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Baixa freqüência traz déficit

ao "Jaraquá"
- Cerca de 100 hospitals

brasileiros já fecharam suas

portas e toda a. rede de mals
de 3 mil 200 Casas de Saú
de e�tão em regime pr.fali
mentar devido' a defasagem
de 80% na diária paga pelo
Inamp�. Essa afirmação' foi
feit� pelo presidente da As

'soclação Brasileira dos Hos
pitais, Sflio Andrade, duran-
,te eneentre dos dirigentes
hospitalares mineiros.
,A situação em Jaragu' do

Sul, não é nada ' diferente.
No Jo:Io�pital e Maternidade
,Jarag",á, mantido pela ,

Co
munidade , Evan�lica Lute
"rana, .

o pro�lema ,agra-
_va�se pela. baixa fre
qüência,' o que tem origina- ,

__do um déficit, que h�te está
em, torno de Cr$ 7 mjlhões,
v.alor qu, poderá , chegar a

Cr$.IO milhões, até ,o final
do ano, se soluçõeS não fo-
rem encontradas. ..

.
Nesse particurar, a Comu

)lidada. ,Evangélica ,reuniu' no
dia 11 os membros do' Con
selho Comunal, das Paró-
'quias e do Hospital, na bus
ca de medidas para o equa
cionamento do, impasse.
.Waldemar Behling, presi
dente. do Conselho Comu
nal, disse ao "mais antigo"
que em hipótese alguma o

nosocôinio vai encerrar as

Suas atividades, o que seria

�ecepcionante, ,daí porque
Já se encontra em ação um

plailo que objetiva assistir
financeiramente o hospital
através de doações mensais
de mais de quatroceritos
membros, da comunidade e,
da mesma forma, preeurar-

se-á motivar o aumento da
freqüência, já. que há falta
de ocupação dos leitos. Alia
das ao corte de despesas e

redução do quadro funcio
nai (já acontecido), essas

medidas tendem a equilibrar
as finanças, haja vista que,
de momento, a preocupação
maior relaciona-se ao resgate
da dívida e formação de
uma reserva, para casos e

mergenciais.
Behling acresceritou que

afora a baixa' freqü�ncia,
que é bastante oscilante, as

baixas diárias pagas pelo
Inamps, que estão· com va

lores totalmente defasados,
irreais para a atualidade,
têm contribuído para a' for
mação desse angustiante
quadro.

'

VEREADOR APELA
Na sessão de segunda

feira da Câmara de Vereado
res de Ja'raguá do Stil, o lí
der da Bancat;la do PDS, Ar
noldo Schulz, defendeu a

união dos dois' partidos com

,assento à Câmara, para, Jun
tos, encontrar fórmulas que
livrem ,desse sufoco, finan
ceiro os hospitais"Jaraguá"
e "São José", o primeiro
principalmente, que acha-se
numa situação bastante de
licada.
Schub sugeriu ao Executi

vo' Municipal, amparado em

lei aprovada pelo Legislati.
vo, um benefício financeiro
aos dois nosocômios da ci
dade, para minimizar a sl

tuação, "pois em hipótese
alguma podemos ficar lner
tes e afastados 'das dlflcu',
dades que os afetam". '

SECE motiva a Feira 'dir Arte

e Artésanato

Mais de 500 canários na exposição
que começa 6a. feira

Terá início às 19 'horas tra e a venda, mais de qui. putérão os troféus e diplo-
do próximo die 24, sexta- nhentos espécimes. A pro- mas que serão oferecidos

feira, a 4a. Exposição Regio- moção é da Sociedade Jara- aos melhores,·além de um

nel e o 8.° Campeonato Es- guaense de Canaricultura e troféu transitório que cabe-

tedual de Canários de Cor Ornitologia que paratele- rá aquela sociedade. que con-

e Porte, no Parque Agrope- mente desenvolverá uma ex- quistar o campeonato três

cvário, onde estarão à mos- posição de aquariofilia (pei- anos consecutivos ou cinco
xes ornamentals em aquá- alternados.
rios) e pinacoteca (exposi
ção, de pinturas, com mais

,de 25 quadros).
Segundo o, presidente da

SJ<!O, Nélson Barg, dentre
os pássaros em exposição,
estarão cinquenta canários
frisados parisienses, de pri
meira grändeza. Os criado
res e expositores que parti
ciparão da Exposição e Cam

peonato são de Jaraguá do
Sul, Joinville, lteja], Floria-

,

n6polls e Tubarão, que dis-

A Secretaria de Educação,
Cultura e Esporte da Pre
feitura Municipal de Jara

guá do Sul, está /motivando
todos os artesãos do munl

cfpio, objetivando a pártl
c:ipação na Feira de Arte e

Artesanato, cuja primeira
edição será desenvolvida no

dia 23 de julho, durante a

"Semana de Jeraquä", na

I ua Artur Müller. C secre

tário Balduino Reullno es

tá concitando aqueles que
fazem pinturas, tricô, cro

rhê, bordado, vime, escul
ruras. enfim,' tudo o que
lor relacionado a arte e ar

iesenato, pera que se inS'
,( revam junto a Secretaria
ou no Mobral, junto ao pré
dio do antigo mercado mu

niclpal, ou, ainda, com a

Sra. Rosemery Vasel, sem

despesa nenhuma.

Segundo Baldufno, esta

será uma oportunidade (m·

� ar de mostrar ao público o

trabalho que réaliza, saindo
do anonimato e fazendo-sé
conhecido, mesmo porque
a SECE tem pretensões de
'realizar mensalmente a Fei

r� de Arte e Artesanato,
prática essa que objetiva
d-espertar o artesão a desen-

Em Nereu, a Exposição- do Prodiarte
A Escola Básica "Eucli- ral lhfantll e do Grupo Ins- de artesã, professora de e-

des da Cunha", de Nereu trúmental da Comunidade' d.iceção artística.

Ramos, está desenvolvendo v] 'Evangélica Luterana' de Ja- Este projeto visa o inter-

a Programa de Desenvolvi- 'raguá do Sul; sob a reqên- câmbio de conhecimentos e

mente Integrada Arte-Edu- da da musicista Rúbia Loh- experiências artístico-cultuo

cação-Prodiarte, .e realizará - mann. \ 'rais entre a escola e a co-

nas SUas dependências neste rr-unldade, bem como o a-

dia 18, a partir das 15 ho-' - Exposição de trabe- provelterbento de material

ras, a Sua Ia. Exposição Ar· lhos artísticos, confecciona- existente na comunidade é

tfstico-Cultural, 'que consta- dos pelos alunes do 1.° grau valorizar as atividades cria-

'rá do segyinte:
'

-dorante o primeiro trlrnes- dores dos artesãos, artls-
.:_. Apresentação do Co- -tre letivo, sob a orientação tes, professores e alunos,

volver com mator intensi
dade a sua arte.

Da mesma forma, lnte
ressados em instalar, du
rante a Feira, uma barraca
com comidas típicas, devem
contactar com o próprio
,pa�a' definir detalhes.
NAO VEM
Através de telex, o Clube

[ Bresllelro de Montevidéo
(Uruguai), confirmou a sua

,não pertlclpação nas come

morações da "Semana de
Jereçué", e mrazão da sua

sede ter sido destruída por
um lncêndlo no dia 20 de
maio, onde morreram dois'
bombeiros. No entanto,

num gesto de desportlvlda
de, ofereceu uma taça, que
será disputada na modali
dade de bolão, pare a so

ciedade que obtiver o títu
lo de .campeã por três anos

consecutlvos ou clnco alter
nados.

A primeira disputa será'
no mês de julho, na Viel
rense, quando será desen
volvido o 2.° Torneio de
Bolão "Cidade de Jàraguá".
A programação' da

'

"Sema
na de Jaraguá" está prati
camente fechada, com uma

série de eventos.

'I

•

a
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ENCHENTES: CORUPA
RECEBE VERBAS
Em três solenidades ,rea-

'Iizadas no Palácio Cruz e

Sousa, .Secretarla do Oeste
e auditório da Celesc, em

Videira, o Governo do E"ta-
.do repassou quinta-feira e

ontem, parte dos recursos

destinados pelo Ministério
do Interior, através da Su
desul, para 83 municípios
catarinenses que foram cas

tigados violentamente pelas
enchentes de maio e junho
deste ano, totalizando a im
portância de Cr$ 745 mi·
'Ihões 980 mil 377. Na Ca
pital, o governador Esperi
dlão-Arnln entregou Cr$ 205
milhões 202 mil para 31
prefeitos, dentre os quais
Albano Melchert, de Coru
pá, que recebeu a importân
cia q!'l Cr$ 3 milhões, para
fazer, frente aos prejuízos'
das chuvas, como destrui
ção de pontes, .bueiros e es

tradas. Em relatórío, Coru
pá havia solicjtado ajuda
em torno de Cr$ 20milhões.
: Por outro lado, a Câma
ra de Vereadores daquele
munidpio marcou para o

dia 7 de julho, quando da
comemoração do 'aniversá
rio de fundação, a sessão
solene de entrega do título
de "Cidadão Honorárjo de
Corupé", ao presidenté da
Telesc, Douglas de IMacedo
Mesquita.

A entrada é franqueada
ao público. No sábado e no

dommqo, 'a exposição vai
das 10 às 19 horas e de se

gunda à' sexta-feira, das 14
às 20- horas. Nos dias 25 e

26, no próprio local, 'a se
ciedade Jaraguaense de Ca
naricultura e, Ornitologia,
promotora do evento, reali
zará ,uma churrascada, a
berta a toda, a comunidade
regional.

'
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SU'L

D E C R E T O N.O 831/83

Reajusta a tarifa do Serviço de

Transporte Coletivo.

,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de

" �uas atribuições e de acordo com o Item XXIX do artigo'
,70, da Lei CQmplementar N.O 5, de 26 de ' novembro d�

,1,975 e, �om autorização baseada na Resolução N.· 1121:
79, de 06 de junho de 1979, do CONSELHO INTERMINIS
TERIAL DE PREÇOS,- CIP, e

-

Considerando ás provas feitas pela Empresa perante
a" Comissão Municipal de Trânsito, do aumento generali
zado dos componentes e do combustível;

Considerando'a aprovação do aumento pela Comis
são Municipal cle Trânsito;

Considerando que toda t? qualquer empresa precisa
atualizar seus custos; e

, Considerando que a população precisa ter transpor
te s�guro e cfe acordo com as sua,s necessidades,
Ó, E,C R E TA:

"

Art. 1.° _ Fica a empresa VIAÇAO CANARINHO
LTDA., a�tori%8da a cobrar as Tarifas a seguir discrimi

,

nadas, nos ônibus drculares que, perfazem os trajetos
,

<tentro do perímetro urbano:

, CrS 70,00 (Setenta cruzeiros) a partir do dia 1.·
de junho de 1983.

Art. 2.° _ Aprov,a os valores das tarifas das linhas
INTERDISTRITAiS, ,fracionadas de acordo co'm 05 traje
to,s determinados nas tabelas anexas, que ,s�o parte in

;tegrante deste Decreto.

"

'Art. 3.· _ Este D�creto entrará em vigor no dia 1.°

o d� junho de 1983, 'permanecendo em vigor as disposi
.çoes constantes do artigo 1.° do Decreto, N.o 5.27/79, de
20.02.79, e artigo' 2.° do Decreto'N,o 567/79, de 11.12.79.

Jaraguá d� Sul, 09 de junho de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

":':'.

,!VO KONELL
, Secretário de Administração e Fi"ánças

Relógios, cristais, violões e artigos finos para
. presentes,' _em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTER,
O S�U RELOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem.
-Flea na Marechal Deodoro, 364

ASTRÔNIC
.ASS,IST�NCIA TÉCNICA-ELETRONICA_JARÀGUÁ Ltda.

Equipe altamente especializada em' consertos de
'calculadoras eletrônicas, somadoras, máquinas de es

crever elétricas e manuais, rel6gios-ponto, registra-
doras e mimeógrafos.

'

"

Técnicos cursados junto a Olivetti e Dismac do
, Brasil. Atende-se junto a sua empresa,

,

.

A ASTRONIC fica' na rua Reinoldo Rau, 752,
, ,iun;to a Tete Confecções, telefone 72-0534 _;_ Jaraguá
do Sul

�
i

Apesar de, no mês de
março, analisadas uma sé
rie de prós e contra, a Asso

ciação dos Jornais do Inte
rior de Santa Catarina ter

desistido de sediar, este a

no, o IV Congresso Brasi
leiro de Jornais do Inte
rior, o assunto foi reestu
dado no sébado, no Maram
baia Cassino Hotel, em Bal
neário Camboriú, terminan
do- com a ratificação de
nosso Estado como a sede,
no mês de novembro, após
várias horas de discussões,
'onde o "Correio do Povo",
como sócio-fundador e mem

bro integrante da diretoria
da ADJORljSC participou a

tivamente.

A assembléia contou com
a participação do presidente
da Associação Brasileira dos
Jornais do Interior _ A
BRAJORI, Dr. Nivaldo Car
razzone, do secretário geral
Luiz Pauletti, do presidente
da ADJORI/SC, José' Pas
choal Bagg;'o e do secretário
de turismo da prefeitura de
Balneário Camboriú, Osmar
Nunes Filho, bem como de
nove jornais associados e

9utras entidades IJgadas ao

ramo de hotelaria .e turis
.mo.

O Congresso acontecerá
em Balneário Camborlú, na

Citur, dias 12, 13 e 14 de
novembro e já tem a Co
missão Central Organizado-'

Congresso Brasileiro de

Jornais do Interior em 'SC

GRUPO WEG REALIZÖU ESTA
SEMANA VII CONATEC

De 13 a 15 de junho, as

empresas do Grupo Weg rea

lizaram a sua VII CONATEC
- Convenção Nacional de
Assistentes Técnicos, aqui
em Jaraguá do Sul. O even

to, já tradicional, ocorre a

cada dois anos e reúne os

assistentes técnicos treina
dos na própria Weg, sedia
dos ein vários pontos do
terri tório nacional.

ra formada: José P. Baggio
(SC), Nivaldo Carrazzone

(SP), Luiz Pauletti ,(RS),'
Dalmo Vieira, Osmar Nu
nes Filho, Edson Santana,

,

Darcis6�achry e Mário Sie
werdt (SC). A Transbrasil
deverá ser a trarisportadorê
oficial do Congresso, que te

rá o apoio do Bureau Cata
rlnense de Congressos, que
é presidido pela esposa do
vlce-çcvernador Victor Fon

tana, órgão ligado a Secre·
taria de Cultura, Esporte e

Turismo de SC.
, Em novembro, os jornais
do interior do Brasil, em

torno de 1.100, irão mostrar
a sua força, força essa que
somente, na tiragem é três
vezes superior a' de todos
os jcrnals das capitais [un
tos. Os jornais participantes
da assembléia' da ADJORI/
SC, que aprovaram a reali
zação do Congresso ela A
BRAJORI em novembro, da
da a, completa infra-estrutu
ra existente no Estado, prin
cipalmente Balneário Cam
borlú, são os seguintes: Cor.
reio do Povo (Jaraguá do
Sul), A Região (Ituporan
ga), 'A Folha do Alto Vale
(Rio do Sul), O Jornal
(Concórdia), -O Sol (Bai
rreário Camboriú), O Muni

cípio (BriJsque), A Gazetq
do Vale (Gaspar)', Diário

(Itajaí) e Correio Lageano
( Lages).

A convenção reuniu cer

ca de 180 asslatentes técnl
COs, proporcionando a troca'

'de idéias e informações a

tualizadas sobre os mais
recentes lançamentos da

Weg na sua linha de moto

res elétricos, geradores,
trensformadores, contato

res, centro de controle de
motores, conversores e qua
dros de comando.

