 72-1907.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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* A Ação 'Social de Jarao

guá do Sul está solicitando
apoio de toda a comunida
de, no sentido de que' doe,
em qualquer quantidade,
frascos plásticos usados d.

vinagre ou álcool, copos de
iógurte,. potes de márgari
na, caixas de fósforos e brin
quedos usados, em bom es

tado' de 'cotlservaçio'. Esses�
objetos poderão ser

_

entre

gues na própria Açâo So
dai, na Gumercindo da Sil
va.

Página 12'

* Trete mortes, prejuízos
à agricultura ,de Cr$ 50 bi
lhões e a necessidade de um

crédito de emergência de
9 bilhões' pera recuperar o
setor. rural,

/

são os prejuí
zos causados até agora pelas
enchentes que atingiram as

regiões Oeste, Norte e Vale
do Itajaí, segundo revela
ções do governador Esperi-'
dião Amin, com base em

dados preliminares levan
tados pela Comissão Esta
dual de Defesa, Civil-CEDEC.
Segundo Amin, esta foi a

plor enchente registrada no

Estado, que chegou a afe
tar mais de 30% da popula
ção cetarínense, cerca de 1

.

milhão e meio de pessoas.

* O ex-governador Antô
nio Carlos Konder Reis, a

pós algumas negativas, aca

bou aceitando a inc;lusão do
seu nome como membro do
diretório regional do PI>-S e

delegado a convenção nacio
nal da agremiação partidá
ria. o. Jaraguá do (Sul, inte
gram a chapa única que' 'se- .

rá homolOgada no dia 19
de junho, o deputado Octa
cílio Pedro Ramos e o ex

vereador JOd Alberto Klitr:t
ke.

CORREIO DO POVO

Servico Militar realiza
I

concurso literário em JS
A Diretoria do Serviço

Militar, órgão do Ministé-
- rio do Exército,

-

incumbido
de realizar atividades rela-'
tivas à execução do serviço'
militar em todo o País,
realiza, anualmente, um

concurso literário com a fi
nalidade de proporcionar a

juventude estudantil um es

tímulo' para melhor com
preender a importêncla des
se serviço em nosso País. É
de âmbito nacional, com

.participação aberta aos es-

tuda n tes dos 'estebeleélmen
tos de nível médio.

De acordo com o Tenente
Idemício Silveira, da 5a.
Delegacia do Serviço Mili
tar, localizada em Jaraguá
do Sul, o trabalho constará
do texto "Importância do
serviço militar, desde os ALISTAMENTO MILITAR
ternpos coloniais, aos dlas Até 30 de junho os jovens
atuais, enfocando, principal- da classe de 1965 ê anterio-
mente, os princípios da uni- res' não alistados deverão
versalidade e da obrlçatorle- comparecer na Junta do
dade. Aos COncorrentes clas- Serviço Militar, para alis-
sificados em L" e 2.° luga- tar-se. Até querte-felre; em

res. no âmbito regional, ,se- Jaraguá do Sul, dos 506
rão ofertados prêmios em previstos, 415 já haviam
dinheiro e uma enciclopé- cumprido com o dever de
"die: o vencedor de cada Re- cidadão, informou o Tenen-
gião Militar terá seu traba- te ldernlclo, que 'apela aque-
lho remetido para Brasllia, les faltantes pera que apres-
onde 'participará do concur- sem,

.

evitando a última ho-
so à nível nacional. ra.·

,

Q Delegado do Serviço Em Jaraguá,' a Junta so-
Militar está remetendo ma- mente alista Mo período da
teriais' aos estabelecimen- manhã, das ,8 às 11 horas. À
tos de ensino de Jaraguá do tarde é reservada para ou-'
Sul e a todos os demáis 10 tros serviços' burocráticos
municípios sob a 'jurisdição internos; requerlmentos, en- .

