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Município vai implantar poços
artesianos como economia

Como medida de econo

mia 'e pina atender a de
manda de consumo de água
nas regiões onde a recepção
do, produto através da rede
é deficiente, ,o .município
tem planos de implantar
poços artesianos, após o le
vantamento' da viabilidade
técnica e econômica e da

prospecção e verificação do

lençol freático, que deverá,
ser realiza�a por um' radi
estesista de Sã� Paulo, que
breve esta..,á em Jaraguá
do Sul. A informação é do
prefeito Durval Vasel, pára
quem a medida solucionaria
o problema da falta d'água"
haja vista que, a intenção é

perfurar vários poços arte-
,.' sianos em pontos diferentes
'da cidade, barateando os in-

'

vestimentos, que teriam ' de
ser feitos com a construção
de um terceiro reservatório
e extensão da red�.
Tal pretensão será levada

a análise do Conselho Muni

cipal de Engenharia Sanitá

ria, que está em fOl:mação,
após' recriado o Samae e

que será integrado pelo pre
feito municipal, presidente,
da Câmara de Vereadores,
diretor do Samae e por re

pr.esentantes da Assqciação
Comercial e IndustriaL, As

sociação dos Odontólogos,
Assóciação dos Engenheiros

e Associação Regional Médi
ca de Jaraguá do Sul.

O Prefeito acrescentou

que após o sistema de, abas
tecimento de água ter reter

nado aO municípi9' (vide e

pisódio com a Casán), fo
ram feitos' investimentos de
Cr$ 3 milhões, aproximada-,
mente, na Estaçã,o de Trata
mento de Agua, como eens-

'trução de depósito para ma

teriais, escritório para os

serviços de manutenção, co
zinha e oficina para eenser

tos de hidrômetros. E afora
isso foram adquiridos mate-:

riais de reposição, para ea

sos eventuais.

TURISMO, E '

. ", '

MEIO-AMBIENTE e s,

Desde o dja,,20, : segunda
feira, o Sr. Francisco Cano
Ia Teixeira, que é um téc.
nico' em turismo, vem pres
tando assessoria à PrefeItu
ra Municipal Cle Jaraguá do

Sul, contratado que foi. Ele
,

responde pela Divisão' de
Turismo e Meio-Ambiente e

dará expediente às segun
das, quartas e sextas-fei
ras. A princípio fará um

trabalho de, conscientização
da população, integrando. a
comunidade, trabalho esSe

que terá total apoió do Exe
cutivo Municipal, segundo o

próprio..

ACUIDADE VISUAL É OBRIGATÓRIA
NAS ESCOLAS MUNICIPAIS

o Chefe do Executivo

Municipal, Durval Vasel,
baixou esta semana decreto

dispondo sobre a obrlqato
riedade do exame de acul
dade visual aos alunos das
escolas municipais, objeti
vando a prevenção' de possí
veis deficiências visuais, e,
se existentes, encaminhá-los
para tratamento. O fato
deveo-se em decorrência da

realização de um 'exame
preliminar em centenas de
alunos da 'rede' municipal,
onde 52 crianças foram en

caminhadas ao médlco-of
telmolcqlsta dr. Flávio Ro
mani, 'sendo que destas, 21 '

epresentaram problemas e

deverão 'Usar óculos, algu
mas com 'lentes de até 7

graus. Constatou-se igual�
mente 3 'casos 'de estrabis
mo, o que vlnha provocan
do nessas crianças retarda
mento nos estudos e difi
culdades na aprendizagem.

26 .excepcionais já��abilitados
à pensão mensal do Estado
O serviço de atendimento

'a educação especial da 19a.
Unidade de Coordenação
Regional de Educação, de

Jaraguá do Sul, informou
que até o presente,' 187 fa
mílias já foram atendidas,
na busca de informação e

encaminhamento para a

concessão da pensão men

sal aos excepcionais, pen
são esta concedida pela Lei,
nr. 6.185,. de 1.°11.82, regu
lamentada pelo, Decreto nr.

18,872, de 24.12.82, criada
pelo Governo do Estado de
Santa Catarina.

. Um desses .critérlos ,é O

-limite salarial familiar, e·

por esta razão, existem ain
da 26 famflias a serem vi
sitadas e pesquisadas, atra-
vés de uma asslatente social
da Secretaria, da Educação.

Dos 71 excepcionais tria
dos � �valiados, 26 preces
sos já foram montados e

encaminhados para a Uni
dade Operacional de Apoio
e Assistência ao' Estudante
da SE, indo daí para a As
sessoria Jurídica da Casa
Civil. Entre os 48 laudos
diagnósticos concluídos e

enviados pela APAE à 19a.
UCRE, que encaminha 'a do
cumentação, '26 processos
foram conslderados elegí
veis para a concessão da
pensão mensal de meio sa

lário mínimo regional, re

presentando um percentual
de 54 por cento.

.E além desses, 23 laudos
diagnósticos encontram-se

em tramitação, isto, de to

dos os munlcíplos polari
zados por Jaraguá do Sul,
da área de abrangência da
UCRE.

Do total de famílias aten
dldas, foram trtades e en

caminhadas para a equipe
. técrilca, para à aval iação e

laudo' dlaçnésttco, que con

duirá a 'elégibilidade ou ine

legibilidade para a conces

são da pensão, 71 'excep
cionais e, tendo em vista
os três critérios Fundamen
tais da Lei, 84 excepcionais
não foram encaminhados

por não estarem enquadra
dos dentro dos critérios es

tabelecidos.

Weg expõe na Feira da
Eletroeletrônica

ESPORTES:

Começou sexta-feire, dia
17, e já teve duas rodadas
realizadas, o I Campeonato
Extre-Oflclal de Bolão "ve
Ie do Itapocu" (bola 23cm)
do qual o "Correio do Po
vo" é um dos patrocinado
res. Os troféus � medalhas
às três melhores 'equipes'
do Campeonato estão.expos
tos na Joalheria Hardt, na

rua Joinville (SG-301).
-x-

Por outro lado, ernanhã,
dia 26, em Jaraguá do Súl,
a partir das 8h30min, a 4a.
etapa do campeonato cata
rinense de ciclismo, com

largada defronte aArweg.
Mais esportes nas páginas
10 e 11.

FEIRA LIVRE
A tão decantada e espera

da feira livre 'demorará ain
da alguns 'meses para ser

inaugurada. Setembro ou

outubro é a previsão. No
-entanto, o local está pratl
cámente acertado, Inicial
mente, em caráter provisó
rio, nos galpões' de festa da
Igreja Matriz São Sebastião.
Já houve contacto com o

vigário João Heidemann e

tudo leva a crer que as de
pendências serão cedidas.

.

Nesta edição, acompanhe
em páginas Internas as ma

térias sociais e a ampla co

bertura dos principais fatos
que fizeram a manchete da
semana.

Doravante, todas' aquelas
crianças matriculadas em

escolas munlcipais deverão
ántes, obrlçatorlernente,
submeter-se ao exame de a

cuidade visual,' na 'própria
escola. Constatade a defi

ciência, serão encaminhadas
ao oftelmoloçlste para cura

ou correção, informou o

Prefeito.

A Eletromotores Weg SA,
assim' como as d'emais em

presas do Grupo Weg, estão
expondo seus produtos na

XI Feira da Eletroeletrôni

<:a: que se realiza em São

Paulo, no Parque de Exposi
ções do Anhembí. A mostra

se desenvolve de 20 até 26

deste mês e reúne mais de
{rês centenas de empresas

ligadas aos setores da ele
troeíétrônica e da refrige
ração do País.
A Weg está dando uma

demonstração da pu jança
do seu parque fabril e, ao

mesmo tempo, exibindo o

que � indústria catarinense
tem de mais moderno no

campo da êletroeletrônica.
Em seu estande de 300m2,

a Weg mostra sua vasta
.

e

diversificada linha de pro
dutos, desde motores eletri
cos dos mais variados tipos,
geradores assíncronos, df
namos taquimétricos, trens
formadores, contatores, con
versores, quadros de co

mando, centro de controle
de motores e' outros.

Ihões e abrigará em seus
1.300 m2 de área eens

itriJída, além do supermer
cado, posto de venda de
pães e açougue com duas

. câmaras frias.
Somente em estoque de

mercadorias são Cr$ 100
milhões que estão sendo

empreg�do�. E para o a·

jardinamento frontal, se-

CONSUMIDOR GANHA DIA 1·· NOVO �UPERMERCADO: SESI
Na pr6xima sexta-feira,

dia 1.·, às 17 heras, será
inaugurado o novo super
mercado, do Sesi· de Jara

guá do Sul, em amplas
e modernas instalações
na rua CeI. Emílio Carlos
Jourdan. A obra, orçada
em Cr$ 30 milhões, .terá
um-custo final de aproxi
madamente Cr$ 50 mi�

rão plantadas palmeiras
-reais, que contrastarão
com o visual do novo, su

permercado.

Quanto ao estabeleci •
mente da Procópio Go
mes,' este deverá eentl
nuar e sOmente será d..
sativado caso o mevlmén- -

to for efetivamente báixo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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de FM nas cidades de Jera
guá do Sul, Mafra, Tubarão
e Chepecó. Segundo infor
mações extra-oficiais, o Mi
nistério das Comunicações
conta com cerca de 4 mil
canais em FM para liberar,
em todo o País.

Fique sab,endo,ANIVERSARIANTES cn PX CQ PX CQ PX
Aniversariam hGje: 25
Sr. Carlos 'Gielow, Sr. Al

fonso Wagner, Marcos Paulo
Morbis, Sr. Sérgio 'L. Krau-
se, Marlise Grott.

.

COLUNA QUINZENAL po PX CLUBE D.E JGUA. DO SUL
ANO01'

.

N.o 17
- Um total de 600 qui-

-

los de amostras de produ-
tos têxteis, confecções, eerâ
micas e de madeira de San
·ta Ca�arina, já estão sendo
apresentados a importado
res d� Estados UnidGs,
principalmente de Nova Ior
que, Los Angeles, DaUas,
Miami, Atlanta, Chicago e

Houston. Tr.ata-se de um

trabalho de pe�quisa ,junto.
.

ao. mercado' nerte-amerlca- -

no coordenado pela Secreta
ria da Indústria e Comércio
e pelo Centro de Comércio.
Exterior de Santa Catarina,
com o apGio dos Ministérios
da indústrJa e do. Comércio,
e das Relações Exteriores,
Banco do Brasil, através da
Cace�, e di! Varig. Segundo.
o. secretário' Etevaldo. da'

.

Silva, de pesse do referido
levantamento; a Secretaria
da Indústria e do Comércio
em conjunto com o Cecesc
deverão acelera_r a fonsti-

. tuição de consórcios de ex-
'

portação de têxteis e de ce

râmica para levar as peque
nas e médias empresas cata
rinenses a exportarem seus

,

produtos e CGm isso 'aumen
tar o nível de emprego. e·

melhorar a saúde financeira
das empresas participantes
�os consórcios. De Jaraguá
do

.
Sul, participam desse

programa' a Jaraguá Fabril
,
e Malhas Jarita.

1. ,Foi um sucesso total a confraternização do dia
21.05.83. Durante o transcorrer da mesma foram rea

lizadas disputas de bocha, sendo que os resultados fo
ram estes, com premiação de medalhas e diplomas aos

primeiros colocados: 1.0 Ivan e Sérgio; 2.° Carlos e Hé

lio� 3:° Alclmer e Mário. _Também foram entregues os

prermos das quatro estações melhor colocadas nó con

curso "Grupo Unidos da Serra do DX". -A' colocação fi�
nal foi a seguinte: 1.° Margot; 2.° Lourival, 3.° Aírton;
4.° Leonora. Foi realizada ums reunião geral entreos as

sociados, ocasião' em 'que a. diretoria prestou contas de
seus trabalhos, bem como, foram tomadas algumas me

�idas de i�teresse d_a associação. O Clube agradece as

flrm�� �re'thaupt, Hermes Môcedo, Koerlch, Lojas May,
�rosd�c"110 e Leomaq Refriqereçâo Lttda., pela doação
oe brindes que foram sorteados entre os presentes. A
gradecemos em especial a diretoria da Associação Re
creativa Frig.umz, na pessoa do presidente Rui, pela
ótima acolhl�a, desprendimento e colaboração a nós
prestada. Murto obrigado a todos!

Aniversariam dGmingo :
• Ewaldo' Bernardo Schmô-

ckel Jr., em Ctba.; Sr. Lud
gero Tepassé, em ' Schroe
der:; Sr. Alwino Hadllch, Sr.
Albano Picolli, em Rio Cer
ro; Idia .Kressin, em Rio da
Luz Vitória; Bruno George,
filho de Herbert e Relinde
Marschall; Sra. Wanda Me
ier,· na Barra do Rio Cerro;
'Waldemiro Martins.'

- Nos primeiros dias de
.

julho as coordenadorias re

gionais da Secretaria do. De
senvolvimento. Social . é ou
'do, Trabalho nas cidades de
Blumenau, Joinville (esta
também com jurisdição. se

bre os municípios, do Vale

d� ltapeeu}, Lage�, Chape-
co, Florianópolis, Mafra e'
Criciúma estarão rec�endG
insc;rições de candidatos in
teressades em adquirir ca

sa própria (até 650 UPC's
.' GU, no valor total de 'C�$ 2
milhões e 332 mil atual
mente) pelo programa "Ca-'
sas Econômicas", da Caixa
'Econômica Federal. Pára es-

,

ta primeira etapa, existem _

recursos para construção. de
817 casas. E na segunda e

tapa, a ser implantada em

janeiro de 1984, serãó cons
truídas 500 cásas mensal
mente pelo. programa "Ca
sas ECGnômicas", atendendo.
uma demanda reprimida que
ainda não foi computada,
mas que se admite seja mui
to. grande na faixa de renda
familiar entre 2,5 e. 3,5 sal�
ries mínimos. Esta segunda
etapa deverá atingir' deze
nas de outros municípios,'
coIl1 prioridade definida pa-.

,
ra Brusque e JARAGUÁ DO

.