----------�-----------�

Mutuários do
SFH só pagam

em Juízo
Os mutuários do Sistema

Financeiro da Habitação de
Santa Catarina vão se reu

nir em assembléia geral de
nível estadual no final des
te mês, em data e local a

serem ainda fixados, para
discutir -o pagamento em

.julzo das prestações dá ca

sa própria com o reajuste
de 130% que entrará em

vigor no dia 1.° de julho. a
e-ncontro está sendo promo
vido pela Associação dos
Mutuários do Brasil - Sub,
sede de Santa Catarina, que
espera contar com mais de
30 mil mutuários na assem

bléia, dos 178 mil existen
tes em Santa Catarina, COm

exceção dos da Cohab.
Já confirmaram presen

ças ao encontro os mutuá
rios de Joaçabs. Lages, Rio
do Sul, Blumenau, Brusque,
Jaraguá do Sul, Joinville,
Itajaí, Criciúma, Araranguá,
Tubarão e Laguna. A As
muth-SC disse ainda que no

,encontro serão ,denunciados
os agentes financeiros que
estão inadimplentes com o

BNH, que no Estado seriam
todos, com exceção da' Cai
xa Econômica Federal.

-

,',

.-:r.;;z=;rrs--ry'- <
� � ..... ,

Moda masculina e feminina, artigos para present86,
perfumarias, cerâmicas ,e tudo para deStacar o seu

bom gosto.
"

MALOCA - A MODA EXCLUSIVA

, Rua Joinville 1052 - Fone 72-1019 --'Jahguá do Sul

-,INFORMATIVO
ESCOTEIRO

PRESTIGIE O QUE É
NOSSO - Nosso Grupo
Escoteiro Jacoritaba é
uma' .organização que vi
sa a formação do cará
ter dos jovens para uma

cidadania consciente er]
entada por uma vivência
sadia, livre de vícios e tó
xicos.

_

Prestigie o que é nos

so, comparecendo na rua

João Francisco de Paula,
pertinho do Posto Mar�
eolla. Conheça nossa s..

'

de, nossas atividades es

coteiras e aproveite a o

portunidade 'para colabo
rar financeiramente ee

nosco, participando da
festa junina que promove
remos no dia 25 de ju
nho, a partir das 16 ho
ras. Haverá quentão, pi.
nhão, churrasco, cachorro
quente, pipoca, entre ou

tros. Ficaremos, muito
honrados com sua presti
mosa presença.

"Sempre aler,ta para
servir o melhor 'possível"

A Comissão Executiva.
-

'
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NOVOS PROMOTORES -

'r'
"

":
'

Quem se encontra em. Gua· '

,'.
,

; "

'

remirlrn. de$empenhs_ndo' 6,en''t'-e:"fun�ões como Prömoto,� de
'

,"
,

"

"

_

...
"

Justrça daquela Comarca, é
'

oDG���r�,��n�� ��__�_-_'�' � -- - '

anos atrás tinha' banca ado
vocat(cia em Jaragu8 do
Sul. E -em nossa cidade(,dtK·
de meados de maio está O
Dr. Humberto FranCisco
Scherf Viejra, Promotor
Substitute da 7a'. Clrcuns-

'

crlção Judiciária, com quem
mantivemos um breve téte
a-téte esta semens.

NOIVADO - Quem colo
ca alianças na mio direita
com ylstas a futuro CI.I.

mento, que deve acontecer
este ano, ainda, 'o Jovem
casal amigo Lulzma, R...
rio Stinghen e Malrlam VI
ergutz. Ser' no dra 204,
quando o Lulzmar recebe
cumprimentos pelo leU n.�
�taHclo.

.' ,

, HOJE, A XUXA ....... !star�
,

hoje em Jaragu8, do Sul,
participando de um desfile
de modas, a manequim Xu
xe, que elnda no sábado ól
timo foi Jurada no Concur
so Miss Brasil. Ser� �s .23
horas e epös O desflfe, nQ
Baependt, balle com o con

junto "Santa CecrHeu•. A
promoção é, do Mot6dramo
Getúllo Barreto ds Silva e a
ri\-esa custará Cr$ 12 mil, •
a' entrada IndIvIdueI Cr$ 3
mil.

.

EXPO DE CANARIOS - A'
coluna agradece, convite db
J)resldente N"son Barg, eI.
Soe. Jaraguaehse de Canlrt.
cultura e Ornltologl., pari
a 4a. Exposl�1o Regional e

8.° Campeonato Estadual d.
Cor e Porte, que começa 6a.
feira, no Agropecu'rlo, pro.
longando.se, aN o dia 03 de
Julho. Como atraç6es slmut.
tineas, exposlç&es de peixes
ornamentais e �e pInturas. '

'NA FIESC - Os empresá.
rios José Carlos Neves e 'Eg
gon João da Silva, Integram
a nova diretoria da Federa- CHURRASCADA ;_ Sexta·
ção das I ndóstrlas do Este. feIra vindoura, dia 24, o Ju.
do de Santa- Catarina - ,ventus promove a sua' já tra·

FIESC, eleita dia 13, na Ca- dlclonal churrascada' men·

pital do Estado. E' JaragulÍ ,sal, na sede social., ,Os car-

do Sul marcando presença. tÕêS com di'relto a um 'éhur·
BAILE DOS CASAIS -- rasco, cerveja e 'refrigerante

Do amigo Romeo Schmldt, I J' estio • venda com dire-
da Soe. Desportiva ,Recrelatl. tores do clube.
ya Tiro. ao A:lvo Massaran· BEIRA RIO, � Será'" na 6 .•
duba Central, 'recebemo. feira, dia_ 24, ci baile juninoconvltê para o 1.· BaU. dos. dp Beira Rio" a partir' das
Ca,als, q.ue aquela Soeleda· 221:1, com "Os Ga.1ppeiros".de promove neste 18 d. Ju- O dep�rtemel')to social, que"ho, com o' ConJunto - de .

agora cpntll t�mbém com a
Ritmos Society. Quem d..... col�bºraçS9 da, Sr<). Mara
jar reservar mes••, ligar Opperm�nn, fer13 urna de
para 47.1205, com' o Ro- coraç50 ,t(pice para � Qca�
meu. siSo, elitando os ingressos, à

BATIZADO _.,_, FoI �! 19h venda, ao pr�ço de .

de sábado,- 'na Igreja Evan- 'Cr$ 500,00, com direito a

gélica, centro, o batiZado do

qarotêo Denlei- Porath, filho
r;Jo casal Rolf(Adafi l.iplns-

'

):i) Poreth. Sã0 padrinhos
do Daniel os casais Venân
-io Darem e Sra., Hilbert
<ersten e Sra., AméCa Volk
rnann e Rudi Porath.

CHORINHO NOVO NOS
.

DIAS ..;... Parece trocadilho
mas não é. Depois de regu.
lar espaço de tempo,. os

Dias, Isto é, o casal Adílson
Atarde Dias e O'. Ivonete Ma
ria 'Dias, recebe� a' visit� da
eegonha no dia 3 de junho,
quando- nasceu na Materni.
dade Carmela,b"'t�a, em F'lo.
orian6poll,s, lima linda meni
na, que na pia bati$_mal re

ceber' o nome de,: Juliane.
Para o bat!smo já_estão es.

colhidos os padrinhos, nas
I)8SS0ll, do dr. Norton sn·
ve,lra de Sou�a, cii�etor da
Maternidade e dr. Nazareno
Amin; mt$dico' e também Ir
m�9- d� Goyernador do' Es...

·

tadq. Adflson qu� é s6cio do
s.e. Fp�lIs�Estrelto e dire-
tor da 'EmDresa de Trans
pOrtes AdUson; está euf6ri
ee, com 'o grato

.

aconteci
mento; razio porque foi
multo cúmpri!",ntEido pelos
seu.' companheiros, com
uma me"sagem 'à mamãe
Ivonete e à pequerrueha Ju
liane. Cumprimentos desta
c�lut1••

'MA MSß - Em sua sede,
S' partir das 14h deste 'sába
do, li 'Associação

'

Atléticà
B'anca do, Brasi.l, realiza a

Festa de' São João, com inú
meros atrativos, inclusive
com- casamento'caipira e

queima de fogos de artifí
cio., além de discoteca a

partir das 23 horas. Agrade-- ,

cemos a gentjleza do .convi-
·'te.

mesa.

clern-se no dia 7 de julho as

vendas de- mesas ao preço
de Cr$ 5 mil, para o BaiJe
de Férias, do C.A. Baependi.
A música será do conjunto
'!4a. Redenção", dá' Itajaí.
( FLUTUANTES - Come
'çou ontem, na Vlelrense, o

I Campeonato Extra�fici81

de Bolão "Vale do Itapocu",
onde participam dez clubes.
-IIU Loji$tas .jareguaense$ es

tãoem Brusque, desde quln
�a-fejr.a, participando da
17a. ,Cony�nção Estadu&�" do
Comércio' Lojist�,

EDUARDO FOGAÇA ..:_
Completa seu terceiro ani·
versárlo amanhA, domlng�,"
o garotão Eduardo Filipe' ".
Menel Fogaça, filho' do ea

sal Dr. Alt.vlr Ant6nlo Fo.
, gaça Júnior e Sra. Ao Edu.r.
i do, 0'5 nossos parabéns,

& lntormaeêes
I

ROTARY CLUB - A pos
se do Comp. Rodolfo Hufe
nuessler, em assembléia fes·
tiva, na presidência do Rota·

ry Club de, Jaraguá do Sul,
acontecerá dia 28, no Itaja
ra. Ele substitui ao Comp.
Márcio Mauro Marc.tto.

BAILE DE FÉRIAS - Ini-

NO,_dia. 22 de Junho de,
1983 transcorrem os 65 a

nos de casedos de um llus-
.
tre casal de nossa melhor
sociedade. Noivo e noiva,
são jaraquaenses' da gema,
ainda bem dispostos, mes

mo se refazendo de dois re

centes acidentes que os ines
crutáveis desígnios do 'des
tino prepârou para o 'sr,
José Ersching e D. Catarina

Ruysam Ersching,

Muita água correu por de-
baixo da ponte da vida des
sas duas criaturas muitQ
benquistas, desde quer pela
primeira vez se aproxima
ram do altar, ambos irra
diando al,egria, certamente

possuídos' das mais suaves

emoções, antevendo o futu�
ró risonFio que se desdobra�
va em sua frente, contem

plando a estrada que iriam

percorrer juntos.
Hoje, decorridos 65 anos,

outro casál aproxima-se do
altar.HE, coisa notável, é 9
mesmo brilhÓ do olhar, o
mesmo espelho de sentimen
tos nobres, a mesma atitude
simples e digna. O tempo
modificou' algo nas fisiono
mias, cobriu de neve os ca

belos,
.

criou algumas' ruges
que lembram, talvez, mo

mentos de amargura e de
sofrimento inseparáveis da
vida humana. E quem não
os tem?

Acompanhamos como seus

admiradores as bodas de ou·

encontraram-se e nasceu o

namoro até que os pais rnar-.
caram o casamento, .que a

conteceria no dia 22 de Ju
nho de 1918.
, Compareceram à primei
ra Matriz de �araguá do Sul,
inaugurada no dia ,3 de j's
nelro de 1917, no alto da
collna, hoje demolida, e lá
foram abençoados, sob as

vlstas das testemunhas,
João Butschardt por parte
da noiva e Josef . Henn, por
parte do noivo. Como" bons
filhos de imigrantes húnga·
ros, desceram o .então tor

tuoso carnlnho que hoje é a

Mal. Deodoro e acabaram
chegando à casa de cemér-

ro E!, tempos depois, as bo- cio e hospedaria do Ema-
das de diamante, ese olhar- rlch Ruysam, construído no

mos para esse casal com 65 l'Ogar onde se locallze o Suo
anos de casados, e bem ce- permercado do SESI, na

sados, constatamos que em Cél. Proc. Gomes de olível-
seus semblantes o brilho de ra, dos dles de hoje. Fesfejo
uma gratidão se estempa, pra ninguém botar defeito.
como que querendo dar gra-
ças ao Altíssimo por havê. � seu 'cons6rcio 'nasce-

I.os conservado juntos e fe- ram o� seguintes filhos: Jor-
'Iizes nesse dilatado tempo. ge, casado com L,(dia. 5ch·

mltt; Lourenço, casado com
"

Hoje retornam ao altar. Clara Banckhardt;' Otília,
para agradecer os frutos 6ti· ,casada com Mário Nlcollini,
mos que brotaram de seu ,!:ecília., vi.úva do saudoso
enlace e renovar suas' pro- Heinz Mahnke; Gisela, casa-,
messas de amor eterno. Pou· da com Osn" MOllér

.

e Ar-
cos podem desfrutar desse thur, casado cO'm Edla Su�
privilégio que Deus prepa- nheit. Vinte e nove netos
rou para o distinto casal.

e vínte e oito bisnetos, en-
Voltando para O passado, feitam a geração mais re

nossos olhares contemplam' cente.
uma paisagem que seus pais "

escolheram para sua segun- José Ersching é, segura-
,da Pátri,a. Paisagem então mente, o "vov6" dos alfaia-

.

ioinvilense, de vez que a re- tes de Jaraguá do Sul. Dona

oião, depois de muitas lutas, Catàrina sempre foi a mãe

föra anexada ao' município querida e zelosa, a espos�
de Joinville. Mas continua fiel e cumpridora de seuS

iaraguaense, entrando' pela qeveres domésticos, ainda
Bärra do Rio Cerro em di- hoje.
reção de Jaraguá 84 e final- Para aSsinalar a efeméri.
meflte a Garibaldi. q�� deverão comparec-er no

José é filho de 'Georg próximo dia 25 de Junho à'

Ersching e Thereza Scheer Igreja Matriz de São Se

Ersching, nascido em 22 de bastião, às 17 horas, para
iulho de le98, em Garibal- es bênçãos, com missa sole·
di e ela, Catarina, filha de ne oficiada por Pe. João e a

Emerich Ruysam e Elisabeth participação do Coral Santa
Straub Ruysam, nascidá no Cedlia, da Barra do Rio
dia 5 de agosto:de 1900, em Cerro. No Itajara deverá
Jaraguá 84, no então distri- reunlr�se a familie pata
to de Jaragutl, município de confraternização,'
Joinville. .,. !. . Cumprimentos do "Correio
Jovens vendendo saúdt; ·.do PÇ>vo" ao casal fub!.lar.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J....gul do Sul - Semana de 18 a 24 de junho de 1983 CORREIO- DO 'POVO

SINDICATO eos TRABALHADORES NAS·
INDOSTRIAS METALORGICAS, MECÄNICAS E DO
MATERIAL EL!aTRICOS DE JARAGUÁ oq SUL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Pelo presente Edital ficam convocados todos OI) as

sociados do SINDICATO PdS TRABALHADORES NAS IN
DúSTRIAS METALURGICAS MECANICAS E:OO' MATE
RIAL EL!:TRICO DÊ JARAGUÁ DO SUL, para reunirem-se
em Assembléia Geral Ordinária no próxlmo dia 20 de

junho de 1983, às 19 horas em 'primeira convocéção ou

às 20 horas em segunda convocação, 'com qualquer nú
mero de assocledos-presentes, em sua sede social sita
à rua João Planinscheck nr. 157, para tomarem conheci
mento da seguinte ordem do dla:

. 1.° - Leitura, discussão e votação porescrutlnlo
secreto e a conta de receita e despesas, assim eomo

relatório da Diretoria referente eo exercício de 1982,
com o parecer do Conselho Fiscal.

2.° .__ Demais atos praticados pela Diretoria.

Jaraguá do Sul, 10 de junho de 1983.

C!;LSO S. MEDEIROS
Presidente.

';'_ .

Tete Confeccões
. I .