. da 5a. DSM. Os trabalhos tre outr-os trabalhos' afetos
deverão ser 'entregues até I

'

a JSM.

20 de agas to de 1983 e po-
dem ser manuscritos ou da
tilografados, no mínimo 4
folhas e no máximo 20 fo
lhas, só uma face.
Jaraguá do Sul sempre

_

foi pouco pertlclpaflvo '

em

concursos dessa natureza.
Por este räzão está-se ten
tando motivar io estudante
do de 2.0 grau a participar
do concurso, á. exemplo de
outros murucrpros, como

por exemplo São Bento do
Sul, .que no ano passado, à
nível' estadual, teve trabe
lhos classificados em 1.°, 3.0
e 4.Q lugares e, à nível re

gíonal ' (Paraná é Santa .Çé!.
tarina), colocou entre os 10

. melhores, dois 1rabalhos, o

2.° e O 4.0 lugares.

Sesi inicia campanha do
Operário Padrão

O Departamento Regional
do Sesi de Santa Catarina
já iniciou a campanha "Ope
rário Padrão/83" e desde o

dia 1.° deste mês as inscri
ções se encontram 'abertas
nos Centros de Ativ'�ades.
O certame tem o apoio pu
blicitário dos órgãos de im

prensa do Estado e, ao fi
nal da campanha, um júri
especial apontará o Operá
rip Padrão de cada Muni
cípio e, posteriormente, do
Estado, que representará

- Santa Catarina na fase fi
nal do concurso, a ser rea

lizada no Rio de Janeiro e

Brasília.
Esse concurso objetiva,

principalmente, consagrar o
trabalho anônimo dos que
constr6em a base do desen
volvimento do Brasil. Para

os operärlos, representa o

portunldede .de reconheci
mento de seu trabalho de
dicação, assiduidade � mo
rai Irrepreensfvets.

* O secretário-éxecutivo
da AMVALI, endereçou ex�
pediente ao Secretário de
Economia e Finanças do
Ministério da- Fazenda, em

Brasília, solicitando estudos
no sentido de serem reell
zados cursos de curta du
ração para técnicos . e fun
cionários municipais, nas
áreas de Contabilidade PÚ
blica, Administração Flnan
ceira, Trlbuteção.s Desenvol-

-

vimento Organizaéional. Os
citados cursos, seriam con-.
v.eniados entre-a AMVALI e

aquela Secretaria, através
da Coordenadoria de Assis
tência Técnica aos Municí
pios e seriam extensivos a

técnicos e funcionários mu

nicipais de outras microrre
giões, devendo serem reali
zedos no município' pólo.da
AMVALI, Jaráguá do Sul,
de preferência. ainda no se

gundo seme_stre deste ano.

i' Todas as terças-feiras,
nós dois perrodos, no Posto
Cultural do Mobral, são mi
nistradas orientações sobre
pintura em tecido, gratuita
mente. As IntereS.adas de
vem se ipscrever

'.

anterior
mente. O Mob,al de J,raguá

.

do Sul está também c�das
trando os artesões, os gai
teiros, sanfoneiros, enfim,
todos aqueles que dominam
instrumentos musicais do,
gênero, para que, quandó de
programações culturais, pos
sam eventua.lmente ser chã-

'

mados para mostrar as suas

aptidões. O Posto ,Cultural
do Mob"al dispõe também
de uma biblioteca, para-con
sultas e empréstimos, com

456 volumes diversos, à

disposição da comunidade.'

* No período de 1." a 7
de junho próximo, será co

memorada a Semana Nado
nal do Meio Ambiente, ins
tituída pejo Decreto 'h.o •••

86.028, de 27 de maio de
1981. A comemoração des-
sa Semana visa ampliar, na

sociedade, o debate em tor
no das questões ambientais
e estimular a sua participa
ção na defesa do patrimô
nio natural do País. Durante

aquela Semana, o prefeito
Durval Veselvat anunciar
a' Comissão que .estudaré a

criação da reserva biológi
ca do Pico do Jaraguá, cuja
idéia foi' lançada recente
mente pelo engenheiro flo
restel Ingo Paulo Robl e

que, de pronto, 'recebeu a

poio de toda a comunidade.