SUL. À prGpósito, na admi"·
.

nistraçãG passada, o prefei-
,
to de então enviou projetG-
de-Iei à Câmara, que foi a
prevede, autorizando a assi
natura de um convênio. com
a Caixa Econômica Federal,
para a implantação desse
prGgrama em Jaraguá do.
Sul. Seria interessante -o a

tuai governo municipal re

ver a lei autGrizativa e se

for- da conveniênda fazer
cumprir, pois que o déficit
habitacional no menlcfple é
bastante elevade,

,

Dia 27 de junho
Sra. Maria de Graça, es

posa de João Ferraza; r rene
Lúcia Borfollnl, na Lapa-PR;
Sr., Antônio José Gonçalves,
gerente. de nA Comercial'"
Sra'. Ursula Rahn Brauns:
burger, em Ctba.; Sra. Ne
usmari Benetta.

.
2. Participamos novamente da campanha de vaci

nação antipólio, ativando dues estações fixas e nove mó
veis., as, quais fizeram a 'cobertura de oitenta e um pos
tos de vacinação. Nosses agradecimentos a Marisol SA

pela cessão de um veículo e pela dispensa ao serviço
d.o. funcionário Adolar para que o mesmo pudesse par
trcípar da campanha e nosso trabalho resultasse

.

de

,ótimo �ível, aliás, não é a pr.imeira vez que a direção
da Mansol nos apóia em inicJ.ativas comunitárias e sem

pre temos encontrado "eco" aos nossos pedidos. E' isso
aí pessoal: não adianta falar, é preciso FAZER ...

3. Decorrente do relerórlo enviado ao Sr. Prefei
to Municipal,- fomos informadcs de .que .pelo menos a

! reivindicação da sala para reuniões seria atendida;
qu�n�o aos demais pedidos, é necessário aguardar,
pors, por enquanto, nada de positivo poderá ser feito.

I 73/51 Gert.

Dia 28 de junho ,

Sra. Adele Henschel, Sr.
Mário Mello, em Jolnvllle:
Sr. 'Germano Behréns JÓ
níc:r, Sr. Gustavq Lange, em
Itapocuzlnho; Pedro João
Peärotti, Pastor I ngo Piske,
Sr. Julmir José Rozza.
Dia 29 de junho
,Sra. Paula Wiellê, . Sra.
Edna, esposa -de Kurt Ha
rnenn, em Rio do Sul; Sr.
Lui,z Prestini, Sra. .Tereza
Weiller Müller, Sra. EHrida
Hoeft, Sra .. Terezinha da

, COsta, Trapp, 'em Jlle; Sra.
Olga M�yer" Sr. Ezeram
Neckel, Sérgio Paulo' Sté-.
phani, Nilva, filha de João e

Maria llene Beckhauser
Srs, W�nda Paula W. Per;i-

-'Em Sta ..Catarina fun
cionam 81 emissoras de rá
dio em Ondas Médias (AM.
Estão em fase de Instalação
mais 7 -emissoras. Por outro

lado, as emissoras de Fre

qüência Modulada (FM),
brevemente ultrapassarão
este número, qraçase maior
facilidade na liberação _

de
concessões. Hoje funcionam
17 FM e 8 estão em fase de

Instalação. Na fase de edi-
. tais publicados e não julga
dos estão mais 4 emissoras

:Téte Eonfeccões
I

.

Agora em Jaraguá do Sul a Tete CGnfecções ofe
rece grande sortimento de roupas prontas, artigos p/

,
presentes, retalhos em qulsos, debrin, kacha, toalha

, de mesa, banho e copa, al'm de tapetes, colchas e

cobertores pera crianças. Visite-nos e confira nossos

predu tos . W;' I j..!

Rua ReinoldG Rau 752 - Fone 72-0534 - Jara�
,
guá do Sul - SC.

ra.

Dia 30 de Junho
Sra.. Hilda Grubba Meis

ter; Eunice dos Santos, Sr.
Norberto Fidler,' Sr. Donel
do Schroeder: em Rio Ne
gro, Ana Vicente, Adilo
Kamchen, Márcio Luís Krue
ger. )

Dia 1.0 de julho.
Sr. Guilherme Pradi Sra.

Astrit Liane Schulz,' Sra.
Edelmira Grubba, Jair Mu
rara, Valdemiro PelIis,' Ur
sula H. Rengel, Janisleide
Pereira, Laércio Ramthum.

'-----�----�----------�
,�r- "

ASTRON.lC
��:�""

.

. " t(4 ��.�'�:.,��-�

MAJkfJ(êA
�

Moda maseulinà e feminina, artigos para presentes,
perfumarias, cerâmicas e tudo para destacar o. seu

bom gosto..

ASSIST�NCIA TÉCNICA-ELE'TRONICA JARAGUA LIda.
'Equipe altamente espeelallzada em consertos de

calculadoras eletrônicas, somadoras, máquinas de es

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

Técnicos cursados [unto a Olivetri e Dismac do
Brasil. Atende-se junto a sua empresa.

A ASTRON-IC fica 'na rua Reinoldo Rau, 752,
tunto a Tete Confecções, tef,efone 72-0534 - Jaraguá
do Sul

-

Com apenas Cr$ 3.000
você recebe, durante 1

ano, o melhor jornal
da região. Agora em

novo formato, com

maior tiragem e cir-
,

. culação� "Correio. do
POv�" - fone 72-0091.

MALOCA - A MODA EXCLUSIVA

Rua Joinville 1052 - Fone 72�1019 -,Jaraguá do Sul

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CAPITÃO IDEMrCIO -
Através da

.'

Portaria n,O 5

çp, de 1.° de junho de 1983
do Ministério do Exército,
o : 1.° Tenente Idemício. da
Silveira, delegado' do .Ser.
viço Militai ur, Jaraguá do

S�I, foi promovido . a Capi
tão cio Exército Brasileiro.
Ele qtie há um ano e pouco
vem desempenhando com

raro zelo e dedicação as

suas funções junto a 5a.
DsM; deve permanecer aqui
ainda por 'algum tempo,
quando então requererá a

transferência para a reserva

remunerada. É uma promo
ção que veio coroar um tra

balho de 32 anos ao Exército;
Nacional. Ao Capitão Ide
mício, grande amigo deste
Jornal, os nossos renovados

. cumprimentos ..

"MUSEU": 21 ANOS -
No dia . 17 passado, sexta

f!'lira, a turma do Lanche
"Museu"

,

eempletou a' sua
maioridade. O acontecimen·
to foi festejado em grande
estlle, . com jantar festivo
em companhia de seus ma

ridos no Beira Rio Clube de
Campo. Depois do jantar a

farrn continuou madrugada'
à dentro, com dIesfile de
modas à antiga (com a reu

pagem do ,iMuseu"), canto,
dança, teatro, nem mesmo

faltando uma cantora lírica
'tudo apresentado pelas pró�
prias componentes. Imagi.
nem só a surpresa dos ma

ridos ... O ponto alto da fes·
tividade foi a presença de
sua fundadora e cortvidada
especial, Sra. Yara Fischer
Springmann e seu esposo,
o conhecido médico e ami-

.

90 Dr. Fernando Arthur
Springmann. De parabéns as

prezadas integrantes do
"Museu" pela bonita e mar

cante comemoração.

EZERAM e JOANICE -
Uniram-se em matrimônio
no dia 17 passado, os. jovens
amigos Ezeram Neckel e

/, Joenice Machado, cuja ceri-
mônia foi apadrinhada pe
los càsais Leonardo Neckel
Júnior e 'Sra. e Aurelíno
Bastos e Sra. Ezeram é cola
borador de "A Comercial"
e "Correio do Povo", pos
suindo um vasto círculo de
amizades. O pessoàl do es-

, crHório e da redação,. atra
vés do Jaime·, Antônio Hen

rique, Clóvis e Flávio: não
perdoou o .nov.o integrante
do "rol dos homens sérios".
Estava ótimo. Pa.rabéns ao

jovem casal.

, LIONS· CENTRO -- Assu·
miu sexta-feira, durante jan.
tal' festivo,' no Itajara, Ca ne
va diretoria, do Lions Clube

I Gente s Informações-l
�__'

__�L �� �� �
Jaraguá do Sul�CentrQ. Na

presidência, substituindo a

..llsen Nolteneo Bastos, assu
riiiú Édson Antônio Dorn

busch, como presidente lme

dlato o próprio' K�o; 1.°

vice-presidente. Signftr Beno

Lucht, 2;° vice-presidente
Augusto Zilinski, 3.· vice

presidente Osmar José Vai

latti, 1.° secretário Wolfgang
Riedtmann, 2'.· secretário
Rolando Jahnke, 1.· tesou

reiro Artur Rode, 2.· teseo

reiro Lino Baratto, diretor
social Jeãe Lúcio da Costa,
diretor- animador Jaldlr A .

Bunn, vogais '1 ano: Atilano
Zimdars e Olavo Marquardt,
vogais 2 anos: Alexander
Otsa e Mário M. Ayroso.
À nc:)Va, diretoria" a coluna

deseja uma ótima gestão.

RECEBERAM AMIGOS -

Após participarem da 26a.

Assembléia Distrital de Ro

tar,., em Joinville, almoça
ram no domingo vitimo em

companhia do nosso diretor,
Sr. Eugênio Victor Schmö
ekel e Esposa, no Restau
rante Monjolo, o Sr. Wal
mor Gomes Soares, empre
sário e desportista, cam

peão sulamerlcano de "Ll

ghtining" e sua esposa Os

marina, atual orientadora
da Associação de Senhoras
de Rotarianos do Distrito
"115 e, o Sr. Rernaclo Fis
cher, Governador de Rotarv
International. Distrito 465
- 1981/82 e presidente da
diretoria estadual da Cam

panha Nacional de Escolas
da Comunidade em Santa

Catarina, acompanhado da

esposa Jurema, atual presi
dente da Associação de Se
nhoras de Rotarianos da
Grande Florianópolis.' Eles
adoraram o Monjolo em tu

do: higiene, bom gosto, e

xempler atendimento e óti
ma refeição, prometendo
logo mais retornar aquela
casa.

"SEMPRE VIVAS" Na
quarta-felra, dia, 22, o lan·
che do Grupo "Sempre Vi.

vas" aconteceu em Joinvil·
Ie. A recepção deu-se na re

sidência da Sra. Inge Voigt
'e o lanche no "Moinho de
Vento". No dia anterior, a·

eui na cidade, a Sra. Olga
Geffert recebeu as amigas
para o tradicional lanche,'
semanal do Grupo.

NOIVADO � No dia 3

passado. colocaram alian
ças na mão direita, em

Curitiba, a Srta. Marly Has

se, professora e formada
em Letras-Inglês, com o en-

oerhelro químico Dênis·
Gustafson, da Ultrafértil.

Marly embarca dia 1.°'de

julho .para Lisboa e no dia
3 para Londres,' onde, du
rante três meses, fará um

curso de especialização. Ela,
para quem não sabe, é a fi ...
lha caçula do casal amiqo,
,Sr. Wigando (Ingeburg Mar
quardt) Hasse. Os nossos

parabéns pelo noivado.
. DR. MURILlO ....., Mercê

do seu trabalho, reeenheel
do nacionalmente, o Dr.
Murillo Barreto de Azeve-'

do, o nosso querido, "Detka"
advogado e Chefe da Divi
são de Educação Físic� e

Desportos da 19a. UCRE,
. foi convidado pela Confede

ração Brasileira de Atletis·
me, para atuar como árbi
tro no Troféu Brasil, em São

Paulo, no Ibirapuera, lnlela
do ontem. Continua com o'

astral elevado o Dr. Murillo.

LlONS CIDADE INDUS·
,TRIAL - Toma posse sexta

feira, dia 1.0, a nova direto
ria do Lions Clube de Jara

guá do Sul-Cidade Indus
trial, para a gestão junho/
83 a ;unho/84. Será no lta

[ara, às 20 horas. Assume, a

presidência, comê a coluna

já- antecipou, Alibert Ewald,
presidente imediato Décio

Mengarda, 1.° vice-presiden
te José Henrique Pereira,
2.° vice-presidente Aryberto
Bartuscheck, 3.° vice..presl
dente Walmor Monn,' secre
tário Constantino Roumelio
tis, tesoureiro Lal,lfo Me'n:

AFONSO PIAZERA NETO
.- Engenheiro civil ......:..

PROJETQS E CONSTRUÇÕES EM GERAL

.Av. Getúlio Vargas, 158 - ].0 andar - Fone 72-0186

Jaraguá do Sul - sc.
.

\.______� J

,garda, diretor s�cial Leníl
son Tavares Rangel e, dire
tor animador Nivaldo Petry.
Agradecemos a gentileza do
convite e vamos marcar

presença na posse.
ISABELA E HILTON JO·

SÉ - Às 18h30 do dia 15
de julho, na Matriz São Se
bastião, acontece a eerlmê
:n.ia religiosa de casamento

dos jovens Isabefa O'Aquino
e Hilton José Faria, ela, fi
Ih!! do casal amigo Dr. Os�

ny Cubas (Erecê Oliveira)
, D'Aquino e ele, filho de Hil�

,

.

ton (Ady da Véiga) Faria,
da sociedade florianopolita.
na.

"DEBS" INSCRITAS -
Até o momento em que a

.

coluna era redigida, três
� menlnas-moçes já haviam
sido inscritas para o Baile

·

das Debutantes, do Clube
Atlético Baependi, que acon

tece no dia 16 de setem
bro. Sãó elas: Roseméri

Lucktenberg, filha de Egí
dio e Maria l.ucktenberq:
Cláudia Inês e Sueli Maria
Maestri, filhas- de Evaldo e

Elvira Maestri. As inscrições
continuam abertas na se

cret'aria do Clube, que aler
ta os seus 1.328 associados

,

para 'o Baile de Férias, que
será realizado no dia 15 de
julho, com o Conjunto "4a.

Redenção".

TROCo,U IDADE _ Ani·
versariou dia 19, domingo,
a Sra. Sônia Marquardt AI·
bus, esposa do Manfredo
Albus, que recebeu um gru·

'

po de amigos para um jan
tar no Restaurante Monjolo,
cuja proprietária, à Kiri,
inaugurou idade nova en

tem.