Agora em Jaraguá do Sul a Tete Confecções ofe
rece grand� sortimento de roupas prontas, artigos pi
presentes, retalhos em quilos, debrin, kache, toalha·'
de mesa, banho e copa, além de tapetes, colchas e

cobertores para crianças. Vlsite-nos e confira n9,ssos
·produtos. '.

.

Rua. Reinóldo Rau 752 - Fone 72-0534 .:....
-

Jara·

guâ dO Sul - SC.
.

.

..

INSTALADORA EUTRICA ANDRADE Ltda.

Instai.,•• ·Montapns Elétricas em Geral.·

Prédios, I ndústrias, Resldênclas
reformes, consertos; rnenuteri
ção de luminosos e ar condi
cionado, instalação de. som am-

biente.
.

KLAUS PETER JANSSEN
ADIMI R ANDRADE

Av. Get. Vargas, 659, Telefone
(0473) 72-1635. Rua Leopçldo
Augusto' Gerent, 135.

. Jaraguá d0 Sul - Sta. Catarina

r
�GORA EM JARAGUA

'"'

Clinica Dr., Jorge Luís
Camargo Inchauste

CIRURGIA GERAL

- PROCTQLOGIA (DOENÇAS 'DO INTESTI.
,NO GROSSO)

,I

- GASTROENTEROLoGlA

- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo-
.

�oro da Fonseca n.O 1 ,086, ao lado da loja La Ca-

.sHé - Forie 72.1907.
.

. ,.

Batschauer no aniversário
da·ACidS dia "22

Esta�o propõe financiamento
. ,

da casa' própria. rural

.', .. '"}

qué o Pa(s atravessa na a-

.
tualidade. O tema desper- '

,ta grande interesse no seio
. .da .classe empresarial, mor
.rnente porque o conferen
clste .� pesso8j de alta qua
Jific�o, em face dos caro

gos que já exerceu no País
• e no, Exterior. '

c 'As-rnscrições pare parti.
cipação no jantar de COI'I

fraterriização. que será Ser

vido após a conferência do
SeGretário -da Fazenda,
contínuerão abertas na se·

cretaria da Associação, Co
merciai, até o dia 21 do
corrente.

AOS POUCOS
CHEGAMOS AO FIM
Faleceu o Bom Amigo
Eugênio Planinscheek _

Por José Castilho Pinto
Em 1969 quando adquiri-

o meu primeiro autom6vel,
um Opel Capitain que ti•
nha tudo de bom e bonito,
pedi ao bom amigo Eugênio
Planins.check para me ensl
nar a dirigir.
O 'aprendizado começou

de i�ediato e dentro de
.

poucas horas eu já estava
em condições de dirigir s6.

, zinho mas sabendo, .como
sei, que as pessoas que a.

prendem a guiar com idade
meio avançada necessitam
de mais tempo de· instru
ção e prática de volante
para se tornarem bons mo

toristas, achei por bem re

quisitar Os préstimos do
amigo .

por mais alguns
dias. I

E o resultado' dessa a.

;prendizagem um· tanto cfe•

m�rada e cautelosa está aí,
polS nestes quase

.

15 anos

de motorista acidentei o
carro pouquíssimas vezes
com prejuizos apenas mate
riais e de pequena monta.
E not.-se que rodo bastan
te, pois,. quando estoiOl em
,Jaraguá saio cotn o aute
m6vel todos os dias na

parte da manhã e da tarde"
mens.lmente viajo par�'
Curitiba via JoinviUe· e Ga·
ruva, regressando por Rio
Negro, Mafra, São Bento e

Corupá; durante o verão
seguidamente estou redan
do em direção de nossas

lindas praias.
Esta boa performance ee

mo motorista, se é que as

sim se pode considerar, eu
devo-a aos ensinamentos
de dirigibilidade e cautela
ministrados pelo bom a

migo Eugênio Planinscheck
que vítima de traiçoeira
moléstia veio a falecer dia
9 do eerrente mês, àos 52
anos de idade, senefo se

pultado no cemitério desta
cidade com grande acom-,

panhamento.
Meu amigo El,lgênio, de

sejo que a estas horas' você
esteja descansando sob a

luz protetora de Nosso Se
nhor O Divino Criador. À
sua querida esposa, senho- .

ra Maria Planinscheckl aos
seus filhos, irmãos e de
mais parentes apresento
meus 'pêsames, aconsefhan
do-os no sentido de que
procurem .. �onformar-se
com o triste acontecinÍEln-

.

to� pois essa é a ú·nica al
ternativa .uma vez que to
dos n6s na$c,mos com tem· .

po determinado de vida e

80S PO�COS cheg.mos 80

fim do prazo.

Na próxima quarta-fei:'
r�, e1ia 2�) t,ra{lscorre o 45,
aniversário.· de ,�fundação
da Associação Comercial
e lndustriel dei Jaraguá do'
Sul, ocasião. em que, ante-.
cipado -do ,mês de- julho,
"será realízedo o, VII Encon-'
tI'O de Empresál"ios, deven

- do, naquela ()casião; o se

cretário, da ,Fcizenda do Es-:
tado, Dn. Arno Nery, Bets-:

. cheuer, 'lproferir, palestra'
sobre Ó �'Momen to Econô
mico .. Nacional", ' matéria
da mais alta lmportêncla
em razão dos tempos difí
ceis no setor econômico

.. l

xe do êxodo rural, preten
éle-se 'Clesenvolver .em cará-
ter f)liperimental no Estado,

-

Uni programa que propicie
condições de, fixar no espa
ço rural e mão-de-obra que
ar tem residência fixa e tra
balhe no meio urbano, arre
vés do 'financiamento para
constrvção de casa própria.

•

'O pr()gratyla pretende con

"�ti!mplar
.

dois aspectos im
Rortantes:- aó crlàr condi,

.,çõ,es pare eonstr!Jção da ta
.

$a prõprle ,
no meio rural,

serão, mantidas. as. venta-
•
gens do sistema de morar

no campo e trabalhar na cl-
• dade, principalmente em re

lação ao, nível de renda, a·

través de 'benefícios propor
cionados -pela eomplsmenta.
ção no abastecimento de a

Ilrnentös, 1-ISO de energia re·

novável, além das condi
ções ambientais menos po
J'u(qas, entre outros.

,

. Uma das micrQrregiões
que O "projeto propõe, é a'
Colonial de J�inville, que
tem· uma atividade indus·

· .

trial marC8'1te, notadamen.
'

.,

te em Joinville e Jaraguá do,
Sul, municfpios onde e�se
p�ograma piloto poderia Ser

"imR'antado, tendo em vista
a sua estrutvra .

fundiária. e'
ar.rsojo dó pojo industrial
,urbano:Com pouco mais de'
·85% .de sua população resi,

· dindo em ãreas urbanas' te· "

ve um crescimento relativo'
',de· população no per(odo
1970/80 de. 52,6%, cres·

cend9 a ,população urbana.·
em 94,32'% e perdendo ....
27,�7% de pôpulaçeo ruo

ral.i

O Governo do-"Estàdo en

viou ao M{nisté.rio do .lnte
rior e' 'Sanco; -'-;NaciÓhal da'
Habitação, proposta para
implantação de um progra
ma hebltaclonal destinado
a construção 'de

'

unIdades
resid.encíais 'do tipo econô
mico (300 UPC's) no melo:
'rural catarlnense. O, plano
prevê a construçgo, inicial-
'mente, de 300 unidades- em'
pelo menos duas 'das ml
crorreg,iões de Joli'lvl'lIe,' Btu
rneneu, Cri�i6ma ê 'Chape- .

. ceS, e, caso O M"inter-e'o ·BNH
venham, à aceitar a proPos.�
tll, será constituído um gru
pó de trabalho para, êm 30'
dlas, ultimar sua operaclo-
nalização. ,

Diz o projeto .do governo
caterlnense

.

que como no

Estado não existem grafld�s,
. aglomeràdos urbanos, fpi
nas 9�jacêhcias úrbanas
que se· estruturou o espaço'
rural, fazendo com que um

número cada vez maior de
habitantes passasse a ofere·
cer seus serv�cs. no meio
urbano, $em, contudo, träns·,

_
ferir, �u'a Iesid�l;lclé!..para as.
áreas ci;tadinas. "M� s�mpre
houve a tendência· de;- um

número "crescen,te'
,

. �d�,., pes� :

soas buscarem· a cidade, e
.

ponto de Santa" Catarina., O·
êxodo rural. ter ,$idQ \;Im)e.
nÔmeno marcante: e :�m
1985 se: prevê um i cónfirt�
gente populacional .de 4'� l�'
milhões de habitantes, :16�
quais 6�% no meio urbano.
Cerca de 30 mil pessoa� eS
tão migrando,' por ano, pa-
ra as cidades, em SC.
A fjm de minimizar o flu-

,

i

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



.Jaraguá do Sul - Se.!!'ana d. 18 a 24 d. junho d. 1983 CORREIO DO POVO Pág'n. 4

ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: sábado'
Sra. Janice Breithaupt, Sr

Polfblo Braga, Sr. Altino Ba

rette. Fábio Vinicius Em·

mendoerfer, Márcio Cassla-
no Eggert.

.

Aniversariam domingo
Ursula Staats, Roberto

Carlos, filho de João e Cläu
dia Braga, em Fpolis.; Már·
cio Roberto Ra_ssweiler, Sra.
Zenaide Martins Fodi, em

Três Rios do Norte; Maria
Alicie Planinschek, Evanildo

Eugênio Rossio, Sra. Rose

mary Lass Behling, Júlio Cé
sar Borchers, Deyse Mer�
Starosky.

Dia 20 de junho

Sr. Rafael Tomaselli, Sra
Astrit Kuchenbecker Sch
mauch, Sra. Irene Wasch,
Sr. Ingo Wagner, em Guara

mirim, Sr. Elimar Mahnke,
em Santos (SP); Fernando,
filho de Adernar e Amanti
na Mahnke; Maristela Pe

reira.

Dia 21 de junho

.51'. Júlio Maffezzolli, Sr.
Leonel Stein, Sr. Anselmo
Hammerding, em Ctba; Sra.

Maria
.

Gadotti Ocker, em

Nereu Ramos; Luiza Giova

nella Kàzmierskl, Ellzeté
Cristina Pellis, Marlene Mül
ler, Sra. Albani Sens.

Dia 22 d. junho
Delibert Terezinha Sclll

mitt, Dirce Tomelln, em !ta

pocuzinho, Sra. lsolde Mohr
Vargas, Rosita, filha de Al
vim e Hella Seidel, em Co

rupá; Dr. Mauro Luiz Cubas

Mou.ra, em Ctba.; Cfntia He
lena Tomaselli, Sr. Victor

Bauer Júnior, em -Ctba.:
Paulo Roberto Pereira.

Dia 23 de junho
Sra. Olga, esposa de Gesa

Rodolfo' Fischer; Sr. Va,,"
rio da Costa, em Itapocuzi
nho; Sr. Fritz Lemke, em

Rio da Luz; Brigitte Püttjer
da Silva, Cristiane, filha de
Ralf e Adali Lipinski Porath,
Rosane Loewen, Sr. Valeria
na Zanghelini.

Dia 24 de junho
Sra. Joànira "Heferrnenn

Bruch( Sr. Odemir Eggert,
Sra. Lilian Eggert, Áurea
Maria Araldi, Sra. Nair Wolf
Quadros, Sr. João Scheuer,
Sr. João Batista Prim, Sr.
João Felipe, Sra. Eleonora
Stern Steingräber, em Jlle,
Luizmar Rogério Stinghen.

PROCLAMAS DE CASAMENTO

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:
Edital 0.° 13.236 de Catarina Schmitz. Ela, brasi-
08-06-1983. leira, solteira, professora,
ROBSON FAGUNDES e SA- natural de Rio do Sul, neste
LETE GRQSSGLAS. Estado, domiciliada e resl-

Ele,
.

brasileiro, solteiro, dente na Rua 'Anita Garibal-
pintor, .nascido em Floria- di, nesta cidade, filha de

nópolis, neste Estado, dornl- Zilma Fernandes.
ctlledo e residente na Rua
Dona Matilde, nesta clde
de, filho de Raimundo Fa-

. gundes e de Hilda Costa F!I�

gundes. Ela, brasileira, sol
teira, servente, nascida em

Massaranduba, neste Esta·

do, domiciliada e residente
na Rua Carlos .Eggert, nes

ta cidade, filha de Wigant!
Grossglas e de Vidalina
Fischer Grossglas.

.

Edital n.O 13.237 de
08-06-1983.
BENEDITO WINTER e

SANDRA VIVIAN VASEJ,.
. Ele, brasileiro, solteiro,
bancário, natural de Luís

Alves, neste Estado, domlci
liado· e residente na Rua
Guilherme Wackerhagen, n/
cidade, filho de Antonio
Francisco Winter e de Ade
.Iie Tlronl Winter. Ela, bra
sileira, solteira, lndustrié-
ria, natural de Jaraguá do

Sul, domiciliada e restden
te na Rua João Franzner,
nesta cidade, filha de AI.
berto Henrique Vasel e de
Irma Hruschka Vasel.
Edital n.O 13.238 .de
08.06.1983.
PAULO ROBERl'O SCHMITZ
e 'MARIA HELENA
FERNANDES

Ele, brasileiro, .solteiro,
auxiliar de escritório, natu
ral de São 'Bento do Sul,

,
neste Estado, domiciliado e

.

residente na Rua Frederico
Curt Vasel, nesta cidade, fi
lho de Oscar Schmitz e de

Edital n.O 13'.239 de
09"06-1983.
ALTAIR PEDRO GELSLEICH
TER e MARLISE MARIA IOI

Ele, brasileiro, solteiro
torneiro, natural de Ibica ..

ré-Joaçaba, neste Estado,
domiciliado e residente ne

Rua Victor Rosenberg, nes

ta cidade, filho de Irineu
Gelsleichter e de Marie
Gelsleichter . Ela, brasllel ra,
solteira, balconista, natural
de Schroeder, neste Estado
domiciliada e residente na

rua Padre Alberto Jacobs;
"esta cidade, filha de José
Pedro 'Zoz e de Elisa B�uch
Zoz.

Edital n.O 13.240 de
10-06- 1983.
GILMAR JOS� BONOMINI e

ROSEM�RI MOREIRA
Ele, brasileiro, solteiro

recepcionista, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Paraná,
nesta cidade, filho de Vito
ria Bonomini e de Anesia
Teretinha Bortolini Bono
mini. Ela,' brasileira, soltei
ra, do lar, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Santa Ca- .

tarlna, nesta cidade, filha
de Manoel Moreira e de
Marlí Leontina Moreira.
Edital n.O 13.241 de
13.06.1983.
Cópia recebida do Cartório
de Schroeder, n/Estado.
IRIO PASQUALl e Mr�IA

BRIDAROLJ
Ele, brasileiro,' solteiro,

agricultor, natural de Gua·
remlrlm, neste Estado, do
miciliado e residente em

Schroeder, neste Estado, fi-
lho de Raulino Pasquali e

de Alma Pesquall. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, na

turàl de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em

Estrada ttapocuzinho, neste

distrito, filha de Mario Bri
daroli e de Alice Campre
gher Bridaroli.
Edital n.O 13.242 de
-1-3.06.1983.
INGOMAR FROEHLICH •
MARIANA PRIEBE

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Massa·
randuba, neste Estado,

.

do
miciliado e residente na R.
Padre Alberto Jacobs, nes
ta cidade, filho de Herbert
Froehlich e de Loni Stasuhn
Froehlich. Ela� brasileira,
solteira, costureira, natural
de Jaraguá do Sul, domicl
Iieda e residente na Rua
Pàdre A'lberto Jacobs, nesta
cidade, filha de Bruno Prie
be e de Hildegard Schmidt
Priebe.
Edital n.O 13.243 de
14 . 05. 1983.
JOAO MANOEL FAGUNDES
e MARIA ISOLDE LAIARIS

Ele" brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Gua
ramirim, neste Estado, do
rnkiliado e residente na R.
Padre A1berto Jacobs, nesta
cidade, filho de Manoel A
cipio Fagundes e de Irena
da Silva Fagundes. Ela, bra
sileira, solteira, operérla,
natural de Massaranduba,
neste Estado, domlcllladae, •
residente na Rua Padre Al
berto Jacobs, nesta cidade,
filha de Arnoldo Lazaris e

de Cecilia Lazaris.

j:dital n.O 13.244 de
14.06.1983.
CLÓVIS APARECIDO
MOREIRA e CLAODETE

-

MARIA FACHINI
Ele, brasileiro, solteiro,

auxiliar de escritório, natu
ral de Guarací, Paraná, do
miciliado e residente na R.
Rudolfo Hufenuessler, nesta
cidade, filho de Benedito
Moreira e de Paulina Mar
tins Moreira. Ela, brasHeira,
solteira, auxiliar de escri
tório, natural de 'Rio dos
Cedros, neste Estado, doml- .'
ciliada e residente na Rua
José Marangoni, nesta cida
de, filha de Germano Fachi-
ni e de Clara Fachini.