* As chuvas intermitentes
que eairam em toelo o Esta
do, càusaram estragos tam
bém em Jaraguá do Sul.
Pelo menos trinta barreiras
cairam, uma delas chegou'
inclusive a.danificar o reser

vatório de água do Morro
do Carvão, rompendo a .tu- .

bulação, obrigando funcio
nários do éxtinto Samae a

esforçoi extraordinarios piJ
ra normalizar o abasteci
mento. A mesma queda de
terra caU'sou 'prejuízos !I

propriedade do sr. Hilário
Baratto, soterrando vanes

pertences e matando ani-
·mais.

*. Ao 'comentar que não
está -nem' orn pouco" preo
cupado com .a demora - na
aprovação do 'projeto-de-iei
que recria o SAMAE,'

.

pela
Câmara . de Vereadores, o

Prefeito de Jaraguá do Sul
revelou que está nos planas
a cons,trução de um

.

tercei
ro reservatório na éidade,
nil colina Gotlieb Stein' (da
AABB), para atender prin
cipalmente a rua !loinville e

periferia.

As Anotacões de Flávio José
,/'

. .

* Dez empresas já foram
atendidas pelo Censo -re-s.
cico, através da Unidade
Móveis do Sesi, num total
de 6.533 exames. O custo

de cadaexame, às empresas,
é de Cr$ 200,00 e, para par-
ticulares, e-s .500,00. Por
outro lado., o Centro de Ati
vidades do Sesi de Járaguá
do Sul mantêm 120 crian

ças no Programa de Desen
volvimento Infantil, forne
cendo, além da alimenta
ção, .tratamento dentário
com aplicação t6pic� de

flúor. Destas crianças, 40
são da Vila Lenzt, Nova Bra-:
sília e São Judas, que são

transportedas gratuitamen
te da casa ao Sesi . e vice

versa., São todas filhas de
industriários.

'

* Quem adivinhar de on

de provêm a informação ga
nha um doce: 1). constru
ção de uma nova. passagem
ligando a rua Jelnville com

a Jorge Czerniewicz, passan
do sob à Ponte Abdon Ba
tista (cujo ajardinamento
teria então que."ser sacrifi
cado ).; 2). construção, em

Jaraguá, de uma mini usina
de álcool e transf!>rmação
da frota, que passar;'a então
a utilizar-se deste combustí
vel afternativo, a partir da
cana. Nada há de concreto,
apenas' planos.

*_ O INCRA vai distribuir
cerca de' 220 milhões de
cruzeiros entre os vencedo
res ,do "Prêmio - Produtivi
dade Rural/83" e péra po
der psrticiper 'da seleção é
necessário' que o produtor
rural explore imóvel cadas
trado pelo órgão e esteja
em dia com o pagamento do
Imposto' Territorial Rural
ITR. Jarag'uá do Sui vai no

vamente participar do con

curso.
, * A coluna entra em re

césso por uma semana. Vol;

I
ta na edição do dia 11. Até
lá.' .

O Centro 'de Atividades
. do Sesi de Jaraguá do Sul
há vários anos coordena' a

campanha e o concurso,
Esta semana, o Sesi reme-

,

teu para 35 empresas da re�
gião, ofícios-circulares COh
citandd-as a inscreve; seus

colab�radores com mais .de
três anos'de' efetivo servl
ço, na única câmpanha do
gênero do País .. No .ano pas
s�do, Cinco empresas parti
Ciparam, tendo, sido, esco
Ihi-do o Operário Padrão de
Jarqguá qo Sul, o Sr. Artur
Borchers, funcionário da
Kohlbach S.A.

,
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