EM GUARAMIRIM
O Rotarv Club de Guerarnl-:
rim está preparando com

· carinho a posse -do novo

Conselho Diretor 83/84,
quando no dia ,30, o Comp.
Lorival Stoinski passará à

. presi�ência para o Comp.
Cláudio Tomaselli. ,

COM'EMORA�ÃO OUPLA
- O garoto Jeférson Luís,
fUho do casal César e Mar·
lise Sc'1mitz' Mattar, com·

pletou dia 1-5, o seu segundo
aniversário. E amanhã, dia
26, o casal Pedro e Angelina

· ;Gneipel Schmitz, avós ma·

ternos do Jeferson, comemo·
- ·ra seus 35 anos de vida ma·

tr-imonial, cuja comemora·

ção será em família. Felici·
dadesl

lI0NS CORUP"A.
.

Foi
· ontem à noite, no Restau
rante Gruta Verde, edJ Co

rupé, a posse dos novos
·

membros da diretoria, do
Lions .Clube, pará 'o an"ó leo
nístico 83/84. Corno presi
dente assumiu Pãülö $arti
Garcia, ex-presidente ime
diato Odinir Wicziok, 1:'
vice Oscar Max Seidel, .2.0
vice José Norberto Müller,
3.° vice Oto Ernesto _Weber,
secretário Donato Seidel,' 2.°
secretário Orlando Zancanel
Ia, tesoureiro José Alfredo
de 'Souza, 2.° tesoureiro Jo
randir Siqueira, diretor so

cial Ortwirt Georg Herr
mann e diretor animador
Odinir Wicziok.

OS BEHLING __:, O simpá.
tico e querido· casal Walde•

mar e Rosemary Behling re

cebeu dia destes, familia·
res e "migos, para juntos
comemorar os 21' anos de
vida matrimonial. A coluna

•renova os seus cumprimen
tos.

CASÓRIOS - A coluna
registra devidamente neste

· sábado; o enlace" matrimo
nial de: Matriz S. Sebastião
- lOh, Vitor Bortolotti e

Márcia da Silva Atanazio;
16h, Rolfi Todt e IvOM

Scheller; 17h, Francisco Al
fredo. ALbano e Orací . da
Rosa; 18h, Jois Carlos Peri
to e Clafira Maestri; 20h,

· Valdino Butzke·e Regina Cé-
·

lia Mahfud. Capela N. Sra .

das Graças (na Barra) �

17h, Ademir da Rosa e Mar
lei das Graças da Si Iva; .18h,
Otávio Klein e Sônia Maria
'Schmitz; 18h30, Renato Se
muel Censi e Rösell AntÔf'l,ia

Paupi tz. Ontem, às 16h, na

Malriz, Raulino Modrock e

Valrita Sasse e às 17h de ho

je, na Igreja Evangélica,
centrõ, Rubens Seil e Marli
Ziehlsdorff recebem a. bên

ção matrimonial. Aos nu

bentes, os nossos cumpri-

_'

mentes.

SC�R PROGRAMA - Do

amigo e presidente Mario
Sousa, da SCAR,' a coluna
foi informada que o jantar
dançante em homenagem aOS

pais, que a -eada ano se rea

liza, acontecerá no dia 19
de agosto,. ne Juventus, UI11
exce·lente cardápio será pre
parado pelo maitre Cozzarin.
e .a mUSIC:a, po.ssivelmente,
-será de "Moacir e seu con

junto" .....
·CEDELISTAS - Na próxi

ma ·semana, empresários. li-
· gados ao Clube de DiretoreS
Lojistas de Jaraguá âo Sul
se reúnem para disc,utir a

forma de como comemorar
,os quinze anos do ,CDL., em

agosto, quando já na presi
dência (') amigo Mauro Koch,
que toma posse em julno.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NOVENA PODEROSA AO MEtUNO JESUS 'DE"PRAGA .1
oh! Jesus que dissestes: Peçª- e receberés, crocurere
acharás, bata e a porta se abrirª por rnterh1édió de
Maria, Vossa séorada Mãe, eu bâto. procuro ce vos ro
oo 9ue a minha prece sele (\tendida (menciona-se o

pedido) .• ,
'- '

Oh! Jesus 'que dissestes: Tudo Que pedires ao Pai em
meu nome Ele atenderá, por lntermédio de Maria, Vos
sa Saqrada Mãe, eu humildemente rooo ao VO$SÓ Pai
em Vosso Nome que minha oração sele ouvida .( rnen-:
ciona-se o pedido) : ,

'...'
Oh! Jesus que dissestes: O céu e a· terra- passarão,
mas minha palavra não passará. Por intermédio de
Maria Vossa Saorade Mãe, eu confio que minha' ora
ção seia ouvida (menciona-se o pedido). Rezar 3, Ave
Marias 'e 1 Salve Rainha, Em casos Ufaer.ltes essa no

vena poderá -sér feita em 9 horas. Mandada publicar'
por mais duás crecas alcançadas. (J. L. C. L

'

ORACAO AO ESP(RITO SANTO

Espírito Santo Vós que me esclareceis tudo, que ilu
minais todos os caminhos para que 'eu etlnle o meu

ideal. Vós que me dais o dom divino de perdoar e es
quecer o mal que me fazem e que todos os instantes
de minha vida estais comlco, eu quero neste curto diá-
10Qo aqradecer por tudo e conftrrner mai,s uma vez

que eu nunca quero me separar de Vós, por. maior
que sele a llusêo matertal, nêo será <ii mínimo de von

tede-que sinto de um die estar convosco e todos os

meus, irmãos na qlórie perpétua'..::..... obriqadó mais
urna vez.

.

"')
.

,

A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos sern
dizer o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada II

'oreca por mais difícil que sela . Publicar assim que re

ceber a qrece .

Aoredeco craca recebida. (J. L. C. )

Relógios, cristais, violões e artigos finos pan i
"

'

presentes, em ,todá.s as:
..

T; ;

"

ocasiões é com q
.

LANZNASTER',
o SEU RELOJoeiRO

que tudo lhe faz para servir bem.'
Fica na Marechal Deodoro,364

"

IN.STALADORA ELnRICA .ANDRADE LIda.
1

.

Instalações e Montagens 'Elétricas em. Geral

Prédios, lndéstrlas, Resiclênci'as'
reformas, consertos, manuten-

,

ção de luminosos I e ar condi-
'

cionado,-fflstalação de sorri am-
bient,.·

"

. ,'�
.

KLAUS PETER JANSSEN
ADIMIR ANDRADE'

Av. qet. Vargas, 659, Telefone
(�473r 72-1635; RUi ;\;.eopoldo
Augusto Gerent;·135...
Jaraguá do Sul - Sta. Catar'irYa '

.

AGORA EM JARAGUA

Clínica Dr. Jorge Lúls
Camargo Inchauste

- CIRURGIA GERAL

- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI·
NO GROSSO)

--- GASTROENTEROLQGI_A
- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h3Õ às 1'91130, na Av. 'Már. 'Oeo
dere eila. Fonseca n.O 1.086, ao lado .êl loja Là'Ca-
sita...;;... Fone 72-1907.

'

,

-�-

-i'

'Estado de Santa Catarina :";,, '-'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÄGÚÁ DO SUL

DECRETO N.· 833/83
r •

. '\ )

De�rara de Utilidade Públicá, pára fins d.

,desapropriação amigável ou judicial, o
imóvel que.especifica.

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul; 'lo uso de

suas atribuições legais e nos ter'mos�' Art. 6." cio De

creto-Lei N.ó '3.365, de 21 de junho de 1941,

DECRetA:
,

.

Art. 1.° � Fica declarado de Utilidade Pública pa
re finos de desapropriação, por via amigável ou judiciel-

.

o imóvel, cl� propriedade da Sra. IRMGARD BAHR KO

ROLL, com, área de 200 m2, sem benfeitol'ias, situado
na Rua 196-Bernardo Karsteni sendo parte do imóvel,
matriculado' 1)0 Livro 3-R, sob N.O 34.221 Fls. 24, do
Cartörio do Registro de lmövels-da Comarca de Ja'ra
guá do Sul, pare fins de iiga�ão com a Rua' 312-Sem

I Nome. , ,

! '

.

Art. 2.° __.,_ As despesas ídecorrentes 'do presente
Decreto, correrão por conta de dotação pr6pria do or-

çamento' vigente.
'

,

Art. 3,° - Este Decreto entrará, em viqor . na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contré
rle,

Jaraguá dó 541" 13 de junho de 1983.

DURVAL VASEL

Prefeito Municipai
.IVO KONELL
Secret,s de ,Administração e Finanças.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

.

,
;', \.

DECRETO N.9 8'34/83
Dispõe sobre a Obrigatoriedade do Exame
de Acuid�de Visual nas Escolas Munici

pais.

O Prefeito Municipal de Jaraqué do Sul, no uso de
suas atribuições,

DECRETA:

Art. 1.° - Toda criança, ao ser admitida em qual
quer das Unidades Municipais de Ensino, devera subme
ter-se a Exame de Acuidade Visusl, na própria Escola.

Art. 2.° - Constatada a deflc.encie, deverá ser en

caminhada ao Médico Oftalmologista.

Art. 3.° - Este Decreto' entrará em vigor na data
de súa publicação, revcqadas ás disposições

.

em con

trário.

. Jaraguá do Sul, 21 de junho de 1983.

DURVAL VASEL

Prefeito. Mu��icipal

NO KONELL

Secret," de AdministraçãÓ ê' Finanças.

-Correio
Informativo
NO eiNE JARAGUÁ _

"Os Sobreviventes dos'
Andes" é o sensacional
filme que fica em cartaz,
deste sábado" até 'terça
feira, sementa nos horé
rios noturnos de exibi
ção. Ele conta o drama
de um grupo que,

-

para
sobreviver, praticaram o

sinistro ato de canlbalis
mo. Já na quarta e quinta
feira, às 20h15, "O Povo,
ql,le o Tempo Esqueceu"
- o sétimo continente.

" ÇOMUNDADE CATóLI.
CA· - Estão abertas ..

as

matriculas para o próxi
mo curso de preparação
ao casamento, que será
dia 3 de julho, nas de
pendências do salão de
festas da comunidade
paroquial, com início às
8h da manhã. 2.) No
próximo domingo, dia 26
festa da Capela São Pe

dro, no Alto. Garibaldi. É
a comunidade .mals dis
tente da Matri.z, 28 qui-

" lômetros, no entanto, a

estrada está boa para o

movimento de carros.

3.) Nos dias 16 e 17 de
julho, a Comunidade São
Cristovão, de Três Rios

.

do Norte, promoverä a

festa do seu padroeiro,
,cOm festejos populares,
e procissão, bem'· como
bênção aos motoristas no

dia 16, sábado à tarde.

COMUNIDADE EVAN-
GÉLICA --- Cultos neste

domingo, às 8h, em Jara

guá do Sul e João Pessoa
(A); às l Oh, na rua Jo
inville e Santa Luzia (P)
e às 19h, em Jaraguá
centro, culto informal.
2). Neste' final-de-sema
na, o Coral. Infantil esta

rá em São Bento do Sul,
para participar de um e

vento com o Coral Infan
til "de Oxford. Na terça
feira, o grupo da OASE
Ouintas-Felrinas, visitará
o grupo de Florianópolis
centro. 3.) O próxi-

',mo curso de batismo se

rá no dia 2 de julho, às
15 horas, no Salão da
Comunldede. As inscri-·
ções devem ser feitas na

Secretaria.

KOHLBACH
O SU.PERMOTOR
P.OT�NCIA SEM LIMITI�

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NASCIMENTOS
Edita113.245 de'15.06.1983
JOSÉ VALDIR FODI •
ILCA BRAUN

Dia 04 de junho Ele, brasileiro, solteiro,
Ivan, filho de Jorge (Cer- operário, natural de Jara-

merm) Corrêa; Priscila, fi- guá do Sul, domiciliado e

lha de Mário (Sandra) residente na Rua Joaquim
Mohr. Francisco de Paula, nesta
Dia 05 de junho cidade, filho de José Carlos
Cristina, filha de Jaime Fodi e de Ivoni Glowatzki

(Rose) Nicolau. Focii. Ela, brasileira, soltéi-
,

Dia 06 de junho ra, industriária, naOral de
Marcelo, filho de Juvenal Jaraguá do Sul, domiciliada

(Carmem) Uller. e residente em Ribeirão das
Dia 09 de junho Pedras, neste distrito, filha

Ozeias, filho' de Hilário de Werner Augusto Braun e

(lIii) Joner. de Erna Müller Braun.
Dia 12 de Junho Edital 13.246 de 15.06.1983
Alessandra, filha .de AI· CELSO PERÍN e

miro (Dirci) Weiss; Rafael, IOLANDA BARG
filho de Ademir (Maria) Ele, brasileiro, solteiro;.Reltz, alrnoxarlfe, natural de Tu�
Dia 13 de junho parendi-Santa Rosa, Rio Gr.
Marcos, filho de Floriano do Sul,' domiciliado e resi.

(Loúrdes) Michalak; Vilson dente ne Rua Jorge Czernie-
filho de João (Terezinha) 'wicz, nesta cidade, filho de
Custódio; Larissa, filha de Vitorino Perin e dê Leticia

'

Jair (Maria) Nazario. Grando Perin. Ela, brasilei-Dià '14 de Junho ra, solteira, do lar, natural
Kátia, filha .de Agostinho de Jaraguá do Sul, domlcl-

(Crista)' Venera. , liada e residente em Rio da
Dia 15 de junho Luz I, neste distrito, filha
, Caroline, filha de osnt

:

de boIorberto Barg e de LO[li
(Braunllde ) Pradiç Dalane, Grützmacher Barg.filha de Hipólito (Lurdes)
Lubaski.