E para que, chegue ao co

nhecimento de todos, men-

.
dei passar o presente Edi-'
tal; que será publicado pela
imprensa e em Certörlo, on
de será afixado durante 15
dias,

NASCIMENTOS

Ola 15 d. mato
Jerry, filho de Hilário (RO
vena) Garcia.

Dia 02 de junho'
Waleir, filho de Celso

(Albertina) Zapella; Chris
tlan, filho de Artur ,(Ana)
Klernz: Kátia, filha de Luiz
(Teresa) MontanhP.
Dia Q4 d. junho
André, filho, de Geraldo,

(Asta) Stricker.

Dia 05 de junho
Sidnei, filho de Ademar

(Rôsalí) Krause; Rafael,' fi
lhó de Eno (Elisabeth)
Drews; Michelly, filha de
We'nilton (Rita) Panício;
Arlestõn, filho de Adorar
(Marina) Lueders.

Dia 06 d. junho
Maciléia, filha de Hilber

to (Gertrudes) Geisler);
Mateus, 'filho' de Herberto
(Gerda) Harbs.

Dia 07 de junho
Mariléia, filha de Amaro

(Celestina) da Silva.
Dlt 08 de Junho
Taiana, filha de Zeferino

(Ivone) Balsanelli;. Jenffer,
filha de Darci (Gertrudes)
FontanelI!.

Dia 09 de junho
Marisa, filha de Luís (V�

rônlca ) Machado; Andréa,
filha de Werner' (Irene)
Wiens.

'

Dia 10 de junho
Giovani, filho de Joel

(Edir) da Silva; ,·Edileusa,
filha de Fidélis (Norma)
Demarchl: Katrine, filha de
Docíllo (Salete) Fernandes:

Dia 11' de junho.
Tatiana, filha de Ingomar

(Lilian) Remthun: Fábio,
filho de Porftrlo (Asenllda)
Francener.

-

OS ENSINAMENTOS 'DE "MAHATMA GANDHI"

o gra�de pensador hindu .Ievou lima vida inteira a serviço da pilz, pregan-
do a não violência.'

"-

A "Grande Alma", como era co nhecido Mohandas Karamchand Gandhi,
'deixou para os homens, que o sobrevivera m a seguinte oração:

"Creio em mim mesmo; creio nos que trabalham comigo; creio nos

meus amigos; creio na minha família; cre io que Deus me emprestará tudo que ne

cessito para triunfar, contanto que eu me esforce para alcançar com meios lícitos
e honestos; creio nas orações e nunca fec harei meus olhos para dormir, sem peclir
antes a devida orientação a fim de ser paci ente com os outros e tolerante com os que
não acreditam como eu acredito; creio que o triunfo é resultado de esforço intell
gent&, que não depende de sorte, de magia, de amigos, companheiros duvidosos ou

de meu- chefe; creio. que tirarei eia ,vida exatamente o que nela colocar.
E, assim sendo, serei cauteloso quando tratar os outros, como quero que

eles sejam cO'l1igo.
Não �aluniarei aqueles que não gosto; não diminuirei meu trabalho, por

ver que os outros o fazem; prestarei o melhor serviço de que sou capaz, porque jurei
a mim mesmo triunfar na vida, e sei que o triunfo é sempre resultado do esforço
consciente e .flcal.

'

Finalmente, perdoarei os que me ofendem, porque compreendo que à.s ve-

zes ofendo os outros e necessito d. perdão".
'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Santa Catarina vai \tender
�.

•
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,- • .;

J

.,

1 '

AUREA MULLER' GRUBBA,
1

. "

;
sua imaqsm 'e,m . S. Paule.

, .

EA MÜLLER GRUBBÄ, "Fapeliã' De
Nqtas e Oficial . de Protestos de
Comarca de Jaraguá do Sul, Es.
nta Catarinà, na forma da lei, etc,
r:.todos' quantos este editar virem
ham neste Cartório para protesto
contra: ,.. .'

CLAYTO,N, DoNASCIMENTO, R.
echt, 3�, Corupá. ALVINO BOS
Rua' João. T.ozine� ./n, Corupá. AR
HMERT, Rua Joinville, 2070, nes-

, AFONSQ JACOBI,' Estrada Itapo.
If, nesta. OSNI DE SOUZA, Rua Se·
roeder, sln, Guaramirim. PEP,RO
, ROa :Jose Teo,doJ:o Ribeil"o, sln,

, BERTO J�ISTOW, Estradá �io Cer
, nesta. VICENTE ELIEZER PEREI

,Dotningos de Marql,les, 72, nesta.

'TAM�S.I, ,Rua Luiz' Sarti, Nereu
ta. H,EINZ MOLLER, Estrada Jàra-

3 ne,sta. 'ND E COM DE MAPEI
lCIDA 'I.TOA.; Rua An.tQnio Macha
nesta.

"

IND ,E CqM DE MADEIRA
A., n�sta_ JORGE DE SOUZA, Rod.

km 10, Guaramirim. OFICINA ME

'LENFER$, Rod: SC 301" .n·r. 294,
rim.
mo os dHó.s d�vedores não for�m
s ou se recusaram a aceitar a de·

.

imação, faz, por intermédio do pre·
ltal para que os mesmos compare-
te Cartório, na Rua Artur Müller, 78
dade, �o prazo' de lei a fim- de Hqui- .

débito ou então -dar razão por _que'
I, sob pena de serem os referidos tí·'
otestados na. formá da lei, etc.

o' Sarnae.' 'Eler.str4inhcàu, o
-

'.pára dar cabO u' inúmeras No próximo dia 21, no

'IOllgoterripo:"parà" aprov'a· 'a.tividadesi póls o' munido ,"São Paulo Hilton Hotel",
çio,oc:asionachl:pela·obstru. pio··tem nada menos do que na : capital- paulista, nosso

ção 'Parlamentar atravêS'.dos, 900 qullometros �e 'eltra� Estado vai lançar pará mais
"i'er.eadores,·do 'PDS" que''' -�daí, sejam elas pavimenta- de trezentos empresárjos, a·

preseritaram' ·$UCeü2Ji. e- ,d•• ··ou nió, que são ·conser· gentes de vi.agens e dirigén-
mendas. Mesmo-"àssht1, -'O- vaelas petá 'múnlclpalldade; tes de entidades classistas,
giou os verea�",s':ErroJ:; e. tEle 'Iérnbr'�u' que' somente a campanha "Santa Catarlna
,Alido"seu.s ;opo$itores,ii' que: "na sua administração, cerca - lugar ideal pare Can-
na suli"opinlãQ foram ("ren: :de 80 pontes foramconstruí-. gressos", quando' fará uma

tes .r?deb(and��" intuesses 'das e ou recuperadas e que, dernonstração de suas po-
politicO$-pa..tidlirIQs " cle la- ·mesmo tendo Solicitado re- tenc,iàlidades turísticas e da
do; ofharam pa... o� inter.s: cursos do governo, 'através infra·estrutura existente,
se da c()letivld�de: }aragua- do C;edec, no montante' de que o credencia a

.

oferecer
ense. , e"" '>' /tf"$' 60 milhões, eS.tes até o todos os meios indispensa.

"
'é.

.
. ,.' _

' presente Rio: apat;ce.ram.; veis para· ·a realização de
'Vasei disse :também que"

" ."

'e congressos' e convençç,es, de
. nO. tocante,_a recuperaçio,.de .� E para a divisio ..

de o- nível nacional e internado-
A informa�o é, do

. ,pró� elltradas, ba.stante da"lfica- bras, .fqi instalado' um naL
prio, que I'!a quarta-feira', él1 das com as chuvas que têm . "Muné.Jc" esta semana sobre '

A informação é dö' secre.
companhou I os deputado� ,caído c<I"l.·,9filndeJ"',",slda. .

um caminhão Sc�nia, qúe tário-adjunto. de Cultura,
Roland'e Luiz Henrique, nas. de, operârlos:e",máquinits "serVirá'para colocà�iod.tu- Esporte -e Turismo, Udo·
visitas que efet,uaram: aos deslocaram-se em ,,'riá. bos, vigas, dentré ôútr-os Wagner, que adiantou a sua

Municípios de Guaramiriml frente� ',durari,te a. sem:a"à�. trabalhos. brutos.' presença naquele evento, as-
, CorupáJ Sçhroeder" Massa" , ,

,::' ,

sim como o goverl1ador Es·
randubae,tambémemJara- "C "b··':r't-" ,":

'

.. ,;,.

"I'
"

'tr·, peridião Amin, o vice·Vic.·
guá doSul, quando à noite,

.

O; er ura vac,lna con' a a tor Fontana, a presidente do
estiveram reunidOs 'no dire" Bureau Catarinense de Con-
,tório m�nicip�1.. A finalida:

-,

"

"
." 'f' · b"

"

",,,., .... . it�
.

'.

gressos Noemi :Fonta�'a,
,

de dessas visitas foi ii de
: '-

�po. Itf,·:" ore: oa' Ila r.eglao !;ecretáiio Ârteni-r Werne;'
incentivar os correUgioná.

. ..
' dirigerltes' do Giti.ir, empre·

rios e organizar os novos sários 'e hotéleiros .. Udo a·
diretórios do partido" corri A coo.rçlenaçã� 'central .da.· ,cões: c;la' ba$� ��.' Jar:agu_á '<;10 cre�centou que "o

.

objetivo.
�istas 'a 'eleição do dia 3 dê ."catnpanhp' d� vaçina.çã.o ccm-, ,Sul; HÚ� ahrangey,',�!n9a� os' principal é trater para Santa
julho ..A perspectiva, _$egun� . si.�erou,.,que ,9s. resúh�dos,: munidpios. de,' Schrootler,! Catariná' congressos,

.

con·
do -a ,autoridade. jaraguãen-

"

'obtidos <;-no.., ·s�ba�o,,:;quél"do. ' Corupá, . Mas�aranduba e venções e treinamentós, pa-
se, é de qU4t nesses mun1cí� . vacinöu·,ó02niiIHH9. crian- G�rClmiril)'l, a

.

�acihação ra o aproveitamento -do po·
pios haja consenso .fj saia ,ças con.tr� ."a ... pbllomi�IÜ"e,; ,antipplioroiélfHca alcanççu tendal ,que. o Estado ofe!"e-
chapa única. . '

. :':';m todo o.�sú!do,. forall1,a-�; .�;Jm, Jndke,:de; �9�rtura de
,ce, durante a baixa _tempo-

Durval Vasel revelou igual� . !érn
.

das. exPtlctativa�. ,No;' 99,,1 %" repres'enando 1'2.307 : .

rada, promovendo o turis-
mente_.que os planos da mu.: ',entahJp, ,�í;n 'lHo in"m. ic,í..p.i..O$,' ,ç·dalJ,çqs de' O.a 's anbs. in·

.

. '

ente ente o
, _

" .' mo e consequ rn
nicipalidade em" construir ,o�, tral:!alhqs Joré!m ·.prejudi. ,c,pmp e�<>s que rec�beram ;3

..'

umes,t"Cionamento ,públic� ,caçlos .pelas çhwàs,.não.a. ,pPsel'dp,.v.acina Sab,in. ",' A.dm' .,··nIWs,t.radores d.e'num terrenO sem edifica-' tincjinq(), aS$iJl'l,';o,S 80% e-i . _ Co'cuj;2á vaçJnou. 1.297
_

.

çõeS-traa rua Ml1t 'Florjanof xig.idc;>s 'peJa coordenação na ..

' :cr,ian�'�s, o'b,tend_o ,índice de
'.

-
-

_, ..
- "

Peixoto, próximo ao, arades. çionaL Em decorrência des_' .,cober,tu.ra vacinai de ,.100,,8 pes... 8,oal e., sc.olhe.m..
-

· co, de propriedade da· Sra. se Jat�/' .n�ssãs regiQes, .ä va-' por cento; G!,Iár:amjrtm ",
" -

"

Erna. Guenther Emmendoer·: cçin,açao se estende.u d.urante 1.686 crianças '(9.�,3,�(�' (:ló '. �

.

-

d' I·r·lgente'sfer,nãoderamc:erto.Ocorrei .:tod?:��ta,s�m�Jí1�.,,� .. ':,:' ,;�:..t.ºt.at.,esVrnªdo.),')ãí-aguá:dö':. '\".novos" "' ..
que o Executivo havia soli.' "', _i" .,'.<�). ;\:c <�'::;. ��ul '...,.7,J.S8 p02.3?/o 'q_;':o��:.

' "
.,

cit!do a 'utilização: do 'imº�; > Em" t,9C1Q Jl',çs_tãdo'f.or��_m"." i ::.ii1a., iQ,r JQçlice ..

da regiã<;lJ, ...-.'.. ',Com a fina1idade de servir a sociedade;

I
• . -' .

'aos �d!ninistradores de pessoa'l, bem como',
'Ie, em regime de ,comoda- ... vac;�nadàs; 11��i10�� ,f.:ç,r��,h-:; ,_.'Ma$s��a.�duba .1,.3.7<1. ,tS5.5:;4 'f! .'

t
'

.

'd d
',' , d

- ,

'" ) S L: d 567 .

à.'s e,m."',n..,,re... ,sas por estes r,e.presentadàs, fOl fu!}.-o, por. um perl.o o e"· ,um; . caSjmenot'es, e -,um ano,·.o ,.,or cen�o "e .cllroe er'. .';, r�
.

