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,Trage�ia catarinense tem a

�olidariedade dos jaraguaenses
Santa Catarina está vivendoe maior catástrofe da sua

história . Mais de 200 mil pessoas desabrigadas, em 136

municípios, sofrem a açãc devastadora da maior enchen
te do século, que em alguns municípios atingiu picos us·

sombrosos, trazendo desabrigo, pânico, destruição e mor

-teso Um drama que o Brasil inteiro assiste e através. de

campanhas colabora com donativos de toda a espécie pera
auxílio aos flagelados.

Em Jaraguá do Sul, já na sexta-feira, dia 8, quando e

»itueção piorava e surgiam as primeiras notícias das inun

dações, foi desfechada ·2 mobilização da 'comunidade; atre
'vés "da Prefeitura Municipal, com apoio da Rádio Jaraguá,

- "pare auxiliar os desabrigados de Blumenau, um dos pri-
meiros que sentiu a catástrofe. A receptividade foi irne
"dieta e a medida dos dias, a indústria, comércio, clubes
- de serviços' e demais entidades se engajaram na campa
'nhe, arrecadando e trazendo alimentos, agasalhos e re-

médios para minorar O sofrimento dos catarinenses atino

gidos.
"

.

,

Na Prefeitura, segundo o prefeito Durval Vasel, a ro

-tina foi quebrada e todo o esquema .se concentrou na cam

panha, que teve a adesão do secretariado, funcionários e

.opereriedo. Jaraguá do Sul enviou e esté enviando os de
nativos para Blumenau, Rio Negrinho, Mafra, Porte, União,
Videira ,e ItajaL Até o meio da semana seguiram mals
.de ,150 toneladas, inclusive água, acondicionada em sacos

plásticos, na Gumz lrmâos ,

, Contas -estão abertas nas agências bancárias para au

xílio, aos flagelados. A Prefeitura mantêm contas no Besc

I e-no Banco do' Brasil, sendo que até quarta-feira Já ha
.víarn. sido arrecadados Cr$ 800 mil, que foram revertidos
em alimentos, leite em pó, príncipalmente. A campanha
-tem um tempo indefinido, adiantou o Chefe do Executivo,

,

até que a situação requeira.
O esquema para arrecadação de donativos continua e

,u mobilizaçãoé geral. Vasel, no início da semana, apelou
a colegas prefeitos de São Paulo solidariedade à campa
nha e .os resultados já surgiram.

Na cidade, diversos póstos.-le arrecadação foram mon

tados, grupos foram formados para confecção ue coberto
res e colchões,' inclusive com a adesão da rede estadual e

municipal de ensino, que tiveram o início das férias an

tecipadas fsce a tragédia. Enfim, a comunidade toda está
sentindo a dramática sHuação dos tlagelados das cidades
vizinhas e de outras regiões, que sornam 136 em territó
rio. catarlnense .

O apoio 'e' a colaboração do jaraguaense chegou ao

conhecimento do governador Esperidião Amin, na terça
feira, quando foi cientificado do andamento da campanha
pelo Prefeito Municipal. Arnin, segundo Vasei, mostrou
se surpreso pelo montante de donativos recolhidos até eh
tão e mandou aqradecer, em norne dos catarinenses atiro ..

gidos;
.

Quanto a situação do município, disse o Prefeito que
.embora não atingido pelas cheias, aconteceram rnumcres

quedas de barreiras ocasionadas pelo excessivo índice plo
viométrico, e as estrades estão' em precarfsslmas condi
Ções de trefegebllldade. No Rio da Luz, uma enorme bar
reira atingiu a propriedede de um agricultor, arrastando

, ranchos e metendo ,an,imais. Vasel acredita que nem com

um mês de tempo bom consequiré colocar em condições
normais as rodovias municipais, tal a situação como fica
ram.

Semana de 16 a ,22 de julho .de 1983 Edição NO 3.245

;lAuaVA ·DO S"L
Cap1tal. Latlho .........

MbIor ENtrJoo
'is/07 .,..

1.

•

7

6

1

t

I

'"

oo�

Capital Sul AIMI'IClina cio
.

Chap6u

Fútebol ab�amanhã à tarde a
, "Semana de Jaraquá"

A programação da "Semana de Jeraquá" foi sensivelmente prejudicada -em ra
, zão da tragédia que se abateu sobre se. Porém, algumas das atividades devem sair, e a

presença do JEt abre amanhã à tarde a programação. Pág. 10.

PROMOTORÉS DE JUSTiÇA ENTRAM NA LUTA CONTRA OS
,

ESPECULA,DORES
Atendendo a orientação da Procuradoria Geral da Justiça, os Promotores das

Comarcas de Jaraguá do Sul e Guaramirim, desencadearam campen ha centra os especula
dores. Detalhes na última página.

Contando' ninguém aere

dita. Não acredita porque e

que não se vê não se sente.
� o repeteco de São Tomé:
ver para .erer,

Por isso resolvemos, dei
)Jando a modéstia, dizer es

crevendo, o esfQrço que faz
um Jornal para servir a sua

comunidade.
Também ele esteve mero

gulhado nas águas que fla
gelaram o povo catarinense,
especialmente a brava gente'
de Blumenau.