_

. Edital 13.247 de 15.06.1983
Dia 16 de' junho IENIR MENDO •

'Ivan, filho de .lvo (Elvi- MARI LUCE CORR�A
ra,) Eichstaedt; Josiane, fi- Ele, brasileiro, solteiro,
lha de Dorival (Iracema) eletricista, natural de Xa-

Weidner; Sheyla, filha de xim, neste Estado, domici-

Milton (Valdelíria) Balsa- liado e residente em Vila

nelli; Janielle, filha de Os- Rau, neste distrito, filho de
valdo (Mirlis) Vieira. Ricardo Mendo e de Ilda
Da 17 de junho. Giachini. Ela, brasileira, sol-
Thomaz, filho de Luiz teira, dq lar, natural de Bar-

(Lourdes) Mueller; Lean- racão-Rio Grande do Sul,
dro, filho de Domingos (Ivo- domiciliada e residente em

ne) Kowalski; Kledir, filho Vila Rau, neste distrito, fi-
de Robenson (Amélle) Bar- lha de Inácio Corrêa de

kemeyer. Campos e de Rosalina Cor-

Dia 18 de junho rea de Campos.
Juliano e Júlio, filhos de Edital 13.�48 dei !15.06.1983

Ivo (Baibina) Raulino; Va- Cópia recebida do CartÓrio
nessa, filha d� Valdir (Ro- de Guaramirim, n/Estado.
nilda) Bier; João, filho de OSCAR STEIN.
Alberto (Ernflla ) Klelnz ]. MARIA TISSI
Grasiele, filha de Walmor Ele, brasileiro, solteiro,
(Zilda) Cardoso. lavrador, natural de Gua-
Dia 19 de junho ramirim, neste Estado, do-
Anderson, filho de Áureo -rnlcilledo e residente em

(Madi) Ponstein. Guaramirim, neste Estado,
filho de Ervino Stein e de
Ana Krauze Stein. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente em Ne
reu Ramos, neste distrito,
filha de Octaviano Tlssl e

de Ema Schiochet Tissi.

Edita113.249 de '17.06.1983
GERONIMO SCHEUER •

LOURDES LENNERT
Ele, bresileiro, solteiro,

lavrador, natural de Jara
QJJá do Sul, domiciliado e

re�idente em Jaraguá�4, n/'
distrito, filho de Gabriel
Scheuer e de Maria Stein
mache� ,Scheuer. Ela, brasi
leira, solteira, operária, na-

FÁLECIMENTOS
Dia 16/junho ,

José Rosá, 82 anos; Adel
fo Reinke, 80 anos.
Dia 18/junho
Clara Zils Viergutz, 72 a

nos.

Dia 19/junho
Roza Theilacker Piske, 81

anos; Dorothéa de Freitas,
75 anos.

Dia 20/junho
José Pavarrello, 58 anos;

Diogo Rodrigo Salai e Thia�
go Thomas Salai, 1 dia.
Dia 21/junho
Júlio/ Raulino, 3' dias.

.

PROCLAMAS" DE CASAMENTO- .tado, filha de Miguel Sehre
'moskí e de GuHhermina 'Sil. '

.veira Schramoski.
Editar 1-3'.258 de ·20.06.1-983
Cópia recebida do Cartório
'de,Garuval neste Estado.
(JOAO CARLOS BENING •
ANEL! LJDIA LAFFIN
i Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de" Garu
va, neste Estado, domicilia
do e residente em Gal"uva,
neste Estado, filho de Em!
lio Bening e,de Ana de 011-'
veira. Ela, brasileira, soltei
ra,' industriária, natural de
Benedito Novo, neste Estado

, dornlcllleda e residente na

Rua Prefeito José
.

Bauer,
nesta cidade, filha de Alva
riö LaHin e Isolde Correia
Laffin.

Edital 13.259 de 20.06.1983
JOAO CARLOS FARIAS.
N'ELSf SCHVAMSACH

Ele, brasileiro,' soltelro,
motorista, natural de pon�e
Alta, neste Estado, domici
liado e residente na Rua 25
de Julho, nesta cldàde, fllho
de João Maria Farias e de
Doracy dos Santos Farias.
Ela, brasileira, solteira; ope:'
rári�,. natural de São Pedro
de Alcântara, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua 25 de Julho, nesta ci
dade, filha 'de .Eurlco Sch
vamhach e de Marta Sch
vambach.
Edital 13.260 de 21.06.1983
MÁRCIO GNEWUCH e

MllDA JORDAN
,

-Ele, brasileiro, soltelro,
operário, natural de ,Jaraguá
do Sul, domiciliado' e resi-,
dente em Rio da Luz 'I, nl

, distrito, filho de Mario Gne�
,

wuch e de Erna Greuel Gnfh
.wúch. �Ia� bresiletra, soltei-
ra, do lar, natural ck' Jara
'lgu'á do Sul, domiciliada 'e

11�
residente em São João, nes
te distrito, filha de Guilher�'
me Jordan e de Helena A
dele Augusta.Lange.
-Edital 13'.26,1 de 21.06.198'3
JOSÉ MATHEDI e

,CLEMENTINA MARTINS
I. Ele.. brasileiro, solteiro,
comerciante, natural de Ja-

, raguá do Sul; domiciliado 'e

residente em Nereu Ramos,
neste distrito, filho de Eu
genio Mathedi e de - Ema
'Bressani Mathedi. Ela, bra
,

silelra, solteira, do rar, na
tural 'de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em

Jaraguá-Esquerdo, neste dls-
,trito, filha de Fredolino
. Martins e de Marta Sehra
mowski Martins.

E para qua chegue ao co

nhedf)'lento de todos, man�
dei' passar o presente Edi
tai, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, on
de sera afixado durante 15
-dias,

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:
tural de Jaraguá do Sul, do- brasileira; solteira, auxiliar
miciliada e residente em de escritório, natural de Ja-
Garibaldi, neste distrito, fi- raguá do Sul, domiciliada'

,

lha de Alfredo Lenhert e de 'e residente na Rua José Teo-
Maria Leithold Lennert. doro Ribeiro, nesta Cidade"

filha de Leopoldo Nort e de
Ursula Nort.

Edital 13.250 de 17.06.1983
ALFREDO WERNER SCHULI
e TEREZINHA NILMA DA�- Edital 13.254 de 20.06.1983
PIAI PEDRO JOAO CORREIA e

Ele, brasileiro, solteiro, O,SNIRA GADOTTI
administrador, natural de .Ele, brasileiro, solteiro,
Rio de Janeiro-Rio de Janei- servente, natural de Itajaí,
ro, domiciliado e residente neste Estado, domiciliado e

na Rua Guilherme Weege, residente em Vila Lenzi, nes-
nesta cidade, filho de Ernst te distrito, filho de João
'Georg Werner Schulz e de Correia e Olga da Silva
Anna M." Margarida Schulz. Correia. Ela, brasileira, so!
Ela, brasileira, solteira, in" tetra, costureira, natural de
dustriária, natural de Rio Rodeio, neste Estado, dorni-
do Oeste, neste Estado, do- ciliada e residente em Três
miciliada e residente na Rua Rios' do Norte, neste distri-
Tomaz Francisco de Goes, to, filha de Osvaldo Gadot-

.

nesta cidade, filha de José- 'ti e de Irma Gadotti.
Dalpiaz e Erna Dalpiaz. Edital 13.255 de 20.06.1983
Edital 13.251 de 17.06.1983 GABRIEL SOBERAINSKI e

LEONEL GONÇALVES FLO- MARIA ARIMURA FILGUEI-
RENTINO' e CATAR'INA DE RAS
FATIMA BARBOSA Ele, brasileiro" solteiro,

Ele, brasileiro, solteiro, natural de Massaranduba,
operário, natural de Aplúna, neste Estado" domiciliado e
neste Estado, domiciliado e residente em Ilha da Figuei-
residente na 'Rua Joinville, "ra, neste distrito; filho de
nesta cidade, filho de Ar- João Soberainski e de Ana
naldo GOnçalves Ricardo Soberalnskl. Ela, brasileira,
Florentino e de Juventina, solteira, operária, natural
Leite Florentino. Ela, brasi- de Urupês, São' Paulo, doml
leire, solteira, operária, na- ,ciliada e residente em Ilha
tural de Otadlio Costa, nes- da Figueira, neste distrito,
te Estado, domiciliada e re- filha de João Rocha Filguei
sidente na Rua Henrique ras- e de Dirce Arimura.
Marquardt, nesta' cidade, Edital 13.256' dé 20.06.1983
filha de Vilarim Euzebio NILTON, ANTONIO RAMOSBarbosa e de Aguida Schml- e LUCIA MAYER
ler Barbosa. 'I Ele, brasileiro, solteiro,
Edital 13.252 de 17.06.1983 operário, natural de Jara-
ANTONIO MARTINELÜ e guá do Sul, domiciliado e

GESSI MARIA HORN residente na Rua Zacarias
Ele, brasileiro, solteiro, Lenzi, nesta cidade, filho de

operário, natural de Jara-. Antonio Manoel Ramos e de
Qua do Sul, domiciliado e Ilda, Bodemberg Ramos. Ela,
residente em Santa . Luzia, brasileira, solteira, operá-
neste distrito, filho de Apa- ria, natural de, Maripá, Pa-
rício Martinelli e de Páscoa lotina-Paraná, domiciliada e

Maffezzolli Martinelli. Eis" residente na Rua Castelo
brasileira, solteira, do lar, Branco, nesta cidade, filha'
natural de Cunha Porã, nes- de João Mayer e de Wali
té Estado, domiciliada e re- Frida Roters Maier.
sidente em Santa Luzia, nes- Edital 13.257 de 20.06.1983
te distrito, filha de JoséRei- . Cópia recebida do Cartório
noldo Horn e de Blondlna de Joinville, neste Estado.
Edel Horn. ALVARO BORCK e ANA
Edital 13.253 de 17.06.,1983 MARIA SCHRAMOSKI '

GELSON FERNANDo· Ele, brasileiro, solteiro,
EMMENDÖRFER e INGELO- mecanico, natural de Jara�
RE NORT. 'guá do Sul" domiciliado e

Ele, brasileiro,' solteiro, residente na Rua Bolivia,
recepcionista, natural de Ja- nesta cidade, filho de AI-
raguá do Sul, ,domiciliado' brecht Borck e de Maria
e residente na Avenida Ma- Pereira Borck. Ela, brasilei-
rechal Deodoro, nesta cida- ra, solteirc>,_ industriária, na-

de, filho de Amando João tural de Guaramirim, neste

Emmendörfer e de Angelina Estado, domiciliada e resi-
Rubini EmmelJdörfer. Ela, dente em Joinville, neste Es-
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Juízo de Direito da Cómar�a de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CITAÇAO
O Doutor Hamilton Plínio tAlve:s, Juiz de Di�eit� da la.
Vara da Comarca de Jaraguá :do Sul, Estado de Santa

Catarina, na forma da lei, �tc. . .

.

FAZ SABER e todos quantos -Ci présente :edital de cl

tação, com o pra'�ö de trinte (30) dles virem Otl d!le'
conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte,
de DULCIO TEODORO LENZ I e TEREZINHA MURARA
LENZI, brasileiros, casados, residentes e domicivdos à
Ruà I rmão Leandro rrr. 446, nesta cidade e Comarca, a-

·

través de sua bastante, procuradora, advogada dra. Ma
ria dá Graça' Moraes' de Assis, foi requerida a ação de
USUCAPIÃO Nr. 8519 pará aquisição do seguinte' imó
vel: (dividido em duas partes): A la., tem 'como. _con
fronteção de frente '6,60 ms na Rua Barão do Rio Bran
co e' 13,75 na Rua Marina Fructuoso; pelo lado com

uma lirihâ de 185,30ms com terras de Adalberto Krau- .

se' e Rolf Hermann e do butro .lado com :terra dos pe
ticionários. A 2a. faz frente com ,13,85ms com Rua Ma
rina Fructuoso e fundos, .com o Rio Jaraguá em 49,�9 '

ms; do lado esquerdo com uma linha de 87,iOms em

terras de Eqon, Richert, Anselmo Bertoldi e. Eduardo
· F.rancisco WilheJm e pelo lado direito, com uma linha-
·

de 17,70ms emterres
_
de Valter Vogel. DESPACHO DE

FLS. 47 verso e 48: I-Marca-s� o dia 15.8.83, às 9,30
hs, para ter lugar a audiência de Justificação de posse,
intimando-se os confrontantes- por mandado e os lnte-.

· ressados incertos e ausentes por .edital (já houve cita
ção aiÚeri<?r), digo, citem-se. 'II-Oficie-se à Fazenda na

cional, estadual e munici�al p.ara os fins de lei, III-Oe
ver-se-á, ail'!da, advertir, que ac>çitãçãö 'valerá para to
dos os atos do 'processo, sendo o edital expedido com

o prazo de 30 dias. lV�Ciente o MP.
'

\ as.> Hamilton
.

Plínio Alves, Juiz de Direito da 1 a. Vara. JS. 3.5.83. E,
para que chegue ao conhecimento de todos os interes-

!.
.

sado$- ausentes, incer�os �. de;sconhecidos, foi expedido
o presente· edit�1 que será puplicado na forma da lei e
afixado nq local de costúme,' no átrio do Forum; cor

rendo o prazo de: 15 dias, para contestação, querendo,
a contar da intimação da s�ntença que justificar a

posse, sob pena d� serel\l tidos' como vercladeiros os

fatos alegados pelos ôutdres. Da90 e. passado nesta ci
dade de Jaraguá do Sul, aos dez dias do mês de junho
do ano de mil novecento,s e oitenta e três. Eu, (as),
Escrivão, o subscrevi,!

,.

.

HAMILTON PUNIO ALVES
Juiz de Direito!da la. Vara

II

'"
,

-......,---......----..---
. \

PMDB
PARTIDO DO MoviMENT� DEMOCRÁTICO

BRASJLEIRO

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Nos termos da Legislação em vigor, ficam convoca

dos, por, este Edital, todGls os eleitores filiados ao Par
tido do Movimento Democrático Brasil'eiro _' PMDB,
neste Município para a CONVENÇÃO MUNlClPAL que
será 'realizada no dia 3 de julho de 1983, com in(cio
às nove (9) horas e encerramento, às dezessete (17)
horas, na Rua Reinaldo Rau, 299, nesta cidade, com a

.

seguinte
ORDEM DO DIA

a) Eleição, por voto diretó e secreto, do Diretório
Municipal, que será constituído de 4'5 membros e de
15 suplentes;

,

b)' Eleição, por voto direto e secreto, de 06 Dele
gados e respectivos Suplentes à Convenção Regional;

c) Eleição!�por voto direto e secreto, da Comis
são Executiva e seus Suplentes, pelo Diretoria Munici
pal eleito.

Jaraguá �Q Sul, 20 de junho de 1983.