:áno, ,éom 'o que ,cotjcorc{ôúl_
., �u� _çQr;,respoQde ,

'a' ·92,,4i3�.' .J��?%)'i}��Js.t�';ú�fim·o �u.", dada em 24 de maiö de 1973, 'pgrt�n.to ha
·

a. proprietária, que : reser.!' " ,�a;, P�puJ,�çãÓ.. Ms,ta. fa.i�� e�: . ,r1IClpIO, :a. __vaqnpçé;lo fOI lan-'. ,l@ �no:s a Alisôciacão dos Ã,ôminisú'ãdóres"
vou-� no direito de 'u'tm. : ;t-árí.a, F"or�m. yacinada s . 'ou.. nâ sexta·feira' de

'

casa -em�: ,dé'j?e�s�al de Jaraguá do. Sul __:_: AAPJS,J:aes.
zar u"m .. t.,er",ó."da ,ár.�a,"�para,,, t"

"

4'45 41:2 't
-�'"

4" �as�:
'" ".;'" .' '"

,<

, ':se' período, ocuparam jl presK:l.ência<.os' srs,' .

er" ,... . .. ,ras . ..,. ,ep re :U,rn .e,
'

",'

1 d' E
- ,

uma evé"tual constr,ução. a; ,a",o�, equ,Í'yalendo á 97,6%. .: �i:n .Aa'ra�,:,� do SJI, ape.;· 'l".ourival �othenberger, Eu� í es., '_n:rt;!�- ...
-

�ualquer" época. €omo, não, "Q, tÓ.tal"âe crr.anças menores' .gar �,t�r óºtidq�< 9 :m.<liÓr < ,idoe�fer, Joao Be�kha.user, Aclt:I1'l"af Gon��lves" .. };

houve. garanUäs. ,totais • duo: :.. �e dinc� an;s:: beneficiada índk:�' <;J�<"cobeJ:t,Úr�) :r,ovve·r·�.p�ç�(} ..Menga:da; Solo�. G, ?a S"���. N.�)�0n"
rante peí9 l11enos" um ano;:e,; �_p�lª �c��p:ánhi{

,

foi de 536' dffefenç�, eriJre:'.à,. :,.núm�ró' •
Pathlha .Ga'r;cl� e MoaCir LU1S Fachl�1 � . 'h�;."

diante ,dos investi,"e.n�Qs t� �, �r1'ÍfJ460 J.<í6�5 %�)�, que .cons.
'

pro iêj,ª�O'�J�: �.tç'g'1çapp;��i,�-�� :�;, � A ,&�etör��l fói re�ov�êidà -no �Fa.::l;l, }fv
.

.que teriam de ser f�it.os,�a:: �·.ti.t(Jr.él. fi'lixa, etiÍiY8 I olide 3 to e,. ,!1ou:ve,.)11�nqs, �'.,�r:!�:q�a � <nado: quand� a, AssocJa,çao e.steve. rel,Jr:lIQ9:
idéia foi abandonada; . ,ein�:

.

vaéina anfj�póliê{'é obrigató., menores de:lJlil aho v�acina�
,<

;J:'�r9 Elscolh�;da, noya diretOria, P�r�.: a p��e�,
bora

'

bastagtel:�me"tada, ,'ria" Ältm}:lest�:,':óu�t:ªs .39; "Glas·êom.ref�ç,äõ-·�'/"camp�. ; /sIClênda foi �:Ie.i.to\Rf!inaldo Richter, h'a vicé..

poi� aquele .estacionamento
"

mjl359, mqj.ores <Ie cinco a·' nh� desen"vo'v(�a �rn agg4,tp : �,�re�i�?:cül. )yil��r 'Emmen�o�r:f�r�'�;�ecretá'" . �
,vir,ia ��ontrib.uir �etn muiJo' : nos; ,tar:nb�m 'for:am vacina"', do iH'IO passado, . possi��I- � 'no DéCIO M�mgãrda; tesoureiro' D,ltrna·r�:VQ.tk� ��; .

para a..melhoria do tr.ânsito 1 ,das" s.orYiaooo asAP2.mT($l9' l' ,)u,en_t�' d�vidci ao rylau tem·: :manli e diretor de assuntos técnicQs� :Adémai'(:� ..

naquela movimenta�a. re-; <H:íI�c�ç'õ.eß,ó,corrlairs_� SC:' -.po, �egur.ldo.,.admitem, fon· Gonçal��s, Essa diretoria, segul;ldci, :a-pró"�.".
,gião da cidade. _, ,.F.s'ta,s:mej;tnas �f:r�bça{��vê.. , j,es d� l,Jnié:l�de, Sanitária lo· -pria, se propõea dar continuid?de 99s -àsslJf1:

.

_

.

Outra observação.do mim- 'rão tomar 9 's�gun'da< aßse,' c'àl, que no 'enlanto.. vacinou tos Ei programas ligados aos obh��1vos. d:$
datário.m,9-r, à imprensa,).la .çuia campanha já est.á mar� � çlurante aseman<) v,árias' de- AAPJS, bem, çomo, traçar novas m!:'!t'áf,(lO '-.

�,manhã de q�irit:a-f.iraJ rele- cad.� pi;lra 13 c;te,-·agosto. ..

?:ena� decrial')Ças Stue n� 'que for necessárió, ha ja vista qúe a atuá!'
.,

,r{u�S(!, a aprovação, pela Ci· - ;,NO VAl.E DQ ITAPO:CU haViäm rf!cebidQ)1 vacina .. circunstância, mais.. , öo que nuncß"·,_e)Çl.ge.,,, L...._;;.. """'lIT-.__�

mara, do pr�let� qu_e,reê:r'ia"
'.1:

De' aéOrdo', CO{l'l'" infor.ma· no sábado. bastante dos administradores de 'pessôal.
._, ••• '-� _"'_ ,;. �". :<,'.' ••

:','
-

�:_�:"., : �.

o Prefeito Dur�al Vasel
foi convidado para pài'tici�;
par de um·cut·so em Miami,

·

Estados Unidos_pe1el prefes
sor John S. Staczek; Reitor
'da Universidade da Flórlda,
de: "Administração Pública":
O embarque deveria aeente
cer no dia 11 ,de j'Unhoí no;
entanto, o alcaide, ,:'jaragua":
ense não parti,cipará, el11 ra-;
zão dos altos custos e, tam�
bê';', como está no início d�
administração, não Cleselai
ausentar-se do municípi�

·

por um período' relativa�
mente longo.-

j.

I
j
,

, .,

comércio; "._

.

- Figuras de: expl"e's'são -na ..

clonal confirrrtaram :prese.n-:
ça pareo lançamento de 3a,
feira, que será precedido de .'.

uni jantar, no qua! {) Esta·' .

do nada gas�ará,' pois s�rá'"
inteiremente patrócinado ,.

· por.: .empresas' ceterlnenses.
Ao final,' cada. partleipente .

receberá uma bolsa com pro "

dutos de Santa Catarina: ..

Afora 'SãO Paulo;,'o gover·
'

no cátarinense; atr.avés da�'
SeCretaria ,d� Culföra, Es
porte e Turismo vai ,levar a

campanha pa.ra .'
o. Pa'�aguài,

Argentina, Uruguai,'" Perto,
Alegre4 Mato Grósso e'Mi-'
nas -Geràis.·

.

NOEMI; I?�r JULHO.
. Acompànnatla de' direto·'

res do'Citur, a presidente dó
Bureau Cat<ú'ihensé 'dê ton
gressos,' Noemi FÓJ:'lt'ana, a>

convite do Secretário-Ad·
.

).

junto 'Udó Wagner," deverá:
vir a Jaraguá do Sul no. pró
ximo. mês de julho, para

, c.onhecet' o potencial 'qUe à'
· cidade ofer�ce e' manter'
coiltactos visando·' 'a �m;lu·'
são do município nos 'rotei·
rOs turfsticos do' E:StadG,
cuja lkeocupaçãö Vem sen·'
do manifestada 'pot ehtida�'
des de classe, clubes'de set·

viç� e poder, póbiico'mUni
·cipal e pelo IDroprIo Secte-···

tário-Adjunto, qúe' é jara-;
· quaense..

.

í'
.

Jaraguá do Sul,-16 de Junho de 1983'

ta Müller Grubba
Irã Designada de Notas e Oficial' de ..

te�s de Títulos da Comarça . de
ag" do",Sul.

.,"; ;

�/; .... C.eAG/SC LANCOU O PROMI'CRO EMJARAGUA
�; , -

"

Correio tnformativo�'
r

.. __ >.- •••• .1. ,. Re�';indo: 'várias dezenas. de empresários no Centro

_ CI.NE JARAGUÁ "'-:-: A partir de hoje ,(.18) _, 'até, 5,a:, '

,
Empr�sarial, o 'Centro de Apolo à Pequena 'e Média Empre-

. se de Santi Catarina - CEAGjSC, lançou no dla 9, em Ja-
feira, à película breslleire llbereda h.á pouco p"ela cen�' ,

, raguá do Sul, O PROMICRO
.

.;- Programa de Apoio Geren-
sura "Prá Frente Brasil", censura lßancs, Domhlgo> às , cial e Creditício às Microempresas, que procura preparar14h, em matinê, �'O Peixe Assassino"

. ':

'CO U' I
- .'. ", .�, .... , ." ,'O' homem' de empresa, desenvolvendo suas' habllldades ed-

_.
M N DADE ·EVANGtLICA,.- Neste ,do.min.go,' . . .

ministrativaSí fornecendo-lhe informações, analisando as
cultos ,às 8h30 em Jaraguá, às lOh em Três. Rios do. suasxprincipais .,dificuldades e ajudendo a encontrar soiu-
Norte e às 19h, em Jaraguã'. E.. · neste ,s�ba'd,'o.. '.ta.mbém,:: ções- ·a�quadas,· além de, se houver necessidade, epoiar .

· inicia' o curso de noivos, das J7..:às �lh30,; pros�eguin-
do amanhã, das 8h30 às 12 horas, Um retíro de.casals

s: -fínacelrsmente a empresa.

também acontece neste final-de-semana em Balneário.
. �a o lançamento, aqui estiveram o Coordenador do

·

Camboriu, sobe orientação do l?ast'Or 'Ingo Piske: •. .Es- •.
' Pr;omicro, Evgênio de Souza Martins e 6 Diretor-Adjunto do

posa.
.

. .
. ,Ceag/SC,�Hamilton Peluso, que explicaram a mecânica de,

PASSEIO_ ÇICLisTICO -o A M,õíh.as. Jarit,�, p..
ró

...gra�..... '.ação do Programa, que hoje já atinge a 35 municípios ca

tarinenses e' tendo outros em ,fase de lançamento. O Pro-
mou para est� dia 19, dor:ningo, b .1.0'. Grande .Passeio micro compreende duas etapas distinta's: a) As,sistinciaCiclístico Ja.,-ita" com saída na Reinolc!o Rau até O,PqS;" . Téçnka � é prestada na p!"ópria empresa através de con.

·

to de Vendas, na divi.sa com' Guar.amir�m. ,Yários prä- '.contatos pessoais periódicOs e confidenciais;' b) Treinamen-
. mies serão distr.ibuídos.

.

,,' .,', t�,� ê.realizado através de reuniões entre .os participantes
e técnicos onde são .debatidos todos os assuntos ,pSlta uma

boa administração, como tal}lébm trocadas infqrrnaçõe?
, .';.

. necess-ária� e adequadas às microempresas,
------__,.---------......-.......;.;;_-_;__._......._�..._.::..-ll ". "Afora i,SS'o, segí,mdo os técnicos, o Promicro poderá

M'{)bra·1 ca"das,tra' ,t"O"'C",a· '·d·· o·�.re.'s.·· ,:.
també'm ditr apoio financéiro às empresas que efetIvamen
te tíveretii participado. das: duas etapas mencienadas e FIas

-

, '. . '"
. '.

.-" �. qoai'S 'os té�nicos tiverem tletectado necessid.ades de finan�

d� .

g'.a ita "P'O_nto� "y

",
..

'

<.:,�.,
.

dementas pa,r.a reforço do capital de giro; 'iaql!isição de e
. quipamentoS' e, até, -pequénas construções ..

dominam ,0 instrúm.ritó O CeagJSCinkiou já )na segunda-feira, as visitas para
,

. (não serve as ga'itas d. te. fÔf'i'naçäo de ,grupos de vinte empresas comerciais e vinte

cla�o), viabilb:ando iI:.sjm .

e .cinco industriais e prestadoras de serviçó, para dar iní�'
a s�iI partlCipàçio no 'co,,- " cio efet,ivo ao �tÍ'abalho" a partir do dia 4 de julho. O trei-

curso estad�.I, repr_,j:itan- M�mento será de quatro semanas para. cada, grupo,· duas
do o munlcípl�.

"

,. Vflzes ,por semana, sendo' Cr$' 8 mil a taxai de inscrição
,.

. ..' por empresà, podendo dele partícipar,ruais de um elemen·
De �'cordo;, com�' •.

' �r�f.s� . to por l�mpres� , _

sora .Jussara'Vicent., S"pér� Pari que a empresa possa usufruir do Prorniçro, de
visóra do 'Mobrai ..• :1(...;" 'Íer� estar enquadrada dentro dös s�guintes critérios: 1;
de Jaraguá do Sul, os int.. se indüstria; ccrn até 20 pessoas o.cupadas e -faturamento
re.ssados deverão p,rOcurar, 'até' 5.000 MVR (maior valor de referência); 2. se comér.
·ó·Posto Cultural, nas depen- . cio'.e pre�tilcle'raS.de serviço, com até 10" pessoas ecupadas
cíêí:lcias',do ántlgo merc:.do - :.e'faturäinêÔto até, 2.000 MVR; �" não pertenoer a grupo�

.

munjélpal, n4r! .'Getúlid Var-; '·�conômiço-finahceiro; 4; Rão possuir administra�ão espe·
gas .. No):oiic�r�o';qu.' ser.' tiaHzad.. ,

levado à efeito' em outubro,
,

Ch enipresários qwe ouviram as exposições dos técni·
além "de prêmios para os cös' do Ceag,jSC no Centro Empresarial de Jaraguá do ,Sui

primeiros. 'Olo'cilldos:". "rio' .'mostraram·se muito receptivos as vantagens que o Promi.
selecionàda�

,

"oito . 'mÓslcas cro: oferece;·-praticamente sem custo algum, o que é jmpe_
pará compor um diséo;

.

rativo:fort� p:ara o r'ápido fec�amento dos grupos.

KOHLBACH O SUPERMOTOR :.
. POT�NCIA SEM LIMITE

Até o d'ia 25 de julho/9
Mobral' _:.' Comissão Esta�
dual de Santa C�tárina, jun
to com a Fundação· Catari
nense'de Cultura, irá cadás·,'
trãr todos os tocadores -de

"gàita pónt�", visando a,
.

participação num cOncurso,
que terá a

. culÍriinâncla no

decorrer. da Festa dó' Con-'
testado, !l1arcàda 'pirá o mês
d. outubro, ·'em. Florian6po-

'

I.is. A idéia foi. lançada pelo
historiador Vicente Teiles' e '.

está ,recebendo adesio de
todos os Postos Culturllis do
Mobral de Santa Catarina,'

.

tanto é que em Jaraguá do
SuJ, está havendo uma mo-.
bilizãção no_ sentido ,de ca

dastrar' todos aqueles' que
-

" '. �

,>

I

.�' 'l ,,_ ...l' \
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Diretor: Eug�nio Victor Schmöckel - Jern. Prof. ORT-SC
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bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
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Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
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'

Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

[i.) a a � ('ltI" ;I'lt(.l

I

I,

Veículos movidos a álcool
Corcel II semi luxo - branco 1983
Corcel II Hobby - branco 1982
Belina II LbO - prata , 1981
Corcel II L - ci nza qran izo 1981
Corcel II Hobby - branco ,.!..... 1981
Belina II L - azul qlaclal ,

,1981
Belina II L - beqe ..... : 198·'
Corcel II Hobby - branco :. 1981,
Opala Comodoro - verde met. .. 1982
Brasilia - branco 1981
Fiat 147 L - marrom , 1981
Veículos movidos à gasolina
Del Rev GL - azul met. 1982
Corcel II S'I: - beqe 1981
Belina II LOO - prata 19ßO
Corcel II LOO - branco 1980
Corcel II Hobby � prata 1980
Corcel II GT - azu I met. 1980
Corcel II LOO - prata 1980
Belina II L - prata 1980
Maverick - verde ..•.......... � ���Fiat 147 - branco '. : .

VW 1300 L - beqe 1979
vW 1300 L - branco ., 1979

\

F-4000 - laranja 1978
F-4000 - larania 1978
Cfferta especial
VW'1300 - beqe ����Passat LS - branco .

Agora você compra ou troca, seu carro
usado revisado conosco, e recebe com
bustível (álcool ou gasolina) durante 1
mês totalmente de qraça. Acompanha
qarantia .. Promoção válida até 6.7.83.
Av. Mal. Oeod. da Fonseca, 158, Telefo-
nes: 72-1777 e 72-1995.

'

•

VIAÇAO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES

A "Canarinho" 'preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com
pessoal especializado, possibilitando uma viagem
trenqulla, rápida e segura.

Programe bem! Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

... HÁ 30 ANOS

- O Governador lrlneu Bornhausen
acabava de fazer a remodelação de seu se

cretariado, preenchendo as �cretarias que
estavam vagas até então. Para a Secretaria
da Seguran,ça Pública era nomeado o dr.
Luiz de Souza, deputado por Jaraguá e que
com grande brilho já desempenhara ante
riormente as funções desse :cargo. Jaraguá
estava representado nesses atos pelos srs�
Artur IVlüller, Altino Pereir� e Lourenço
Gressinger.

, "

.CONFIRA A HISTÓRIA ... Bario de Itapocu

.:' .1'

... HÁ 38 ANOS

- Técnicos previam no ap6s guerra
( era. o ano 1945) o amplo emprego do
rádio portátil nas áreas rurais, o hoje co

nhecido aparelho "walkie-talkie", de. cgrto
ráio de ação, mas de importância vital nas

.

comunicações, desenvolvido durante a

guerra para
. servir às operações bélicas e >

que poderia ser empregado" a, partir d.
então, pelos civis. Era a grande novidade
anunciada naquele começo de paz mun

dial. A história manda dlRr que grandes
foram os avanços na área de comunica
ções, com satélites girando ao redor dó
mundó, vigiando o planeta e . informando
em segundos a notícia de importância em

qualquer parte do globo terrestre. Em Sta.
Catarina, o avànço da telefonia foi tama
nho que hoje todos os municípios dispõe
de pelo menos um aparelho para os co
,municados mais urgentes. O preço alto de
suas chamadas é que reduz .e seu pleno
uso, o que 'é uma pena.

- A Casa Antonio Tobias, dirigida
pelo pai de Jalille Tobias Am6dlo, come
morava os seus 25 anos d. existincià, fun
dada que fora em 1920 e com sede à Rua
Preso Epitácio Pessoa, 652. Para assinalar·
o excepcional acontecimento anunciava
uma venda especial durante dois meSes,
com grandes abatimentos lia quem fizer,
suas- compras a dinheiro nesta casa". Pa
rece que naqueles longlnquos tempos o

problema de venda a prazo já constltuia
motivo de embaraço entre vendedor.
comprador. Junho e Julho d. 1945 foram
os meses 'escolhidos. E quem tinha dinhei.
ro fazia bons negócios.

•

- � COAP - órgão d. controle de
preços -, fixava em Cr$. 2,00 o preço de
leite fornecido para fins industriais. A me

dida teve a melhor repercussão nos meios
coloniais, pois era sabido que, enquanto a

manteiga e o queijo subiam constante
mente de preço, o colono continuava a re

ceber Cr$ 1,50 até Cr$ 1,80 por litro df!'
leite. 33% de aumento e a medida era fés.

tejada.,
- O dia 1,9 de julho seria de grande

gala para os' Padre da Congregação do Sa- .'

grado Coração, pois, marcaria o 50.0 ano

da chegada dos pl"imeiro� ,sacerdotes ao

Brasil. Naquéla data seria, tambéJ!l" fes- '

tejado o 50.0 aniversário de vida sacerdo
tal do Pe. Guilherme. O Seminário. de, Co-

.

rupá programava grandes festejos que een

taria com a, presença do Governador
,

Bor

nhausen. Trens especiais correriam de Rio

Negrinho e Sao Francisco do S�I, �r� a

então Vila de Corupá .•
- O Coletor Federai Altino Pereira e

sua esposa d. Lygia de Freitas comemora

vam as suas bodas de prata e o fato era

saudado pelos séus-.. rriultos' amigos da ci

dade 'de Jaraguá do Sul:. ,

- O DIPOA e o Fisco Estadual apre
endia num caminhão ,de uma firma' de Ja- ,

raguá mais um contrabando. Desta vez as

caixas continham linguiça e se destinavam
à Curitiba.

. .. HÁ 20 A�OS. ,

- Falando à reportagem, Maria Joa

quina (que não era "dobradiça da porta
baixa") esposa do bígamo Joaquim Pedro
Santos Filho, disse: "Meu marido é creti
no e teve a coragem de casar';'se com ou

tra sendo casado 'é:(Jepois, para Justificar
seu crime acusa-me de desleixada". En

quanto isso Joaquim dizia para a reporta
gem: "Sou homem' dê, coração grande,
pois tenho três filhas de Maria Joaquina,
que é boa esposa, mas não sinte. ,por ela,
aquele amor intenso que prende o homem
à mulher. Com este' vazio encontrei Mar�a

.

Aparecida, moça direita e para conquistá..
Ia o jeito foi arranjar outro casamento e

'

tud., daria certo se as duas .nãe descobris- ,

sem tudo. Maria Aparecida. disse que Jea-
;

quim "é um .tlpo do semvergorlha e des-
,

Classificado, que burlou a Justiça, seduziu
.

uma jovem e traiu a ��P9sa";
, ,

... HÁ 10 ANOS

� Augusto Sylvib' ProdoehF compare.
cia a uma reunião do R.C. de Jaraguá e lá :

fazia brilhante alocução sobre a Batalha,
do Tuiutí, muito cumprimenado. Finaliza
va saudando: "Senhores rotarianos, meus

amigos: � Cultuemos a memória, que é
,

dos fortes reverenciarem os· . seus grandes '

filhos, seus heróis!"
- Estávamos a três änes 'do Centená· •.

rio e Frei Aurélio Stulzer em sua coluna

"Sugestões para o Centenário;',' Iembrava
uma homenagem ao 1.0 Vigário Pe. Pedró
Francken,' hemem e sacerdote, fundador,
do que é hoje o Colégio S. Luís . .8 1." Ma
triz de Santa Etníli�� ciepois Sio Sebastião,
trazendo seus ossos para 'um'a hermá... ': :

IN.DOSTRIAS REUNIDAS JARAGUA e CONPAL - Concen,trados p/Alimentos

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRAI'OS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS A�REOS VARIG?.,

Se o seu probl''''a é ,ste a solução é esta: Organização Cont�bn
..

"A Comercial" 'Ltda. Rua Cei. Proc6pio Gomes 29f). ..

T�,,�e 72-0091.
'

'.
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doOs,64,anos e, presentemente,· produz:
motores de corrente con

tínua, alternadores, trans

formadores, painéis, 'etc ..
Pois bem, este Grupo, em
plena crise,' entre ranger
de dentes de um setor elé
trico nacional cambaleante,
resolve dobtar a aPosta:
arranca com uma nova 'u

nidade, localizada na fá-
'

briéa 2, inteiramente 'vol
tadà para b segmento .1..
trônico, �o� ,a qual pre
tende dominar os 'sistemas' .

de controle de proCessos ...
eem isso praticamente
completar a gama de aten

dimentes exigidos pelo se

tor' industrial. O Grupo
Weg finca 05 pés no chão
p�rque a crise' taml?ém ba-

.

te nas suas portas� M.s
não deixa de postai- seus

, binóculos no horizonte pa
ra não perder de vistas as

enormes. potencialidades
deste País. toisas de San
ta' Catarina. (F�rnando M.
de Mattos, 'de "0 Estado").

�
.

,

. "

Com somente 20 anos ..

de vida, dos qeais não
mais do que 11 dedica-
-des ii fabricação de com

pressores, a Metalúrgica
Schulz, de Joinville, cre

dencla-se como a maior
fábrica de compressores

.

da América Latina. Consi
derados apenas Os com,

pressores até 40 HP passe
à ser a maior das Améri
cäs. A Metalúrgica Schulz,
com seus 1.500, emprega
dos, exporta para 40 paí
ses, competindo com tec

_!lologia totalmente pró
pria" (made in Joinvi lle )
'nos mercados mais exi
gentes do mundo. Sua pre
visão' de exportação para
este äho é de tJS$:6 ml
.Ihões. Mais importante de
'tud6, nesta conjuntura de
pé-no-freio e pesslmlsmo:
�'Met.afúr,gica Schulz rea

liza uma importante expan
são compreendendo uma'
nova área construída de

1.800.m2, que será acresci- ,

Coisas de
Sta. Catarina"Correio do Povo"
da à área atual de 21.800
'm2. Mai.s 250 novos em

pregos serão criados. Em
agosfo esta nova unidade
deverá entrar em opera
ção. Para a Metalúrgica
Schulz a melhor defesa é
o ataque. Coisas de Santa
Catarina!

dr. -Aedcn Baptista, uma tj
pografia, com maquinário,
etc. - Esta veio de .. trem,
descarregado ne Estação lo
ca I .

� foi' transportado pera
. urna case perto d�nde me
rava. O sr, Artur .Müller, fá

Eis que, agora,' nos chega falecido, trabalhava' Com
às mãos mais um testemu-" meu tio no escrit6rio, pois,

. nho, lembrando o inrcic era Tabelião, foi li Blumé-.
deste jornal, nos idos de nau e de lá trouxe seu irmão
1�19, quando a 10 de male João,Mülleri'que era tipÓ
saía às ruas que eram pou- grafo; para insteler e trabe
eàs em nossa cidade, mas' Ihar, ou melhor, -dirigit a

lançava nesta terra as raízes mesma tipografis1 Quando·
de uma imprensa forte, eens- saiu o primeiro número e,.
ciente, lutador� e destemida por algum tempo, fui O ,jot!"

-:

e que, graças'ao trabalho- do nalelro que entregava o

"Venancinho" chegou até mesmo. toda a -semana pe
os nossos dias. los quatro cantes de Jara-

guã. Às vezes o faleeidp
Cláudio Stulzer também fa
tia a entrega. De outros ngo
me lembro, pois, hoje ôndo
muito esquecido. S6 me letr'
bro que até à cavalo as -ve

zes eu fazia a entrega. Meo
tioC>rinha' diversos, era apai
xonado por cavalos e corrl- .

das. Depois de muito tempo
aprendi o oficiei de tipógra
fo.· Naquele' ternpo' tlnha-se
de· aprender durante 3 anos
qualquer offclo. DepOis trEi:. r
balhei 40 anos, 6 trabalh�i ..

em Joinville e o resto (:3.
anos) trabalhei aqui. eim J. -;

raguá. Todas as semanas �.
i udava a fazer .o nosso Co� .

Eis a missiva de um velho reio do Povo.. digo "nosso'[, i.
e calejado grálico: porque assim me consider9 ' :

U��guádoSul,6deJ�, �Io �mpoq�ne�t��- w·���������������������������������nho de 1983.
.

thei. Agora
-

.fâzem 14 anOs •
';jj

Amigo e Senhor Schmõ- que estou aposentado � ati-
ekel - Saudações. do um pouco doente. Já es-

.

Lendo sempre o nosso tou 55 anos ca.�açlo, gr.eçf!SCorreio do Povo, que meu à Deus bem casado, com O:
genro Dico Motta recebe, de- Wanda, que dia 2 do cor..
parei com diversas mensa-: rente completou 75. snôs-:
gens pela passagem dos 64· Eu, estQ.u cçm -77: Senhor>
anos do mesmo, e às q'uais,. Schmockét V9,u termina:f"ê.
embora tardiam�nte,- [unto, p-eço deSéqlp'as: pêlo, 'qu.&. a-'
os meus e de mlnh� esposa. tfmà: esCrevi mas me' lem� , ,.,

Sr. Schmäckel, com a, leitu-'" � br:o dos 64 a�ó; dó HCbr�iô :
.

ra desta �feméride, me ve�o dô .povó" e:cto",te'r'I:I,pb �m';
a ';1e,móna de q�� eu ��Ja ,que)rab�lh�i... nele':'i.:' �.. 'i'
o unlco que o VIU nascer e,

. ,-

nele' comecei a trabalhar ,Do 8F"Qigo "8' aqui fico às_
como gráfico. Tinha: eu '14;' orqe·ns. 'Âs$.,'Venincio Nico
anos quando meu tio Venân...

·

:,luui,'Rltá<Ohéhá Horst 214
ci� da Si Iva Porto, �ue )n�: .•�+: ;ViJa: :�en_:ii_ '-f-, Jélrag�á do
criou desde quando tmp,a, 2"., Svl" Estado de :Santa Cat.rl.
comprou em \ Joihvi lIe; do' bil'.!�

.
. ;.,.

-'

.�,i:\' . :., , .. '·H
,- ,.-.'

Diversas manifestações t..
mos transcrito em nossas'
págirias, referentes aos 64.
anos de existência deste se-:

manário, o mais antigo de
Santa Catarina na atualida
de.

•

****

o Grupo Weg possui a
atualment�' três fabricas:
duas em Jaraguá do Sul
(fábricas 1 e 2) e uma na

éstrada que liga Guarami.
..im a Blumenau. Este Gru

po, eem pör cento catari
nenSe (made in Jaraguá) I
posiciona-se como o maior
produtor de motores eléL
.tricós da América Latina

.

I
(e tão somente com 22 a'

nos de existência). Com..
çou com pequenos moto
res de corrente 'alternada

Como se ' trata de uma

manifestação viva do que'
- foi o "Correio do Povo" em
1919, t.alvez o último dos vi
vos que viram nascer esta

folha, tomamos a liberdade
de transcrever a carta, em,
letras já trêmulas, mas que
levados ao.s no!sos leitores,
serve para recompor para as

fu.turas gerações um espaço
cJe 64 anos em que-uma im
pre!",sa �adia soybe se impor
à consideração de seus se

melhantes, ajudando a co

munidade chegar até os dias
de hoje.
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POR APENAS.. COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SÄO LUIZ
. , .'

Cr$ 26.600�OO POR MieS.
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JARD'IMUo LlJIZ A'SUA OpçÃO DE MORADIA NO-"
�; ", JARAGUA ESQUERDO. '.

'.
'

;,.

; . .::,.,::-
'

'.�., EM'REENDIMENTOS IMOBILIÄRIOS ....
MARCATTO LTOA.

. ,CRECI-093 - 11.· REGIAO ":'"
"�e

..
,. Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136 '"

.
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" 'TVOO' 'PARA CAÇA,' PESCA E CAMPING

Espingerdas;'rifles, l'evólveres, munição; redes; tarrafa6, molinetes, varas, eqúipamentos, para mer�lrlho�
barracas, colchonetes, mesas, churrasé(ueiràs e demais artigos de primeira qual.idade e a preços vantaJosos.
Â LOJA SAFARI ficä '''8 Galeria Ddm Francisêo, Sala 4 � na Marechal Deodorq.
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João Pessoa. arranca empate
do ..Germer, que enfrenta

o Juventus
Com a participação de 29

clubes', começou domingo o

Campeonato Estadual Ama-.
dor, que foram divididos

� por regiões, em seis grupos.
i' . Os campeões de cada grupo

·

formarão mais três chaves,
com o campeão de cada

; u m e s e classificando
para o triangular decisivo.
"No Grupo A ficaram União,

·

Henrique Lage, Laguna, A-
· ràranguá, e, Guatá; no B,
Tupy, Tigre, CÔnsul e Ma

co; C - Germer, João Pes
soa e Juventus: D � Pal
meiras, Saldanha da Gama,
Ajax e América'; E - Come
ta, Guarani, Ipiranga e In-

ê dependente; F - Botafogo,
Gaúcho, 1 7 de Setembro e

Guarani; G - Gaviões da
Fiel; Ipiranga, Caçador e Ti
radentes.
No CJl3ß se refere a parti

cipação . de equipes locais,
inclusas nas Chave C, o Jo
ão Pessoa fez uma excelente
estréia, empatando em Tim-

bó, com a Gerrper, sem a

bertura de contagem. A Ger
mer vem a Jaraguá do Sul
neste fi na I-de-semana, pare
enfrentar o Juventus, fi
cando a data de 26 de ju
nho reservada para o clás
sico João Pessoa vs Juven
tus, no Estádio João Lúcio
da Costa.
RODADA NAO SAIU

Em vista do mau tempo,
não foi realizada no final
da semana passada a quin
ta rodada do Torneio Má
rio Vitório Ressweller, da
Liga Jaraguaense de Fute
bol. Ela ficou transferlde
para o final do. certame.