Dr. Altevir:, Antonio Fogaça Júnior
Presidente do J'lMDB

CORREIO DO POVO Jar�guá do Sul :_ Semana de 25/06\a 01/07/1983

ramento do cidadão produ
tivo; hoje perdido' nas inda
di;ões htstörlco-econôml-

. cas do munjcípio.

as começam às
ehtanto, o candi�
estar no local

inutos de antece
zendo o ca rtão
fi<tFo, carteira
d�riginal e ca

ráfica azulou

da não chegou. De todos,
porém, foi o que melhor
conservou carácterfsticas de
pureza histórica .. A 'orienta
ção exclusivamente agrícola
da região.·- 'diz a pesquisa
- cal,fSOU espalhamento dá

população e. reduziu ao' mf-
.nimo a 'área urbiúíizada'. Is
'to está ria origem'dos pro
blemas de interação social
em Sch roedér é age como

causa de enfraqeeclmento
comunitário.

Preocupante em Schroe-
der; é o estado do sistema

.

escolar' e de certos melho
,

rernentos urbanos. No en

l tanto, b poder municipal dá
mostras 9� estar realmente
"envolvido na direção de 50-
lucionár os problemas co

',

munitários.

CORUPÁ

Pequisàdà Furi.mostra realidade dos
municípios: da· bacia 'do 'Itapocu

De todos os municípios
: da 'região, é o de mais con

trastes ,"istoricos. Dias hau
I va em, que Corupá, ligada
; pbr ferrovia ao Atlântico,.
teve papel preponderante
na economia agrícola da

: região. Hoje ocupa posição
n1ais modesta no conjunto
,das comunidades pesquis,a-
'.dáS. .

,Corupª é uma comunida
de-mais madura que as co
irmãs da,região, porém, en-.
frenta a crise do envelhe
cimento. Apesar da situação
geral poder Ser classificada
"boa", urge' que a comuni
dade revitalize sua econo

mia, sob pena de entrar em

processo de decadênCia ir
reversível. A comunidade
deve estudar seriamente' as

hipóteses de industriaiiza
ção,. sobretudo como apro
veitam,ento de produtos pri-'
mários (banana., por ex.) e
a 'esco'la 10çaJ tem .grande
papel a cumprir no melhó-

MARISOL S.A.

Na edição do dia 28 de
. maio, o "Correio do Povo"
divulgou uma' pesquisa rea

'Iizada pela Fundação Uni
versHária da Região de Ja
inville-FURJ, através do pro
jeto "Ação Integrada Co
munidade-Escole",.. referen
-w- a Jaraguá do Sul, mos-

trando a realidade nua e

crua, medicÍa pela "Taxa de
Participação Comunitária",

�
em dez níveis distintos. Ta.1
pesquisa teve por' finalida
de avaliar os diferentes nf
'veis de consclêncla pol ítica
das 14 comunidades que sO

_frem influênccia da FURJ,
; em seus g.491 Km2" repre
sentando 6,8°/9 do te,rritó
rio catarinense: Jolrivllle,
Jaraguá 'do Sul, Rio Negri
nho,' Corupá, São Bento do
Sul, Campo. Alegre, Schroe
der, Guaramirim, Massilran�
duba, Barra Velha, Araqua
ri, Pirabeiraba, São ,Fran
cisco do Sul e Ga'ruva.
Concluímos agora' (, que

diz a pesquisa sobre os rri'u
nicípios de Guaramirim, Co.
rupá, Schrolltder e Massa
randuba, que formam tam
bém a bacia do Itapocu, "on
de existem planícies de alu
vião' férteis, próprias para o

arroz, cana-de-açúcar, bana
na, mandioca e milho e on

ae, também, ãs condições
n�turais, atraíram e fixaram
uma popula�ãQ de origem
européia". ,.Esses municípios
assim como Jaraguá do Sul,
localizam-;se no "hinter-
land", entre as comunida
des do planalto e do lito
ral
l

•

SCHROEDER

Schroeder é o menor e o

mais rural dos munlclplos
da Microrregião Colonial de
Joinville e, também o mais
isolado, onde o asfalto ain-

Indústria do 'estuário

Ven�edores

GUARAMIRIM

Guaremlrlm está situada
abaixo da média

.

geral- ela
região. Sua base econômica

.
é totalmenie agrícola (ba

�

nana, arroz), revela .0 tra-:

balho da F�J. Seu quadro
geral. é problemétlco, Ape-.
sar- 'de economicamente a-,

tuante, as condições gerais·
de vida deixam, em médla..
a desejar, 'se comparadas
com' outras comunidades da

reqieo. Faz-se. necessária e-:

tuação comunltérie sobre a,

escola, visando a torná-Ia,
mais útil, sobretudo em ofe
recer condições de instru- ,

mentalização caseira e cotl-:
diana.
Grave é o nível de politi

zação e suas consequências
na vida municipal e pi:lrti-
cipação comunitária. Em;
Guaramirim aparece, cbm

muita clareza a desvincula
ção do cidadão de seu pró
prio destino.

MASSARANDUBA

MassarandLiba é um mu

nidpio altamente. especiali
zado: cultiva arroz e conta
'com importante cooperati
va especializada, e de im-

.

portância regic:mal: Em re·

sumo, é uma comunidade,
.

desagregada, porém
micamente madura.

As lcaracterísticas locais

Os ca'ndidatos deverão comparecer: ao Setor de
Recrutamento e,�eleção, a Rua Jolnville s/n, Jaraguá do Sul ..

j

A partir do próximo a

no, o Centro de Treina
mente do Senai de Jara-

AUREA MÜLLER GRUBBA,' Tabeliã Designada de g)Já do Sul será írans-
Notas e Oficial de Protestos de. Títulos da Comarca de formado em Centro de
Jaraguá do Sul, Estado de Santâ Catarina, na forma da Formação Profissional,'
.lei, etc. . . que passará a oferecer,

Faz saber a todos quantos este edital virem que se além da qualificação pro-

acham neste Cartório para protesto os títulos centra: fissional, a aprendizeqem ] �
nas disciplinas de portu-

AlVINO MARQUARDT E OU, Rua Mal. Floriano PeixOto, 'guês, história, geografia,
134, nesta. AGROPECUARIA JARAGUÁ lTDA, Rua Ve- moral e cívica, higiene e

nâncio da Siiva Porto, s.n., nesta. ETLA KARSTEN, Rua! segurança no trabalho,
Pe. Alberto Jaeobs, 255, nesta: FLORENTINO TOMA- preparando o aluno pára
SELLi, Rua Santa Luzia, s.n.;: nesta. IVO RICARDO as empresas. Será um

, STRATM�NN, R.ua Emilio Stein, 125, nes'ta. JAIR SA� curso de 1.600 horas,
1yitJEL, DE CASTRO, Rua Jose Teodoro Ribeiro, s.n., com o desenvolvimento'
nesta. lAURO lINZMEYER, Estrada Rio Novo, Corupá. I da formação especial no

MARCOS' WUNDERLICH, Rua C;urt Vasel, 233, nesta. próprio Senai e a for
MARTJNS SALVADOR, Rua 25 ,de Julho, .1177, .nesta. J mação geral nos colégios
RATINHOS' SPORTS L1NO JOSE STOINSKI" Av..Mal. ". e escolas básicas do mu-

Deodoro"Gateria Dom Fráncisco,: nesta. VERBINEN COM nicípio, isto; àqueles que
e REPRES lTDA., Rua 28 de Agosto, Guaramirim.

. estudam da 5a. a 8a. s�
ries.

terá Centro de Formaeão Profissional.
I

EDITAL

Ree.struturando o quadro de vendedores, estamos
selecionando profissionais .competentes disposto.s
à viagens prolongadas. .

.

urbsnização ' Senaialhamento
'

geo- ena I
uzem em muito
omunitário, tal- I-��_��_---:- -'- ., ..

eira providência
da. A escola ne-

cuidados urgen
como as atlvl
as ao lazer. No

pro
rrem da saiu

.da nãóiJarti
unitáda

.

da po
Massa,randuba.

10 de julho, !ie
dos no Centro
de Primeiro

io Krutzsch"-CIP,
Supletivos de 1.°
, de acordo com

e Adminlstração

aia. l)eRE. No E, como os ditos devedores não foram encontrao er as pro-
ua Portuguesa e

dos ou se recusaram a aceitar a devida lntimação.. faz A informação é do di-
para o 1.0 grau, por lnterrnédio cio presente edital para que .os mesmos reter do Senai, Luiz Du-
Língua, Portu- compareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, rieux Sobrinho, que dias

iteratura .Brasilei- no prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então passados esteve r:eunido,
2,0 grau; mo dia dar razão por que não o fai, sob pena de ;erem ÖlS re- na Weg, com (, presiden-
ática, . EMC e

feridos títulos protestados na forma da lei, etc. .

te, da Associação Comer-
o ].0 gr'áu, Un-

.

115/Jaraguá do Sul, 23 de Junho de '19'83. cial, Bruno Breithaupt,
geira M9derna e AURE'A MÜLLER GRtJB8A • I"

com a diretora da 19a ..

para o 2.°; dia UCRE, Iris Barg Piazera,
s Físicas e Bio: Tabeliã' Designada de Notas e Oficial d. .

com o diretor de rela-
História, tanto Protestos de Títu.loS da. Comarca de ções industriais da /Weg,
como para o 2..0 Jaraguá do Sul. Euclides Emmendoerfer,
dia lO, �MC e .--------------------------, com o gerente de treina�
as para o 2.° gr. --,-.--------------------. menta daquela empresa,

,

..

',MANHÃ DO LAZER Alfredo Cardoso e com
o Prof. Jöão Paulo Macha
do, diretor da Divisão de
Ensino do D�pto. Regia
n.al do Senai/SC.
Naquela ocasião decidiu
se pela transformação do
Centro e providências a

serem tomada para a con

cretização da medida.

Participe - Divirta-se
Traga Sl,la família -- convide Seus vizinhos _ reencon

tre amigos, jogue e brinque com seus' filhos .

.
'

Dia 03 de julho _ rua Reinaldo Rau.

Promoção: Difid/19a. Ucre

Apoio: "Correio do Povo" Es'porte para Tndos.

Em agosto, o Ford

Escorrjá estará
no mercado

Será apresenbdo à imprensa especializada de to
do o País, nos dias 27 e 28 do próximo mês, no Rio'
de Janeiro, o esperado Ford Escort que, em agosto,
será.Iançadc pela, Ford Brasil no mercado brvileiro.

O Escort vem antecedido do título de "mals ven

dido no mundo nes últimos dois anos", com os resul.
tados registrados nos ES,tados Unido�, Europa e Áfri
ca. As vendas do Escort, nesses três continentes, atin
giram 847 mil unidades no ano passado, com o acrés
cimo de 24 mil únldades sobre o volume comerciali-
,zaqo em 1981, o que coloca O

.

modelo da Ford co�
mais de 200 mil unidades à frente do \lW-Golf.

Apesar das dificuldades econômicas internacio
nais, a Ford alcançou o volume. total de 4,3 milhões
de automóveis. Na linha de veículos comerciais, os ca

minhões da série "F", também produzidos no Brasil,
a Ford manteve a liderança internacional na categoria
e a sua posição entre os 10 mais vendidos do ml;lndo .•

Na Europa, a Ford assumiu a liderança em ven

das de autómóveis na Inglaterra, Dinamarca, Irlanda
e Noruega,. e de caminh�és na Inglaterra, enquanto a

sua participação global no mercado europeu atingiu o
recorde de 12,4 por cento.

OS MAIS VENDIDOS

No ano passado, foram os seguintes os carros

mais vendidos no mercado mundial: Em 1.0 lugar, Ford
Escort- - 847 mil unidades; V VW-Golf '- 639 mil;
3.° Toyota Carolla - 636 mil; 4.° Renàult R-9 - 589
mil1 5.0 Nissan Sunny - 553 mil; 6.° �enault R·5 --!
52{1 mil e em 7.° lugar, Ford Série "F", com 480 mil
unidades comercializadas.

MORETTI, JORDAN & ,elA· LTOA·
REVENDEDOR FORD PARA A REGIAO DA

.

GRANDE JARAGUÁ Da SUL
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'

,

Assiriátura para Jaraguá do Sul: •.... '. Cr$ 3.000,00
Jutras Cidades: ; ,.... Cr$ 3.500,00
Número atrasado: .......•..... ;.... Cr$ 70,00
Número avulso: ' . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• Cr$ 60,00
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'

Este jornal é associàdo a ADJORljSC e ABRAJORI.

Veículos movidós i álcool, ,

Corcel II semi luxo - branco ... ,� 1983
Corcel II Hobby • branco ,..... 1982
Bellna .II LDO � prata .•...•.... 1981
Corcel II L - cinza cranfzo ",' . .. 1981
.cercel II Hobby - breneo '", .... 1981
Selins II L - ezul (fladal ;...... 1981
Beline, II L - beqe ., , 1981
Coecel II Hobby - branco •..... 1981,
Opala Comodoro. verde met. ;; 1982
Brasltla - branco '

....•.. ,. 1981
Flet 147 L • marrom 1981

Vefcuros movidos à gasolina
Del Rev GL - azul met. ..•... '

.. 1982
Corcel II ST • bege \�\bSelina J I Loo - prata .

Corcel II tOO • branco , ,,; 1980
Corcel II Hobby � prata _�. 1980
Corcel II GT • azul met , 1980'
Corcel II LDO • prata 1980
Selina II L - prata ... , ���gMaverick - verde .•. ; ....•.•. '.

FviWat 1134007 -Lbrtn:_� •. '., 1���.,........,... "

1979VW 1300 L - branco .

F-4000 • larania 1979F-4000 - larania ; 197
aferta especial
VW 1300 • beqe 1977

. Passat LS • branco .. . • . . . • . . .. 1976
.....

,AAora você compra ou troca seu carro
usado revisado conosco, e recebe com
bustível (álcool ou gasolina) durante 1
mis totalmente de qraça. Acompanha
qarantla. Promoção válida até 6.7.83.
Av. Mal. Deod. 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 especiartzado, possibilitando umá viagem
tranquila, r4pida e segura.

,

Programe. beml Programe Can8�inhó,.
o 'ransporte carinhoso.

CONFIRA A HISl'ÓRIA ...