Assim, a sexta rodada mar

ca duas partidas, entre
.

Es ..

trella e Cruzeiro,' Botafogo
x Arweg, folgando o Cruz
de Malta. A outra partida
seria entre Juventus e João
Pessoa, que estão partici
pando do Campeonato Esta
dual Amador da Federação

.

Catarinense de Futebol.

lJFS dá início esta manhã
ao certame infantil

A Liga Jaraguaense de Fu
tebol de -Salão dá início
neste sábado, ao Campeo
nato Citadino Infantil, que
tem a partiCipação de sete
agremiações, divididas

.

em

chaves. Na Chave 1/A" estão
,ßreithaupt, Urbano; Arweg
·e Besc e na Chave "B" Mir
tes, AABB e Rio Molha. O

cernpeonato- será realizado
em dois flnals-de-semena
somente.

Hoje, no "Artur. Müller", ,

a programação de. jogos é
esta: 7h45 - Breithaupt x

Urbano; 8h30 - Mirtes x

AABB, 9h15 - Arw�g x

Besc, lOh - Rio Molha x

Mirtes, lOh45 - Urbano x

Arweg, 11 h30 - Besc x

Breithaupt, 12h15 - AABB
x Rio Molha, 13h - Bese x·

Urbano e às 13h45 - Brei

thaupt x Arweg. As equipes
finalistas decidem o título
no próximo dia 25'.
JUVENIL

A terceira rodada do Cita
dino Juvenil, apresentou no

dia 1" os· seguintes resulta
dos: Besc 3x3 Arweg,

.

Mir
tes 4x1 B,reithaupt e Rio
Molha OxW Urbano. Hoje à
tard,e, a partir . dàs 14 ho
ras, na Arweg, jogarão Brei:
thãvpt x AABB, ArweJJ x

·

Rio Molha e Urbano x Mir
tes.

ADULTO

Faltam somente três ro-.

dadas para o término do
Campeonato Adulto, em seu

segundo turno. No dla 1'0,
sexta-feira passada, Besc
Oxl Arweg, Mirtes lx4 Brei

thaupt e Rio Molhá OxO Ur
bano, Ontem à noite joga
ram Breithaupt· x AABB, Ar- .

weg x Rio Molha e Urbano
x Mirt"es. Já no dia 24 vin
douro, no Ginásio de Espor
tes "Artur Müller", a par
tir das 19h30, jogarão Rio
Molha x Besc, AABB x Ur
bano e Arweg x Mirtes.
SELEÇ�O VAI A S. BENTO

Duas seleções de futebol
de salão de Jaraguá do Sul,
que se preparam às elimi
natórias dos Jogos Abertos,
atuaram sábado passado
em São Francisco do Sul,
retribuindo compromisso.
Na preliminar, a Prefeitu
ra dê S. Fra.ncisco derrotou
a de Jaraguá por 7 a 5; en

tre as se,leções "B", empate
a 2 gols e, entre as princi
pais, a anfitriã faturou a de
Jaraguá pelo eScore de 3x2.

A seleção principal tem
às 16 horas deste

.

sábado
um novo compromisso di
ante de São Bento, 'em São
Bento do Sul. A delegação
sai às .14h30.

As provas de motocross,
válidas pela terceira etapa
do Campeonato Catarinen
se, marcados para domingo
passado no Mot6dromo' Ge
túlio Barreto da Silva, fo
ram transferidas -para ama-

. nhã, no mesmo local, em

razão do mau tempo reinan
te naquela oportunidade. A
presidente do Jaraguá Mo
tor Clube, promotor das
provas, afirmou que a de
cisão aconteceu em reiSo
do péssimo estado da pista,

,

e, prinCipalmente, para evl-.
tar acidentes, que seriam
inevitáveis, muito embora
mais de vinte pilotos' tives
sem vindo 1'1 Jsragué do Svl

.

com o intuito 'de competir.
Assim, rieste domingo... as

competições começarão à3
9h, com treinos livres; às

.

14h, 125� cross; 15h, pro
va intermediária de cross

com motos naclonals e às
16h, 250cc cross.
BICICROSS SAIU

Prova do Estadual de
C·iclismo dia 26 em JS

A· Eletromotores Weg I teração e redução de per
S.A., de Jaraguá do Sul, curso em função das chu
decidiu apoiar ainda mals vas, a Federação Catari
a prática. 'do desperto a- nense de Ciclismo realizou
mador praticado através no último domingo a se

da Associação Recreativa gunda etapa do Campeo
Weg, muito embora já dls- nato Estadual no munlcí

'pense expressiva ajuda fi- pio de Pomerode. Nessa

nancelre às atividades re- que foi a sEtunda etapa
creativas, . sociais e espor- do campeonato, o ciclista
tivas da. entidade. Cons- Sílvio Roberto Ewald obte
ciente de que pesporte a- ve a quinta colocação, que
mador . só poderá sobrevi- foi a melhor entre es de

ver se houver' efetiva eju- Jaraguá do Sul.
da da economia privada,
ou seja, a classe empresa- DIA ,26 AQUI
rial, a direção do Grupo.
Weg patrocinará o desen- 'A próxima etapa aconte
volvimento do nosso cl- cerá amanhã, em Plrabei
clismo, onde já despon- raba, Joinville, devendo ter
tam futuras promessas um percurso de 60 quilô
para 'a modalidade em metros. Será uma prova
nosso País. O exemplo vem de montanha. E no dornln
de Sílvio Roberto Ewald,' go subsequente, ou seja,
já convocado para lnte- dia 26, a nove etapa será
grar a equipe brasileira, em Jaraguá do Sul, de re

que disputará o Psnamerl- slstênclä (fOOKm), etapa
cano, na Venezuela, além esta 'antes marcada para
de Roberto César' Nicoluz- . BIt:Jmenau, porém, como

zi, Henry Passold, CláudiO naquela çidade não existe
Kelbert, Márcio Mann e' mais nenhuma equipe dis
Valdir Ornöurg, que inte- putando o campeonato, a

gram o conjunto de cielis- Federação transferiu para
mo da Arweg. Jaraguá, cujo itinerário e

outros detalhes divulgare
mos em nOSSa próxima e-·

diçSo.
NO ESTADUAL

Depois de promover al-

. Motocross: mau tempo Breithaupt é'
transferiu provas para amanhã campeã dos

. Apesar do ternpo, foi rea- Comerciá rioslizada dia 11 a 2a. Etapa do

Campeonato Jaraguaense de Chegou ao final domingo,
Bicicross, por categorias.' die 12, o I Campeonato. dos
Na Infantil "A", pela ordem Comerciários de Jaraguá do

decrescente, Augusto Schle- Sul, promovido pelo Slndl

wa, Eriçç V. Pereira e Car- cato dos Empregados no Co

los H. Neves. Infantil "B" mércio, do. qual participaram
_ Lincoln M. Vianna, Ju- rioze equipes, sendo realiza

lianO Zommer e Rafael Pia- das 23 partidas, com 154

zera: Infantil "C" _ Már-. gols assinalados. A grande
cio R. Twerdowskl, Jackson campeã foi a equipe Brei:

L. Ropelato e Alessander . thaupt "À", que na partida
Lel'lzi; Infantil "O" _ Fer- decisiva goleou a Joma por

d R· R J M, 6 a 3, enquanto que na pre-mIO o .. ozze, uan ..

Rodrigues e Jamiro Wiest. liminar, a Foto Loss assegu

Jr.; Juvenil "A" _ Dalton rou a terceira colocação, fa·

. Fischer; Rleerdo Jark e José tendo' 7 a
.

2 sobre a Papp
,F. lenzl; Juvenil "B" _

Modas.

,Henrique Schrsrnm, Paulo A Breithaupt "A" formou
.

Hufenuessler e Fabiano O. '

'com Almir, Zé Marcos, Elias

Goulert: Juvenil "c" _ Ita- Rose e Moacir; a Joma com

lo Felisbino, Nélson Pereira Miro, Paulinho, Osni, Lulzi

e Alexandre Bartsch; Juve- nho € Maba (Ico). O artilhei

nil (lD" _ Sérgio L. Corrêa, ro do certame foi Moacir.

Sérgio Piazera e Murilo Ou- com 16 gols e o goleiro me

riques; Adulto _ Maurício nos vazado Almir,
.

que to

D'Ávila, Gélson L, Souza e mou 8 gols, ambos do Brei-

Júlio C. Silveirt. thaupt. Não.. houve nenhum r ;

-caso de expuls-ão no trans-

correr do campeonato, de
vendo á equipe campeã parti
cipar do Estadual, em data
ainda não definida pela Fe.

deração.
BANCÁRIOS:
Prossequiu sábado o II·

Campeonato ßancérlo de Je

r:aguá do Sul: Bamerindus JS
3x1 Nacional, Besc JS 3x2

Sulbrasileiro, Besc SFS 4x1
Itaú e Bamerindus GM 7x1

. Bradesco. Neste dia 18, no

"Artur Mütler", duas parti
das apenas: 18h - Untben
co x Bradesco e às 19h -

. Ilaú x BameriÍ1dlls GM ..

"'
.

CORRID.A SÃO JOÃO
COMEÇA ,AS 10 HORAS

A Sociedade Esportiva e

Recreativa Menegotti neste

sábado, promove à -l a, Cor
rida São João, com largada
às 10, horas, nas [mediações
da estrada que dá acesso ao

Motódromo, na SC.ß01, pró
ximo a Nereu Ramos, e che

gada na praça de esportes eia
Sociedade. Os participantes
serão divididos por quatro
categorias: "A", até 30 a·

nos; ""B", pera" veteranos

(mais de 30 anos): "C", pe
ra moças e "D", para escola-

.

res menores dé 15 anos.

As' in,scrições poderão ser

feitas, até meia hora antes da
- larg_ada e receberão prêmios·

os dez primeiros da' catego
ria "A" e os cinco primeiros
das demais categorias. ApóS

,

a corrida rús�ica, acontecerá
a premiação, churrascada-e
festa juniha à tarde'e à noi

te.
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DESPACHANTE VICTOR
, . ..;

,
-

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557-
(iunto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 12-0060, 72.0327 e 72-0655'

1 COMERCIAL FLORIANI.
----------------------

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

Compra e' venda de máquinas usadas. '

Oficina de máquinas de escritório e

acessórios em geral.
R. Venâncio da Silva Porto,331 - Fone 72.1492

RELOJOARIA AVENIDA

." .

Presenteie eom jóias e as mais finas"
sugestões da RELOJOARIA AVENID�,..

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOÁ:

Calhas para -todas as finalidades.
'

Faça-nos uma visita. Estamos em

condições de atendê-los
,

'

.

eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72'�0448

TERRAPLE'NAGEM VARGAS
,/

Retroescavadeíras e, Tratores de Esteira
.

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS·
. TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras .

.Joinville, 1.016 ,- Telef,one: 72�Jl:O� _IRua

A moda certa em roupas e calçados é com a
CINDERELA, onde estão as melhores opçõe I

para cada estação.
CINDERELA .

Veste bem. A moda certe, na
Gumercindo e na Getúlio' Vargas';

JARAGUA NÃO QUER
A SEDE DOS'

JOGOS REGIONAIS
Por decisão do Chefe do

Executivo Municipal, trans
mitida ao Dr. Murillo Barre
to de Azevedo, membro do
Conselho de Representantes
-, Região Norte dos Jogos
Abertos de Santa Catarina,
na semana passada, Jaraguá
do Sul não tem interesse t
em sediar .os JOgas .Abertos
Regionais Clássificatórios
das regiões Leste/Norte.

'

Segundo ainda. o Dr. Mu
rillo, as modalidades e mu

nicípios que -par tlclperão
desses. Jogos são os seguin

_
teso Atletismo Masc. - Blu�
menau, Brusque, Gaspar,
Jaraguá do Sul, Joinville,
Mafra, Navegantes e Timbó;
Atletismo Femin. - Blume
nau, Brusque, Gaspar, Jara
guá do Sul, Joinville, Ma
fra e Timbö: BoCha ,-,- Bal
neário Camboriú, Blumenau
Corupá, Gaspar, Ibirama,
Indaial, Joinville, Mafra, Na
vegantes, São Francisco, do
Sul e Timbó; Bolão Masc.
- Gaspar, Jaraguá do Sul,
Joinville e Timbó; Futebol
de Salão - BaI. Camborlé,
Blumenau,

.

Brusque, Coru
?á, Gaspar, Ibirama, lndalel
Ituporanga, Jaraguá do Sul,
Joinville, Navegantes, Pome
rode, São Bento do Sul, São
Francisco do Sul, Tijucas e

Timbó; Handebol Masc . ...:...,.

Brusque, Ibirama, Mafra e

N.avegantes; Judô - Baln.
Camboriú, Jaraguá do Sul,
Pornerode, São Francisco do
Sul .� São, Bento; Natação.
M/F - Blumenau, Jaraguá
do Sul, Jolnville e Pomeró-
de; Tênis Mesa Masc. - •
Bal. Camboriú, Gaspar, São
Bento do Sul e Timbó; Voli-

Todos os clubes. participantes têm participação na
bol Masc. - Brusque, Co-

condução do campeonato, em seus aspectos técnicos, dis- rupá, Gaspar, Indaial, ltupo-
ciplinar e fiscalizador. Assim é que a Comissão Represen- rahga, Mafra, Pomerode, S.

. Bento, São Francisco e Ti-
tativa é formada por Lauro Veglni (Guaquari), Luiz Car-

jucas; Volibol Fem. _ BaL
los Ristow (Senta Púa), Ademar Brandemburg (Az de Ou-

ro), Gerhard Schünke (Alvorada), Alcides Pavanello (Ca- .

Camboriú, Gaspar, Ibirama,
xles ). Wilson MUller (VitÓria), Waldemar Prust (Guara. .Indaial, Pómerode a Tiju-

ni), Aldo Bartel (Canarinho), Lauro Wendorf (Fantástl- cas; Xadrez Masc'. - Inda-

cos) e Bertholdo Frankowiak (Tudo Azul). • ial, Jaraguá do Sul, Pome
rode, São Bento, São Fran-
cisco e Timbó.

As partidas do primeiro turno do Extre-Oficial de Bo

Ião "Vale do ltepocu" (bola 23cm) são as seguintes:
2a. Rodada - dia 24 - Senta Púa x Fantásticos, no Bae

pendi, Caxias, x Guarani, em Santa Luzia, -Guarani x Cana

rinho e Tudo Azul x Az de Ouro, em Corupá. 3a. Rodada
.

- di� 28 - Guaqueri x Alvorada, Canarinho x Senta Púa;
dia 29 - Az de Ouro x Fantásticos e Vitória x Caxias; 4a.

rodada - dia 1.0/7 - Senta Púe x Az de Ouro, Fantásticos
x Canarinho, Caxias x Alvorada, Guarani x Vitória e Tudo
A"ul x Guaquerl: 5a. Rodada - dia 05 - Gaquari x Fan

tásticos e Canarinho x Tudo Azul; dia 06'- Az de Ouro x

Ct-xlas, Alvorada x Guarani e Vitória x Senta Púa; 6a. Ro

dada - dia 08 - Senta Púa x Alvorda, Caxias x Fantás

ticos, Guarani x Guaquari e Tudo Azul x Vitória; dia 12/1
Canarinho x Az de Ouro; 7a. Rodada - dia 13 - Alvora
da x Canarinho e Vitória x Az de Ouro; dia 15 - S. Púa
x Guarani e Fantásticos x Tudo Azul; 8a. Rodada - dlà 19

Guaquari x Canarinho; dia 20 - Alvorada x Vitória; dia
22 - Guarani x Caxias e Tudo Azul x Senta Púa: 9a. Roda
da - dia 26 - Guaquari x Az de Ouro e Canarinho x Vi-

, tória; diit 27 - Alvorada x Fantásticos; dia ,29 - Caxias x

'Senta Púa e Tudo Azul x Guarani; 10a. Rodada - dia 03/8
Az de Ouro x Alvorada e Vitória x Guaquari; dia 05 '

Fantásticos x Guarani e Caxias x Tudo Azul.