HÁ'38 ANOS

Uma remessa "record" da mila
grosa drOga, penicilina, era enviada dos
Estados Unidos para São Paulo e os 30�
frascos, pesando 3.000 librâs, era o ma�r
embarque enviado para um país da Amé'ri. '

ca Latina, representando efetivamente,
mais de"seis vezes o tota� da produção
mensal dos EE.UU. em per(icilina, há vinte
anos atrás. Para o Brasil ,representava a

maior novidade em matéria de àntibi6ti
cos e as curas eram tidas como milagrosas.

- Q "Correio do Povo" publicava nú
mero especial em homenagem ao regresso
da Força Expedichmária Brasileira, com

g�ande número de clichês �os expedicioná
rios do munidpio que tomaram parte ria
gloriosa campanha.

Barão de Itapocu

visita ao Paraná, que se verificava no dia
24 de junho 'de 1953, onde ap6s visita ao

Tribunal de Justiça, Assembléia Legislativa
e Comando da 5.· Região Militar e um

banquete no Graciosa Country Clube, fo
ram assinados vários e importantes convê
nios do mútuo interesse dos dois Estados
sulinos.

- O "Jornal do Comércio" do Rio'
trazia a notícia referente ao soldado Afon
so Kath, de Rio da Luz, Jaraguá, Santa Ca
tarina, dizendo que "Afonso Kath, descen
dente de alemães, fala dos cuidados mé
dicos a que foi submetido. Ferido por um
estilhaço de projetil de canhão 88, que Ih.
entrou f1elas costas e saiu a altura dos in
testinos, fói salvo por um tratamento efi
cientíssimo à base de injeções de soro

(não podia comer e passou vinte dias sem

Ingerir alimento algum), de que tomou 10
litros de plasma sanguíneo e 260 injeções
de penicilina. Era detentor de uma costela
de platina.

-,A Liga Jaraguaense de Desportos
tornava público a transferência dos seguin.
�es amadóres: Augusto Cardoso e Elpídio
da Silva do C.A. Baependí para a S.O. Aca

raíi Arno Müller, da S.O. Agua Verde para
a S.O. Acaraí; Mário Mahfud, Hans Meyer
e Aliberto Eward do CA Baependí para a

S.E.R. Faixa Azul; Arno Henschel da S.D.

Acaraí para a S.E.R. Faixa Azul e Moacir
Silva da S;E. Agua Verde para a S.E.R. Fai·

.

xa Azul. Era atléta pra todo o lado ...

.. , HÁ 20 ANOS

_ O pessoal da RVPSC entrava em

.

greve, reclamando atrazados que, somavam

475 milhões de cruzeiros. A parede decre

tada, contudo, .

durou apenas 23· horas,
pois, em Curitiba, era assinado acordo pa
ra a cessação da greve. Assim mesmo, a

paraHzação dos trabalhos motivou prejui.
zos de' vulto à economia da região.

- O governo brasileiro, c6ncordava
em dar um contingente para a guarnição
de Milão, na Itália, aié que se resolvesse
ti nqrmalização _

da situação daquele Paí�·
.

Estáva mesmo muito ruim a ordem naque..
la ci�ade. Henrique Jacobi foi um dos sel
dados que formaram o pelotão.

... HÁ 30 ANOS
- Era nomeado Juiz de Direito desta

Comarca o dr. Nelson Conrad, hoje desem·
.

bargador e que vinha transferido da Co·
marca de Curitibanos.

-- O Rotary Club de Jaraguá do Sul,
por seu presidente Mário Tavares da Cunha
Mello e Secretário Osvaldo Heusi, convida
vam as famílias dos clubes Baependi, Ai
moré e Grêmio das Orquídeas para a sel
rée dançante, no dia 4 de julho, no salão
de danças do Bar e Restaurante Buhr, ee
mo parte dos festejos programados por
motivo da posse do seu novo Conselho Di
retor.

- Bento Mu·nhoz da Rocha c;onvidava
o Governador Irineu 'Bornhausen para uma

_ O deputado Cesar Prieto, PTB do

RS, esclarecia à reportagem que enquanto
se procurava resolver lá fora o problema
do nosso "déficit';, tomando empréstimos
às nações em melhores condições financei

ras, o remédio para soluéionar a angus
tiante situação estava aqui dentro: Apenas
evitando a sonegação, acrescentando: em

1961 a sonegação era de 200 bilhões, em
1962, 300 e em 1963 já chegava a 400 bi

lhões de cruzeiros. Mal que vem de longe
para ser resolvido. . .

.

.,. HÁ 10 ANOS

.- Pedro Nolasco, em "Às Margens
do Itapocú", eementava a morte de um

pipoqueiro: ,"Fritz, o pipoqueiro, era amo

veI. A todos atendia. Sua mulher mais do

que solícita a servir os bçavos estudantes
do Colégio São Luís. Depois o Fritz resol
veu vender pipoca lá no.céu. E todos os

demais vendedore'S de pipoca, em sinal de

luto, não venderam pipoca naquele dia.
Venderam carinho e amor. E muita

.

sau

dade.

- Lia·se na imprensa o 'seguinte ape
lo: Coopere com a Bibliotéc. Mun�cipal.
Você estará colaborando para a cultura
de sua terra � de sua gente!

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUA e CONPAL - Concentrados p/Alimentos

�------------------�-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRAI'OS?
.

FOTOCÓPIAS? SERViÇOS A�REOS VARIG?

Se o seu problema é este a solução é esta: Organização Contábil
"A Comercial�' Uda. Rua CeI. Proc6pto Gomes 290.

Telefone 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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OS ,PROBLEMAS CAUSADOS' PELOS
TÓXICOS � JUNTAMENTE
DOS PAIS fl DOS FILHOS

Hoje as famílias brasi
leiras E's-tão encarando pe.
lo diálogo o problenia. cau
sado pelo uso dos tóxicos
e fodo o tipo de drogas.,
Seus filhos envolvidos _ no

mundo dos tóxicos já não
são um mistério e com

sangue frio enfrentam jun
tos a situação sem ohlpocri-
_sia.

No XVII Seminário Re

gional da Escola de Pais
-

no Colégio Rosário em Por
to Alegre, este problema
foi abordado pelos 1,600
participantes. No final de 3
dias de debates, o Pe.
Charbonneau -

falou sobre'
a familia frente às drogas e

os drogados; No infê:io da
palestra Charbonneau per-
�guhtou de quem era a cu-l
-

-pa quando surgia o pre
blema dos- tóxicos d�ntro da

.

família. Charbonneau a·

penteu ,5 causas q",e os pais
buscam quando pretendem
explicar os tóxicos e sa

bem que um filho está en

velvlde.
A primeira causa een

siste em deixar a culpa na

chamada crise d. civilizà-
"çãe, Tudo acontece porque
o mundo atraves�a um -

pe
ríodo conturbado da his
tória. A crise da humani
dade tem costas largas. Na

. segunda causa os pais a

cusam o mundo inteiro
por estar repittto' de vícios
e de perdição. Na terceira
eausa os pais acusam a

polícia que não promove a

neeessana repressão' aos

tóxicos e ainda acusam os

legisladores de serem bran
dos demais nas suas penas
aos traficantes. Também
há- pais que simplesmente
internam os filhos em elí
.nieas especializadas e 'Ia·

vam as mães, como se na-
,

da tivessem a .haver com o

caso e se dizem inocentes.
Em quarto lugar temos es

pais que são eempleta«
mente alienados ao pro·
blema dos tóxicos. Pensam
qu� isto nunca a09ntecerá '

com 0..$ seus filhos e que
estes são os "melheres ,do
mundo, '. Em quinto lu
gar surgem a indignação
quando sabem que seu

filho está envolvido.
Do lado dos filhos tam

bém existem várias atitu
des. A 1.· dizem que ser

adolescente é sinônimo de
acesso- à liberdade que, por
sua vez, significa- a recúsa
à responsabilidade, até pa
ra a própria

'

preservaçã().
Em 2." logar atiram a culpa
no mundo, que não lhes o

fereceu chancés de traba
lho. Em 3.· lugar a sim
ples contestação' da época .

Em 4.· lugar q_uando o jo
vem faz por sí mesmo uma

o�ão pela droga e quer a

autocontemplação. Há un�
10 anos atrás o problema
dos tóxic:o� era tratado pe-
la repressão e hoje come
ça a entrar o diálogo. Ö
filme e o livro "Eu, Cris
tina, 13 anos"! está tra

zendo o debate ao te_ma
dos tóxicos. Noventa por
éente das pessoas envolvi
das com drogas vêm de
famílias com problemas.
Um destes problemas que
podê afetar O jovem o po
de levar ao ponto de esco

lher o tóxico como saída
destes problemas surgidos
nas famílias. O diálogo
franco entre pais e filhos
pode ser uma solução para
o problema das drogas e

tóxicos. (Pe. Natalício Jo
sé Weschenfelder, pera o

"Correio do Povo").

Evite o primeiro golel
ALCOÓLICOS ANÔNIMOS

'GRUPO ,"s E R E N I DA D E"

loja

É real
Senhor!' PUlei' de galho em galho, fazer ma

caquices e viver 30 anos? t muito, Senhor!
Besta-me 20.

Deus criou o burro e disse:,
Obedecerás çi6 homem, carreqarás fardos p�
sados nas costas e viverás 30 anos, e seres
�

burro.

O burro virou-se para Deus e disse:

Senhor! Ser burro, obedecer ao homem, car

regar fardo nas costas e .vlver 30 anos? E
muito" Senhor! Besta-me. 10.

,Deus criou o càchorro e disse:
,

Comerás o osso que te jögafern ao chão, to� .

marãs conta da casa do- homem, e vivérás 20
,

anos e serás ,cachorro.
'

,

O eaeherre vlréu-se para .Deus e disse::

Senhor! 'Tomar .conta da' ca-sa "do homem,
comer, o que mé/jogarem ao chão e viver 20
anos? É muito Senhor!' Basta-me 10. '

, ,

De�s criou o rhacâ'to e disse:

Pularás de galho em' galho, farás macaqui
ces e viverás 30 anos e ser-ás macaco.

O macaco vireu-se para Deus e ,disse:

E Deus fez O homem e disse: •

I 1:

, . Ser ás o rei elos animais domlnarés o' mun
do, serés inteligente e viverás '30 anos.

O homem virou-se para Deus edlsse:
Senhor! ser rei dös animais, dominar o

mundo', ser inteligente e viver 30 enos? ,

É muito pouco, Senhor!20 anos que O bur··
ro não quis" lO-anos que o cachorro recusou
e lOque o macaco não está' querendo dé
me a mim, Senhor, para que eu viva pelo
menos 70 anos.

E Deus ateneleu ao homem:
Até os 30 .enos o homem vive a vida que
Deus lhe deu. É homem. Dos 30 aos 50, o
homem casa e carrega os fardos nas costas

para sustentar.a família. � burro, bo'S �O
aos 60; já cansado ele passa a tomar conta
da casa. É cachorro. Dos 60

,

aos 70, mais
cansado ainda, ele passa _a viver aqui e alí;
'é na casa de um' filho ou de outro e faz gra
cinhas para as crienças rirem. É macaco.

,

Esta é a realidade da vida. De nada a

diante o dinheiro, o orgulho e a vaidade se
todos nós teremos que passar por :estas fe
"es. -' (AUTOR DESCONHECIDO)

t , ,

Entre noMoozà4portas poraqul� .'

EQlleldierhr Clmércie,
di Veicules Lida.

COMPRE o SEU LOTE N5 JARDIM SÃO LUI� POR APENAS
,

. '" ' Cr$ 26.600,00 POR MêS. ' ,

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.

EMPREENDIMENTOS IMOBI LIARIOS
MARCATTO LTDA.

CRECI-093 - 11,· REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72 ..1136,

•

'-

Reuniões às terças e quintas-feiras, às 20 horas.
Rua Exped. Gumercindo da Silva, 370 (ao lado da
creche). Cx. Postal 300 - Jaraguá do Sul� SC.

Jardim SãoLuiz

_'"

Safari
Espingardas, rifles, revólveres, munição, redes, tarrafas, molinetes, varas. eq�ipílrrientos para �er�ul·ho,
barracas, colchonetes, mesas, churrasqueiras e demais artigos de primeira qualidade e a preços vêntajosos.

�� r.- �.A_L�O__JA__SA__F_A�R__I_f_ic_a_n_�,__G_a_le_r_ia__D_o_m_'_F_r_a_n_�_is_C_o_,_s_a_la__4�__n�a__M_a_r_e_c_ha_I__D_eo_d_o_r_o_. �------------;l'

-TUDO PARA CAÇA, PESCA E CAMPING

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Muito embora faltem' ain
da quatro rodadas para o

término da primeira fase
eliminetória, o Campeonato
Municipal de Futebol Var
zeano, da Divisão Municipal
":Ie Esportes, já mostra as

oossíveis equipes classifica
"jas às semifinais do certa

me, que movimenta cada
'::Iomingo as trinta equipes
inscritas. No domingo passa
do, os jogos válidos pela
terceira rodada, apresenta
ram estes resultados: Chave
Verde - Saturno 2x2 Amé

fica, São Paulo Ox1 Santo

Antônio, Rio Molha OxO Fi

gueirense; Chave Amarela

Portuguesa 2x3 Ja raqué. Vi

eórla 1 x 1 Noroeste, Santa
luzia 3xO ' Blumenauense e

Pinheiros 2xO Artelaje;
Chave Azul - Metalúrgica
Trapp Ox1 Zonta, Colúmbia
1>:1 Bradesco, Vlrscopos
Öx1 Corinthians e Vila Len
zi 2x1 Vila Nova; Chave
Vermelha - 'Canto do Rio
1x2 Canarinho, Faculdade
1x1 Malvice e Fluminense
,:2x3 Prefeitura.

.Após realizadas as três

rodadas. ,a classificação eS

tá assim: Chave Verdé -

Rio Molha e Santo Antônio
4, Figueirense 3,. Saturno,
Serraria Aldrovaridf e Amé-
,rica 2, São Paulo 1 ponto;

Padalistas catarinenses
estarão domingo em JS"

João Pessoa e Juventus pelo
Estadual Amador e Torneio

",Atletismo; Jaraquá presente
- no Troféu Brasil em SP

Para participarem da 4a

etapa do Campeonato Esta·
dual de Ciclismo,' dezenas
de' pedalistas catarinenses
estarão neste domingo, dia

_25, em Jaragvi} do Sul, em

'provas que terão o petrocí-
O nio da Eletromotores Weg.e

Segundo Valdir Bruch, di
retorsexecutivo da Associa-

, gão Recreativa Weg-Arweg,
'um dos organizadores dessa
etapa,_ a' largada acontecerá
�às 8h30, defronte o portão
ele acesrc "recre?�lva, da

emprega, na SC-.:301, seguin·
do, após, até o trevo de
Guaramirim, tornando o ru

rno de Massaranduba.
A categoria principal per

.correra um trecho de' 140

quilômetros, a aspirantes 80

_ quilômetros e a novatos 40

�,quj'lôm�tros. Para comple
.mentar a quilornetsaqern da

categoria principal, os ci
_ distas' percorrerão ainda
.outro trecho da SC-301. A

-

chegada dar-se-á em frente
a sede da Arweg, local da
premiação. As provas serão
de resistência.

·EM JOINVILLE

No domingo passado, em

Joinville, aconteceu a ter
- cei ra etapa do, Campeonato
cuja largada foi diante da

:Fundação Municipal 25 de
, Julho e chegada em Campo
Alegre. A ,prova foi de mon

tanha, onde Sílvio R-oberto
Ewald, de Jari:'JJuá do Sul,
,foi o quarto colocado, na

, 'categoria pr-incipal, vencida
oue foi pelo campeoníssimo
Hans : Fischer, seguido por
'A'p-xandre Fullgraff e Ge
raldo Bancoch. 'Cláudio Kel-

Está sendo realizado des
ée ontetn, em .São Páulo, na

,

Pista Constâncio Vaz GUima
rães, do Ibirapuera, o Tro
féu Brasil de Atletismo, on

de Jaraguá do Sul, uma vez

"mais está participando, com
p apoio do Clube Atlético
Báependi/Divisão Municipal
de Esportes/Adote Kohl
bech. Comandada pelo téc
nico José Augusto Caglioni,
nossos atletas estão desde
.quin�a-feira -

na capital pau
'lista competindo: Waldir
Giese e Laércio Müller, no

salto com vara, Clarice
Kuhn no salto a altura e

.

Cornélia Holzinger, nos 100
rn com 'barreiras e 400 m

,

com barreiras.

As competições terminam

Varzeano já mostra pnssíveis
classificados às semifinais

hert, Márcio Mann e Henri,
Passold, integrantes tam

bém da equipe [araçuaense
na categoria novatos, obti
veram respectivamente O 9.°

.10.0 e 11,.° lugar.
NOVE DE JULHO

Este ano, pela primeira
vez, a tradicional' prova ci-

'

dística "9 de -Julho" terá
uma única etapa, realizada
em circuito fechado - c

Autódromo de .Interlagos -

proporcionando ao público
um melhor ecompanhamen
to da prova, e aos atletas.
maior segurança. Conside
rada uma das prlnctpals
provas cicllsticas do Brasil,
centenas de cicl istas se pre- .

param para o próximo dia
10 de julho, quando percor
rerão os 120 Km do percur
'/"0, em aproximadamente· 3

-

horas.
Para este ano, os orqanl

zadores estão contando com

uma participação maciça,
calculada em cerca de mil
clcl istas, entre profissionais
e amadores de todo o Bra

sil, sendo a grande parte
proveniente das cidades de.
interior. A prova que ama

nhã será realizada em .Jare
guá do $ul, também e pre
parativa a "9 de Julho", tan
to é que, a pedido dos pró
prios cid istas, o percurse.
será via Massaranduba, em

razão do trajeto acidenta
do, que possibilita a obten
cão de maior resistência.
"

Pela segunda vez, Sílvio
Ewald, de Jaraguá do Sul,
vai participar da "9 de Ju

lho", onde no ano passado
obteve um excelente desem
penho.

,

Com um ponto cada qual '

na tábua de,' classificação, '

,fruto' de empates obtidos'
frente a Associação Atlética
Germer; de Timbó, João
Pessoa e Juventus realizam
às 15 horas deste domingo,
no Estádio João Lúcio, em

I tapocuzinho, o clássico re

gipnal, válido pelo Campeo
nato Estadual Amador, da
FCF, e, também, pelo Tor
neio- Mário Vitório Rass
weiler, da UF.

ampliar o. marcador, que, a

estas alturas deixaria o

"Moleque Travesso" numa

situação cômoda.
A partida, de amanhã à

tarde, em Itapocuzinho, se;
rá válida para os dois cem

peonatos� daí porque au

menta 'ele importância e in
teresse por parte dos atle
tas, dirigentes e da própria
torcida.

Bade€o vence

'as provas de
cross e é lidar
Mostrando excelente per

formance, o pi loto Floriano
politano Wanilton Lobo (Ba
deco), venceu domingo, em

Jaraguá do Sul no Motódro·
mo "Getúlio Barreto da Sil
'va", a segunda etapa do
Campeonato Catarinense de
Motocross, nas categorias
125 e 250 cilindradas, que
foi assistida .por um públi
co reqular, haja vista que
havia sido transferlda do
dia 11, em virtude do mau

tempo.
O resultado das duas ca

tegorias foi o seguinte: 125
cc - Wanliton Lobo (Ba
deco) de Fpolis; 2.° Dorli
Buretto Menegais Jr. (Tu
barão); 3.° Eduardo Archer

(Brusque.); 4.° Marcelo Ma
niere (Tubarão); 5.° Arno
Carvalho Jr. (Fpolis.); 6.0
Renildo Pascoali (Tubarão).
250cc ,- 1.0 Wanilton Lo

bo; 2.0 Dorll Buratto Mene

gais Jr; 3.0 Marcélo Manie·,
re; 4.0 Eduardo Archer; 5.0-
Renildo Pascoali e 6.° Arno
Carvalho Jr. A classificação
do campeonato é esta: na

categoria 125cc - Badeco
com 44 pontos e Dorli 36;
na 250cc _:_ Badeco tem 44
e Dorli 33 pontos.

Na etapa de motocross

disputada domingo em nos

sa cidade, o piloto Álvaro
de Jaraguá do Sul, conse

guiu o 7.0 lugar na categoria
125cc e a 9a. colocação na

250cc.

GUARANI VENCE O
TORNEIO DA
INTEGRAÇÃO
Iniciado no dia 26 de

março, com a participação
de 12 equipes - Botafogo,
XV de Novembro, Flumi-
.riense, Guarani, Cruz de
Malta, Grêmio Garlbaldi,
Malvice, Vitória, Rio Cerro,
Ponte Preta, Floresta e As

pirantes Cruz Malta - che·'

gou ao final domingo o II
Torneio da ,I ntegração, com

as pertldas decisivas, no Es
tádio Eurico DuWe, do Cruz
de Malta, promotor do cer

tame. Em disputa do tercei
ro lugar, o XV de Novem
bro derrotou o Rio Cerro
pela contagem mlnima, en

quanto que o Guarani, ao

vencer o 'Floresta por 2x 1,
abiscoitou o cobiçado títu

lo, antes em poder do Bo

tafogo, campeão de 1982.
Uma, grande festa mar-

cou o encerramento dessa,,,,:
vitoriosa promoção.

o João Pessoa vem de um

empate com a Germer, sem

abertura de contagem" em

Timbó, o mesmo aeonte-'
cendo com o Juventus, que

,

empatou domingo à tarde
em seu Estádio com a Ger
mer, a 1 gol, após estar per
dendo. Esta partida foi bas
tante movimentada, em que '

pese o estedodeplorével do
gcamado do Estádio João'
Marcatto, onde o represen-

'

tente jaraguaense desperdi
çou inúmeras chances de

neste dorninqo, Nelas, estão
tomando parte 14 Estados,
uma deleqeção do Chile e

uma dos Estados Unidos,
.somendo, ao todo, mais de
mil atletas, que disputam ,8

maior competição de atle
tismo da América do Sul.

Nesse Troféu Brasil, par
ticipa igualmente o atleta
'Tom Hintnaus, catarinense
de Vldelra, que, reside nos

Estados Unidos, onde' é
campeão norte americano
com a marca de 5,60m no

.salto com vara. Ele competi.
rá por Santa Catarina e de
fenderá as cores, do Brasil
no Campeonato Mundial em

Helsinque, Jogos Pana'meri
canos e Olimpíadas de Los

Angeles.

TORNEIO MVR

O Torneio."Mário Vitório
Rassweiler", da .Liqa Jara
guaense de Futebol, teve
duas rodadas no último fi
nal-de-semana. Em ltapocu
zinlro, -o João Pessoa foi
derrotado pelo Cruz de Mal
ta, por .3 a O, que assim as

sumiu a liderança isolada
do torneio, com 8 pontos
ganhos e, em Nereu Ramos,
o Estrella faturou o Cruzei
ro de Mas·saranduba, 3 a 1.
Amanhã, dia 26, jogarão

João Pessoa e Juventus e

Botafoqo x Arweg.

Chave Amarela - Jaraguá
6 pontos, Santa Luzia 5,
Noroeste' 4, Blumenauense
e Pinheiros 3, Portuguesa
2, Vitória 1 e Artelaje O

ponto; Chave Azul - Co
rinthians 5, Vila Nova e Vi
la Lenzi 4, Zonta e Viraco

pos 3, Bradesco e Colúm
bia 2 e Trapp 1 ponto;
Chave Vermelha - Facul
dade 5, Banqu, Prefeitura e

Canarinho 3, Canto do Rio
2, Malvice e Fluminense 1
ponto cada qual.

I PRÓXIMA RODADA
Se o tempo permitir (não

chover demasiadamente),
os jogos deste domingo, vá:
I idos pela 4a. rodada, serão
os seguintes: Es-tádio João
Marcatto :.._ 9h São Paulo x

América, lOh Saturno x

Serraria Aldrovandi, 11 h S.
Antônio x Figueirense, 13h
Portuguesa x Vitória, 1411
Santa Luzia x Noroeste, 15h
Pinheiros' x Jaraguá e às 16
horas Artelaje' x Blumeneu
ense. Estádio Max Wilhelm
- 8h Colúmbia x Trapp, 9
h Viracopos' x Zonta, lOh
Vila Lenzi x Bradesco, 11 h
Vila Nova x Corinthians, 14
h Bangu x Faculdade, 15 h
Prefeitura x Canto do Rio e

às 16h Malvice x Fluminen
se.
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Emplacamentos - Transferências - Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
<iunto a firma Emmendoerfer)

<
Telefones: 72.0060,72.0327 e 72.06556

DESPACHANTE VICTOR

,

I,

COMERCIAL FLORIANI

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

Compra e venda de máquínas usadas.

Oficina de máquinas de escritório e

acessórios em geral.
R. Venâncio da Silva Porto, 331 • Fone 72-1492

RELOJOARIA AV&NIDA

Presenteie com jóias e as mais finas
sugestões �a RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA ,JARAGUA LTDA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe .Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

..

TERRAPLENAGEM VARGAS
,-

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NQSSOS SERVIÇOS·
TUBOS ,SANTA HELENA

"fubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016 Telefone: 72·1101

A moda certa em roupas e calçados é com ii

CINDERELA, onde estão' as melhores opções
.

para.cada estação.
CINDERELA

Veste bem. A moda certa, n�

Gum$rcindo e na Getúlio Vargas·

Campeonatos de futebol de
salão entram na rêta'" final
A Liga Jaraguaense de Futebol de Salão vem realizan

do, com raro sucesso, simultaheamente, três campeonatos
citadinos, em categorias distintas. O "fnfantW,' iniciado
domingo passado, tem seus logps finais amanhã, na ,Ar:
weg, após ter' apresentado os resultados que se seguem,
em sua fase clesslflcatórle: Breithaupt lx:3. Urbano, Mirtes
1 x2 AASB, Arweg 3x2 Besc, Rio Molha OxW Mirtes, Urba
no 1x4 Weg, Bese txs Brelthaupt, AA�B WxQ, Rio Molha,
Besc .2x9 Urbano e Breithaupt. Oxl2- Arweg. Para a decisão
do título classificaram-se na Chave"A", Urbano e Arweg e

na Chave "B", Mirtes e AABB, que jogarão neste domingo;
sendo esta a programação: 8h'15 Arweg x Mirtes, 9h AABB
x Urbano, lOh, os perdedores disputarão o 3.° lugar � os

vencedores, o título da temporada, às 11 horas.
JUVENIL

Já no sábado, foi desenvolvida' â quarta rodada do
certame juvenil, com a vitória da Breithaupt, 4 a í� sobre
a AABB, Arweg 3x2 Rio Molha e Urbano 3x5 Mirtes. Hoje"
dia 25, na AABB, a partir das' 14 horas, jogarão Rio Molha'
x Besc, AABB x Urbano e Arweg x Mir.tes.

ADULTO
Faltern. apenas duas rodadas para 'Q término do cam

peonato citadino adulto.. Sexta-feira pas'sada: ·dia rr-; Brei�
thupt OxO AABB, Arweg 1x1 Riq-,Molha e Urbano 4xO Mir
tes; ontem à noite, defronteràm-se Rio Molha x

'

Besc AA'
BB x Urbano e Arweg x Mirtés. 'As rodadas flnals marcam
estes jogos: Diá 1.°/7 .s: Urbano x Breithaupt, Besc x Mir'l
tes e Arweg x 'AABB; dia 08/7 - Mirtes X· Rió Molha,
Breithaupt x Arweg � AABB � Besc.

.,

.

CAMPEONATO' BANCÁRIO '.

,

Unibanco 3x3 Bradesco e I:taú 3x2 Bamerindus GM,
foram os resultados da sexta rodada do II Campéonãto
dos Bancáríos de Jaraguá do Sul, que prossegue hoje, CI,Jrl!
prindo esta programação: l�h, Sulbrasilelro. x Necional.
19h Barnerindus JS x Besc JS, I taú x Unibanco e Bese SfS·
x Bamerindus GM.