MUNICIPAL
VARZEANO

Se o tempo permitir (não
chover), deverá sair ama

nhã a terceira rodada do'
1.° Campeonato Municipal.,
de Futebol Varzeano, cujas
partidas vem sendo prote-:
ladas pelos organizadores,
em vista das constantes chu
vas que têm caído com mui
ta freqüência em toda a re-'
gião, nos últimos meses. Os

[oços serão os mesmos

constantes da rodada já a

nuncladaí na edição ante
rior.

Extra-Oficial de Bolão
.

., .

comecou ontem a noite
I

Começou ontem à noite, sexta-feira, nas csnches da.
Sociedade Vieirense, o I Campeonato Extra-Oficial de Bo

Ião "Vale do ltapocu", que reune dez clubes de sociedades
de Jaraguá do Sul, Schroeder e Corupá. A partida inaugu
rai aconteceu entre Fantásticos e Vitória, após a solenlde
de que deu por aberto o Campeonato, iniciativa de um

grupo de desportistas, cuja comissão organizadora tem na

presidência Siefrid Siewerdt, na secretaria Jaime Blank e

Ingomar Horriburg e na tesouraria geral, Anísio Galvan., -

O "CORREIO DO POVO" também está patrocinando o

cer.tame bolonístico, apoiando a iniciativa. A primeira ro

dada, iniciada ontem, será complementada nos dias 21 e

22,. com estas partidas: dia 21 - Guaquari x Senta Púa,
nc Baependi e Canarinho x Caxias, no Vieirense; dia 22-
Az de Ouro x Guarani, no Baependi e Alvorada x Tudo
Azul, em Rio Cerro II.

'AS RODADAS

COMISSÕES REPRESENTATIVA E JULGADORA

,Já a Comissão Julgadora é integr:ada pelos desportis
tas Ingomar HorDburg, Valdir Bruch, Sérgio Kuchenbe

.
cker. e Flávio José Brugnago, editor de esportes deste jor
nal.

PREMIAÇAO
Uma gama variada de troféus e medalhas será confe

rida aos melhores 'do certame, Aq clube primeiro colocado,
caberá um troféu de 1,07 metro, mais medalhas de ouro

a todos os seus inscritos; ao segundo colocado, troféu de
1,01 metro e medalhas de prata e' ao terceiro colocado,
troféus de 95cin além de medalhas de bronze aos inscri
tos pelo clube.

Da mesma forma, troféus individuais para os três a

tletas que derrubarem o maior número de palitos no Cam
peonato e, em cada jogo, o melhor atleta de cada uma

das equipes receberá medalha; isto como forma de esti-
mular a participação.

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul - Semana de 18 a 24 de junho de 1983 r CORREIO DO POVO . . Página 12

AINDA A DENOMINAÇAO DÊ VIAS POBI.ICAS
.

'Um riovo governo tomou

!l0sse no Paço Municipal e
tudo leva a crer que as a

..5es administrativas serão
levadas a sério. As preo
cupações nesse sentido 'são
constantes, percebeose, mas

um descompasso entre o le-
4'.Iislativo e o executivo een-:

tribue para que alcancem re

,su,ltados opostos.
Fosse na legislatura pas

sada, seria ,nat,ural isso a

contecer porque uma esma

(ladora maioria de 10 a 3,
-

fazia dos vereadores majori-
* Segundo levantamentos tários . os verdadeiros onis-

da Acaresc, as constantes cientes, no que eram ajuda-
chuvas' que cairam provoca- dos. pelo ,executivo que não

'ram uma. queda na produ- queria nada com o simpl6rlo
eão leiteira em Jaraguá do mas também importante pro
Sul, na proporção de 12% blema da denominação de

nos meses de abril e maio. vias .públicas, especialmente
Outras. culturas tiveram numa· cidade densamente
iaualmente 'quebra no ren-

eoveada de origem estran-

dlmento. geira.
M�s o problema perdura,

talvez a,té pelo uso -de ea

ehlmbe que deixou, a beee
torta. Fazia-se até então e

,!;p'l'á feito assim daqui pra
,frerite, deve ser o 'pensa
mento de alguns vereadores
ClUe 'conseguem a aprova.ção
.des projetos, sem se' preo
cu!.)ar

-

com possíveis leis já
=xlstentes que disciplinam ii
maneira de apresentar pro
ietos dessa natureza. As
'",is n.O 916, 917 e 918, pu
blicadas na semana passa
da, proval,11 o que afirma-
_mOS, em que a 'primeira
muito se aproxima da lei
disciplinadora, a segunda
passou por perto e a tercei

.

ra totalmente fora do es

quadro.
Sabemos qúe hão foi de

'caso pensado, mas revela
tiue os vereadores autores
dos projetos não conhecem
as leis existentes, o que é
um mal, pois" põe a perder
toda uma legislação ordena
dora da mát�r:ia. Quem sabe,
'8 maior culpa na elabora
ção da lei qUe denomina'
vias públicas esteja

.

exata
mente na Comissão encar

.re�ada de -dar redação às
leis. Ela está falhando

.

cla
morosamente e, por falta de
aviso' o pr�feito sanciona,
sem �aber si a norma jurí
dica está ou não conforme
o 'que �e dispôs sobre a ma

téria.

Quapdo se pensou em re;

gul2!mentar o ass,unto de
nomear. ruas e logradouros
em Jaraguá, estabeleceu-se
amplo debate da matér,ia
entre vereadores, de tOdas
as correntes políticas,

.

sen�

do aprovado um projeto da
oposição, o que por, $i diz
da necessidade de harmoni-
'�ar a numeração de vias
públicas, com os nomes 'que'
podem conStar, em razão da

As Anotacões de Flávio José
,I

*** Por' sua livre iniciativa nhas afirmativas", disse.' E'
- e das mais louváveis -' quanfo' aos demais, sugeriu
.a Brahma está desenvolven- que os vereadores, de am

do uma campanha para co- bas as bancadas, prOcurem
laborar '. f.inanceiramente inteirar:'se, 'Para que ,a rea

com a APAE de Jaraguá do lidade dos fatos venha a to

Sul, com a participação dos na. Como se vê, ainda deve
consumidores de seus prc>-' vir multo chumM> .

grosso
dutos. t: que foram instala- por ,af e, pelo menos por en
das em bares e lanchonetes quanto,' não há perspectiva
da

.
cldede, quarenta urnas da bandeira branca ser Iça

para recepção dt) tampinhas da.
de cervejas e refrigerantes
daquela marca, que serão

* O presidente do dlretó
depois trocadas, isto 6, por rio do PMDB, partido a que
ceda tampinha, a Brahma ambos pertencern.. vê como
vai destinar Cr$ 2,00 à "normal", problemas dessa

AP�E, daí porque, quanto
: natureza no. início de uma

maior a quantidade, maior. administração, muito embo
será a renda auferida' a en- ra reconheça que ha j a des
tidade. O tema da campa- qaste polítlco _

e queda de

. nha. é: "Com a sua tampl- credibilidade. O diretório
nha Brahma você está edu- . reuniu-se quarte-feire à nol-
cando lIm excepcional". te, mas Déclo não.cornpere-

. .

rl'!!l). pois . tinha provas
.

na
*. À propósito, a APAE es-, FURB, onde cursa direito.

�á ,divulgando a renda do
,antar-dançante comemora-'

* A arrec:adação d& tribu
t!vo aos seus déz anos, rea-

fos estaduais, em . J�raguá
hzado dia 13 de maio no

do Sul, afingiu no mês de
Baependi. A r�eita Uq�lda maio passado, a importin
alc�nçou Cr$ 1 milhão, que da dt; Cr$ 633.684.791,04,
serao empregados na manu- centra os Cr$313.724.753,72'
terição de suas atividades; em Igual' período no ano

Mterior .. A diferença f�i de,
Cr$ 319.960.037,32, de a�
cordo com o Exator Esta.
dual, Jaldlr ·Ant&nlo B!J�n

*
. o. vice-prefeito

.

�cio
Piazera, ratificou a afirma
ção de que o prefeito Dur
val Vasel. faltou com a ver

dade, ao informal' à. Cimara
de Vereadores os vencimen- .

* A Divisão dê Educação
.
tos- dos secretários municl. F'ísica e [)e5portos da 19a.
pais (Cr$ 400 mil), qua,ndo UCRe, programou para o

n� verdade, segundo Décio, c;lia 03'.de julho, 'a "Manhã
s�o outros. Como exemplo, do Lazer", na rua· Relrioldo
Citou .0. caso de um. secre- Rau e laterais, para adultos
tário, que omitiu o nome e crianças. Dentre as ,ativi
ond.ft ,�s seus venciment� c;lades const�m vollbol, fute
estão empenhados em Cr$ boi de rua, andebol, fresco-
400 mil (de n.O 539, de 09 . bol, t�nis de mesa,

.

peteca,
de março), estando, a dife- jogos _de .salão, bic!cross,
rença, ou o complemento, dentre outras iltividades va-

estampado no empenho. n.O riadas.
'

763, de 24 de março, para
�ste mesmo secretário, "0
que vem confirmar as . mi-

* Sob a coordenação da
Acaresc, o Instituto de Apl�cultura de Santa Catarina
(IASC), realizará no dIa 7
de julho, em Jaraguá do

.,
Sul,. um treinamerito práti
co. Junto ao apiário· do Sr.
\ylgando Wilson Wiltusching
em Nereu Ramos. O mlnls
trante do curso será José
Souza Sá, 'técnico do lASe.
Nos. dias 29 e 30 de abril
no Agropeçuário; COm a par:.

ticipação de 23 interessa
dos, houve o curso de ini
ciação ap(cola, que agora
será complementado..Infor
mações sobre o meSmo, na
Acaresc local. .

vereador e ex-presidente da
entlqa Arena e PDS, que
não concorreu a reeleição,
-nara vereador, nas últimas
eleições, . está com o pé no

PMDB. Entre ele e o novo

oartido está' tudo acertado.
.Em 1978 teve participação
num triste addente auto
motobll ístico, próximo a

Nereu Ramos.

..

* A diretora ., Fundacão
r=ducacional Reaional' Jara
eusense FERJ, Carla
��hreiner, tomou parte, 5a,
feil'a, em Blumenau, de reu

nião dl'l Associado Catari
np.nse das Fu"dacõe� Educa
da..,.,is - ACAFE, onde as

suntos do interesse' do slste
ma fundaciQnaf feram aber
"",,ados. C:arla' está na expec
tativa da aorovação de) eur
�o de Ci3ncias Contábeis pa

."-iI Jaraquá do Sul, que pe
-lerá·sair em breve.

,

* Ao informa.r que o Pia
no Diretor F.ísico-Territorial * Finalmente 6. oroleto
de Guaramirim está em fa- ri ,

.

'

e- ei oue . recria o Samae
se de conclusão, o

.

prefeito foi anrovado. Os vereadores
José de Aguiar . revelou que "Ja PDS consequiram duran
o departamento_de obras ,-te semanas protelar a vota
q/) municipalidade iniciou a cão. al:>resentando emerid'as,
construção da Ponte do Es- e o I�'timo cartucho foi quei.
tivado, em Ribei�ão 'dó Sal- :

rnado seaunda-feira. auando
to, de,madeira, que terá um () vereador Álido Krutzsch.,
custo de Cr$ 1,5 milhão, aue. i.nteqra· uma das comis
totalmente COrJl recursos do' c:ões, não concordou. com o
qoverno mUnicipal. Também liSO indevido qO sinal Çlrá
no trevo, de acesso a Gua- fico·" .0" na. ordem numéri-'
ramirim e Massara'nduba, cl t' fra os ar IÇlOS, que ere as
na SC-301, operários' da técnkas. leqislativas -usuais,
r:'refeitura' execüfárri 'o Bjar- A. bancadél qovernista não
dinamento, que' vai dar um "viz .saber mais de detalhes

. novo aspecto a principal "! rl'!!orovou a emeRda: apro
.entrada da cidade. \lando. aoós, com os votos

fi"lvor:áveis. dos pedessistas
I;:rrol Kretzer e ÁTido Pava
l1ello, o projeto. E o Samae
voltou, auandç ainda na

i.l)stiça a Casan aguarda o

rlesfechc;> da acão que move

r:ontra a Prefeitura.

.* Carlos Dieter Werner,
q'ue é engenheiro civil e ve

reador em Corupá, está des
de o dia 6, prestando servi
eos profissionais a Prefeitu
ra de Jaráguá. É' do PMDB,

* Anote esta: Em' Coru- . Dortanto, está tudo em famí
pá., na área política, um ex- lia".

importância que o vulto re

presenta na sociedade locál,
permitindo-se ainda lembrar
na placa de rue, o que havi•
sido em vida e homenagea
do.

Escrever nomes em língua
,estrangeira é privilégio de
poucos e não se pode atre
lar 120 milhões de brasilei
ros ao péssimo hábito de es

crever nomes que nuoca vi
ram'mais gordo, não perten
cendo ao vernáeule, que são
usados apenas num munl
dpio, é verdade fortemente
industrializado .e, por eense-

. qüência, eerreader de mui-
ta correspondência,. mas
'cujos habitantes nio pas
sam dos 50 mil.

Da for�a como �stá se",:
do feito hoje tumultua todo
o processo de denominar,
numerar ou .identificar . as

ruas. e praças de nossa el
dade.
Muitas ruas, algumas si .. ,

tuadas bem no centro, ao la
do da Prefeitura, estavam
sem placas identificado�ras.
Quando o atual prefeito as

sumlu, seus auxiliares quize
ram sanear a deficiência, ee
locando uma placa. A. tabu
Jeta a que nes referimos é a

Rua' Carlos Hafermann, que
não está complet,a;· pois, é a

rua. 67 da Planta do Períme
tro Urbano de 1araguá do·
Sul, contendo a numeração
e nomenclatura das ruas .

De modo que alguém d�.
ve estar errado nesse meio
e o erro continuado acaba
rá por desõrganizar todo
um longo' trabalho de cons

cientização do povo, 'para u

sar as duas formas de iden
tificação, facilitando. aos

que não conseguem
.

escre

ver nonies alienígenas, aos

que sabem escrever e por is
so homenageiam os.. vul'tos'
de nossa hist6ria e os que,
solidários com nossa 'ma
neira sábia de identificar as

ruas, escrevem' o número da
via e o nome, homenagean
do duplamente _

a cidâdé a

.que dirigem a sua· corres

pondência .

É um traba·lho paciente,
l,11as de bons rei'ulfâdos.

. Mostra um 'povo organizado,
que tem, disdplina e reco

nhece que uma maioria' a
vas5aladora cie brasileiros
não pode ficàr obrigada a

escrever palavras ininteligí-
,

veis de uso' em restritas co·

munidades dó País.
Essas ponderações deve·

riam ser levadas em consr- .

deração pela Câmara· de Ve

readores, qúando do éxame
da aVàlanche 'de projetos já
em pauta.
Que Deus ilumine os nos

SO$ Salvadores da Pátria!
Eugênio Victor Schmäckel

\
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