'

SELEÇÃO EMPATA
A seleção de Jaraguá do -Sul, de futebol de selão. que

,se prepara aos Jogos Regionais Classlflcetôrios, empatou
sábado à tarde, em São Bent? da Sul, sem abertura de
contagem, com a seleção daquelà cidade:'Esta semana, o

chefe da Divisão' dé. Esportes; Raul Rodrigues,. entrou em'
entendimentos com Pornerode; visando a realização de a-o
rnistosos com' a seleção de !á;.

.
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CORRIDA .SÄO JOÃO-',

Teve início sexta-feira, dia 17, o I, Campeonato·
Extra-Oficial de Bolão "Vale do ltepocu" (bola "23

.

cm"), na Sociedade Vieirense, com a comparência
de representantes de clubes e sociedades pertlclpan
teso Coube ao presidente' da Comissão Organizadora,
Siegfrid Siewerdt, dar' a abertura;' pare, em seguida,
acontecer a partida inaugural, entre Os Fantásticos
e Vitória, vencida pelo primeiro: 1.390 a 1.373. A l a.
rodada, bem como 'a segunda, foram 'complemente
das no decorrer desta semana.

Na foto, os troféus e medalhas aos melhores
. do Campeonato, do qual o "Correio do Povo" é um

cios patrocinadores.
.

,

AS. E. R. Menegotti rea
lizou sábado, dia 18/ a la.
Corrlda, São João.cque cons

tou de duas provas, uma

preliminar, de 3.00.0 me

tros, para escolares e outra,
principal, de 5.000 m-etros,'
aberta a toda a comunida
de. Na prova que envolveu
escolares,. foi 'campeão E-'
,vandro Fortunato '( E. B.
Holando Gonçalves) e Valé-'
ria Rosa (Abdon Batista)
no naipe feminino.

'.

Na principal, o' vencedor'
foi Paulo Ferreira Horn, da
Menegotti, que é também
vice-campeão brasileiro de

pentatlo moderno, que. doo.
minou' a prova com faclll
dade, assinalando' a marca'
de 15:10 minutos para a

distância. Foram os primei
ros colocados nesta prova:
1. Paulo Ferreira Horn (Me.
riegotti ), 2, Hercíl ia André,
3. Jaime Dellãgiustina (Ko-'
hlbach), 4, José André, 5.
Antônio Fortes ( Kohlbech )
'·6, Eduardo Ferreira Horn
(Menegotti); ,7: Nilton
Franz (Weg); 8. José San
taria (Kohlbach.) , 9. Peull-
·11.0 Silveira (Menegotti) e

10. Rogério Kuhn.
Categoria veteranos: :lo

Nilson Franz (Weg), 2.
Osmar Maes,

.

3. Louriva!
.Alberton (Kohlbech) , 4.
Samuel E: Santo e 5. Ifário
Gesser (ernbos da, Menegot
ti.}. Categoria feminino: 1..

"Valéria Rosa ,(Abdon), 2.
Rosemari Nascimento (Wi,
est), 3. Valderez Rosa (H.
Gonçalves), 4, Zelir Vieira
(Weg) e 5. Célia Pamplo
na (Wi,est). Foram' ainda
premlados'o c.. E� Holando
M. Gonçalves, que teve' a
equipe mals numerosa, Lou-
rival Alberton, o parttel
pante mais idoso e ÉI'do
Alberton, p mais [ovem. A

campeã geral da. C9rrida .de
', São João foi aMenegotti,
em segundo a equipe inde
pendente Torérrà e em ter

ceiro a Kohlbach, Concluí
ram a prova 107 atletas,

FIGUEIRENSE
VO'LTA AO SEU

ESTÁDIO
O E. C. Figuei rense,

.

da
, II ha' da Figueira, após .acer

tos, com os proprietários do
imóvel, voltou a ter o men- .

do de seus jogos no Estádio
Antônio Ribeiro, que vem;
sofrendo remOdelações, pa-,
ra que novamente volte a

ser palco de espetáculos fu
tebol ísticos que marcaram

época no futebol da região.
A reinauquração deve acon

tecer dentro das pró.ximas
semanas, segundo o presi
dente, i;lgora vereador, Luís
Alberto Oechsler.
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Tópicos politicos
Por 208 votos - de um

total de 275 delegados -
três em branco e um nulo,
'a Convenção Regional do
PDS homologou, domingo, a

chapa única do Diretório Re
gional, já definida anterlor-.
m ....nte, composta de 71 in
tegrantes. Logo em seguida,
foi processada a escolha da
Comissão Executiva, pelos
60 membros presentes do
do Diretório, que também
teve chapa única e ficou as

sim constituída: Henrique
Córdova (presidente) , Jor
ge Bornhausen (vice), Bul
cão Vianna (2.° vice), Ceies
tine Secco (secretário ge
rai), Jarvis Gaidzinski (te
soureiro), Elói Ranzl (1.°
vogal), Octacmo Pedro Ra
mos (2.0 vogal),-Celso Ivan
da Costa (secretário executi
vo), além do líder da ban
cada estadual, Ivan Ranzo
lin, que é ;"embro nate,

A microrregião do Vale
do ltapocu, colocou José C.
Neves e Victor Bauer (Ja ra
guá. do Sul), Salim José De
quêch (Guaramirim) e Dá
vio Leu (Massaranduba), no
Conselho Consuftivo Regio
nali no Diretório Regional,
além do deputado Octacflio

, Ramos, o ex-vereador José
Alberto Klitzke. Octacílio
também é suplente de dele
gado à Convenção. Nacional.

-x-

Os presidentes dos· dire
tórios

.

municipais da Juven
tude Democrática Catarinen
se (JDC) dos municípios do
Vale do Itapocu, reuniram
se esta semana, em Guara
mirim, sob a presidência de
Dávio Leu, ex-prefeito de
Massaranduba, oportu'nida
de em que foram distribuí
das as instruções e regula
mento para as convenções
municipais a serem realiza-"
das dia 2 de julho. Segundo
se observa, deverá haver
uma renovação quase que
total nos diretórios munlel- .

pais, . bem como conscienti
zação maior do jovem, a

fim de que participe dos

mevlmentes poUtico-partldá�
rios.

Quant:? a eleição da nova

diretoria executiva míerer
regional, o atual presidente,
Dávio Leu, adiantou que não
será candidato a reeleição,
haja vista que defende a re:.
novação de valores. O pre
feito e vice de G.laramirim,
José de Aguiar e Victor
Kreine, o prefeito Albano
Melchert, de Corupá, o se

cretário geral e o membro
da diretoria da JDC, Sebas
tião Jorge Cúrcio e Irineu
Stringari, além do ex-prefei
to de Guaramirim e atual

. assesser econ6mico do Ga-.
plan,. Salim José Dequêch,
estiveram

.

presentes no en

contro.
-x�

. O PMDB de . Jaraguá do
Sul realiza no dia 3 de Ju
lho, com início às 9 horast
a sua convenção municipal,
para a eleição do novo dII
retório, .

constituído de 45
membros eIS suplentes.
TJ'mbém haverá escolha de
seis delegados e respectivos
suplentes à convenção regio
nal e, da comissão executi
va e seus suplentes, pelo
diretório Municipal. Na Sa.
feira, dia 23, 'o partido reu

niu-se em sua sede, para
formação do diretório e' a
certos de detalhes para a

convenção. Ao que tudo in
dica, o dr. Altevir Ant6nio
Fogaça Júnior deverá conti
nuar' na presidência do
PMDB de Jaraguá do Sul.

-x-

Já no PDS local não há
nenhum fato' novo, segundo
seu presidente José Carlos
Neves, que recupera-se de
um acidente acontecido 'do
mingo na BR-10l. Gê adlan
tou no entanto, 'sua preten
são de manter contacto
com o presidente da Execu
tiva Estadual do PDS, o ex

governador Henrique Cór.
dova, proximamente, para
tomar conhecimento do 'pro
grama de ação a ser desen
voMdo pelo partido à ní
vel municipal..

PAM recebe materiais
para 'divisórias

Muito embora sem data
definida para o in(cio de
suas atividades, o Posto de
Assistência Médica do INAM
PS, de Jaraguá do Sul, já
está recebendo materiais
pare a montagem -das divi
sórias, que vêm prontos da
Capital do Estado. A infor-'
mação édo agente do Insti
tuto, Levy Salles.

o PAM funcionará em de
pendências do Edifício Ana
Ricobom Barbi, próximo ao

Restaurante ltajera, cujo
imóvel foi contratado no

lnlclo
.
de maio, quando em

Jaraguá do Sul esteve o Su
perintendente do INPS em
Santa Catarina, Luiz Alberto
Silveira.

'

INSEMINAÇAO E TRABALHO INTEGRADO PARA .

MELHORIA DA PRODUÇAO LEITEIRA

A comemoração dos 45 a�

nos de fundação da Asso
ciação Comercial e lndus
trial de Jaraguá do Sul,4a.

. feira à noite, foi marcada
pela 'presença de um gra'nde
número de empresários. e

políticos que acorreram ao

Centro Empreseríal, onde
realizou-se o VII Encontro
de Empresários, -onde o Dr.
.Arno Nery Batschauer, se

cretário da Fazenda de SC,'
falou sobre o "Momento
Econômico Nacional", as

sunto da mals alta impor
tância e que despertou inu
sitado Interesse. Após a pa
lestra houve encontro festl-

·

vo no Clube Atlético Bae

pendi.
Além. de empresários, do

secretário Arno Batschauer.
.e do presidente da ACIJS,
Bruno Breithaupt, estive
ram presentes' também O

prefeito Durval Vasel, o pre
sidente eleito do CDL Mau
ró Koch e o presidente da

Associação Comercial fi In
dustrial de Guaramlrlm,
Francisco

.

Herbertc Schork.
Batschauer, após urti'a aná
lisê da situação' econômica
brasileira, fez um rápido
diagnóstico da eaterlnense.
afirmando, dentre

.

outras,

que o governo está preo-Foi aprovado em primei- cupado com a redução do
ra discussão, esta semana', déficit público, para ajustar
o projete-de-lei do Executi-

a economia estadual, cujas
vo Municipal, que concede soluções' terão de sei- reais,
subvenção a Fundação Edu- como. por exemplo a com•.
cacional Regional Jaragua- pactação da máquina adml-
ense-FERJ, no valer de Cr$ nistrativa entre outras me-
6 milhões, para fazer fren- didas, aplicando os recursos
te as despesas de manuten- de maneira austera e ínte-
ção. Éstavam orçados lnl-

gra. .

cialmente Cr$ 9 milhões Ao se referir.que.a folha
para este exercício, no en-

-r. de pagamento do Estado
tanto, em razão das dlficul-

consome 107% da errece-
dades fi.nanceiras da Funda- ção e que as despesas de,ção, a 'mesma receberá mais custeio das Secretarias

.
es-

e-s 6 milhões do poder pú- tão sendo reduzidas em 43
blico municipal, perfazendo por, cento, disse que Santaum total de Cr$ 15 milhões, Catarina tem condições de
para este ano. grande endividamento e qu�

o empresário deve . partici
par da administração públi
ca. Ele defende. como ne

cessária a união €lmpresá
rio-estado- e afirma que di·

· ante .do quadro econômico
� do país, as empresas terão
que crescer dentro .de prp
[eções reaIs.
No tocante ao Procape.

disse que o Estado deve a

tender as empresas que já
tiveram sua primeira parce
la liberada e seus pro·jetoS

· revisados, assim como aque
las cujas' parcelas não fo
ram ainda liberadas. Houve
debates ao término da pa
lestra:

Jaraguá q�er aumentar a produção de leite

Objetivando sobretudo a

melhoria genética do reba
nho e da produção leiteira.

·

no município de Jaraguá do
Sul, detentor de uma das
maiores bacias leiteiras do

·

Estado, está sendo iniciado
um trabalho que envolve a

Acaresc, Cidasc,' Sindicato.
dos Trabalhadores Rurais e

.Gumz Irmãos SAi que tem
o propósito de orientar os

produtores sob vários as

pectos, capacitando-os. com
maiores conhecimentos . na .;

exploração dessa atividade,
· que se revela como de gran
de desempenho econômico.

Neste sentido, a partir de
julho, uma série de encon

tros serão realizados nas'

principais regiões produto
ras de leite do • município, .

sempre â noite, quando'
procurar-se-é reunir o

maior número possível de·
produtores, para orientá-los

. principalmente quanto a

qualidade do leite, política
de preços e incentivo, ali-,
mentação, manejo, instala
ções, melhoramento genéti
co e saúde animal, isto a

través dos órgãos direta
mente ligados ao proçrema,

E afo�a isso, os produto-'
res disporão doravante de
inseminação artificial para
a cobertura das vacas na é
poca do cio, além de toda
assistência e acompanha
mento. E' que a Secr.etaria
eia Agricu.ltura assinou con

vênio com o Sindicato dos
Trabalhadores Rurais de JS,
repassando recursos pare
o programa, de inseminação
artificial, e o Sindicato faz
chegar os recursos Cl Gumz
Irmãos, que o executará, s
través de um rnédlco-veterl
nário permanente na em

presa, já contratado, e de
um lnsemlnador, profissio
nal este que será qualifica
do para tal ,

Os .prcdutores entrarão,
com o pagamento do sê·

mem, que deverá' girar em

torno de Cr$ 1.500,00 por
cobertura, inicialmente. Os
animeis serão acompanha
dos pelo veterinário, no as-:

pecto saúde, prlnclpqlmente,
.

a' fim de que a produção
leiteira tenha substancial
aumento" que é a finalidade
principal desse programa.

À princípio, trinta pro
priedades serão seleciona
das para a' realização do tra

balho.

CAMARA DE
VEREADORES

EMPRESÁRIOS
DEBATEM COM
B.ATSCHAER A
SITUACÁO
ECONöMtCA

, A edilidade aprovou indi
cação do vereador Orival
Vegini (PMDB), solicitando
alargamento das ruas 95
(Pa.raná.), 96 (São Paulo) e

93 (Santa Catarina). De
Luiz Zonta (PDS), pedindo
envio de ofício a Empresa
Brasileira de Correios e Te
légrafos, para implantação
de uma caixa coletora de
correspondência nas ime
diações do Supermercado
Predi, no Jaraguá Esquerdo.
E para a Telesc, Zonta pediu
a instalação de um telefone
público (orelhão), para ser
instàlado no mesmo local.
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