Escrevemos, por isso, re

gistrando para a posterida ..

de, a luta que um modesto
jornal de interior enfrentou
Er enfrenta, transpondo os

maiores percalços para ser
vir a sua comunidade nestes
dias em que Santa Catarina
toda está mergulhada na
maior enchente do séeule.
Depois da busca de in

formações do Geninho, da
'publicidade do Jaime, da
redação do Flávio Jos�, da
pesquisa do Barão de lta

peeu e des trabalhos sele·
cionados de muitos eelabe
redores, seguia pela Corte,
sia da Catarinense a maté
ria para /0 Zézinho, impres
sor do Jornal em Blumenau
Sel(ta-feira já dava o pre

núncio de uma pesslvel ca

tástrofe e Zézinho é sua es

posa d. DoriiCi trabalh,arvam
COm afinco no bairro de
Vila Nova, perto da FURB,
para entregar a edição ne

tempo combinado.
É fácil avaliar-se o drama

vivido pelo casal, submetido
aO flagelo de terrível massa

de água a rondar a sua pe-'
quena gráficil, sofrendo ee

mó todos os bumenauen
ses, mas tentando cumprir
CClm o seu dever

.
de servir

ao povo de Jaraguá do Sul.
Mesmo cercado de temor

por todos os lados pelo que
o estava esperando neste di
lúvio em pleno século XX,
não deixou o seu pßsto de
gráfico experlmentade, pa
ra não interromper a cor

rente de comunicação e a

continuidade [ernalístlea do
sexagenário "Correio do Po
vo".
Venâncio Nicoluzzi, hoje

com 77 anos, o primeiro
gráfico que se criou e tra
balhou por 36 anos no

"nosso" semanário, em re

cente carta transcrita em

suas páginas, falava de, co
mo era entregue o jornal em .',

1919, informando que mui-'
tas vezes a entrega se dava
a cavalo.
Ninguém poderia imagi

nar que na sua trajetória
em busca do 65.0 ano' de e

xistência, em pleno 1983,
tivesse o jornal de enfren
tar idênticas situações.

Tudo, isso, é claro, para
bem servir a comunidade
que nunca faltou com o seu
decidido apoio.

Pois bem, o jornal estava
pronto. Mas como remeter,
ilhado que estava por furio
sas águas?

Na falta do telefone de
d. Teresa, sua vizinha, que
já estava mudo, foi armado,
então, um plano para a re

messa do- jornal.
Sábado e domingo, tenta

tivas de alcançar Blumenau,
redundaram no mais abso
luto fracasso.

Na segunda-feira, dia 11
de julho, a edição era em

pacotada e .e veículo costea
va os morros blumenauen-:
ses que ameaçavam despen
car até atingir a POM1te do

SERVINDO A: COMUNIDADE
JORNAL TAMBÉM SOFRE COM CATACLISMO' '/

Salto e de lá até Pomerode,
em condições as mais pre
cárias, deixando aos cuida
dos da Gráfjca Meier a edi
ção e a missão de telefonar.

Neste 11 de julho, às
10 horas, nova tentativa de
chegar ao lugar era feita,
via Guarölm-irim e Massa
randuba e, por becos' e ata

lhos, lá estavam o Tonho,
suplente de vereador a'O vo

lante, o Repórter Sabiá, o

"urubú malandro" da im
prensa cá da terra a

.

fuci·
nhar alguma notícia e o Be
to festeiro como guia, a en

frentar buraco e lama, en

trando e saindo de estradac
que davam para roças de '

milho, até que aJ-cançaram
a bendita Pemerede, .mals }:
mortos do que vivos e com

uma fome de assombrar os
leões do Zoológico da firma
Hermann Weege.

Por via das dúvidas, es

colheu-se a vo.Jta, via Rio'
Cerro, em condições que só
Deus sabe de que forma.
Finalmente, às 17 heras,

o jornal recebia as etiquetas'
para ser distribuído .

-aos

seus amáveis leitores e a

nunciantes.
'Pois é gente, assim se faz

jornal pelo id.eal de servir a

comunidade.
Trabalho geral'mente si

lencioso e anônimo, que só,
aparece, como agora,. quan
do acontece uma tragédia, a

mais terrível que já aeente-:

ceu debaixo do céu eatarl
nense.

,

As provações a que estio
vemos submetidos se con

verteram em forças' que nes

impulsionam p'ra frente. '

A prova foi dura e demo
rada, mas valeu a pena.

E.V.S. - Cheia de 83.
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CORREIO DO·' POVO

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL BE JARÀGUÁ DO SUL.

-, DECRETO N." 841/83·
Suplementa e anula dotações do Orçamento vigente.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de

was atribuições e com base na Lei Municipal .

n.? 879/82- de 04 de novembro de 1982,

DECRETA:

Art. 1.° -:- Fica aberto um crédito suplementar no

valor de Cr$ 30 ..000. OOQIQO (Trinta milhões de cruzei
ros ) para reforço dos programas e verbas abaixe dis
crlmlnedos, constantes do Orçamento viqente, a saber:

. �
, ANEXO I -- QUADRO A

, /'

0603 - DIVISÃO DE SERVICdS URBANOS
0603. 10603261 .029 - Aquisiçâo

-

de um imóvel para o

.� Cemitério Municipal e-s 30.000'.000,00

ANEXO I I -. QUADRO A

0603 - DIVISÃO DE SERVICaS URBANOS
0603. 10603261 .029 - 4,. 2 . í . O - Aqu Isição de

Imóveis Cr$ 30.000.000,.QO
Art. 2." - Para fazer face as despesas decorrentes

do artigo anterior,' fica anulada parcialmente a seguin-
te dotação do Orçamento vigente, a saber:

'

ANI;XO I - QUADRO A'
-

'

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501 .99999992.034 - Reserva Orçamen-

tár.ia .'.: '

..

' Cr$ 30 :000.000,00

ANEXO fi - QUADRO A

0501' - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.99999992.034 - 9.0.0.0 - Reserva de

C
. A',

.

C' $ "0 000' 000 00ontínqêncie r.". . ,

,

)
Art. 3.° _. Este Decreto entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições em COIl
trário.

r AaragPá do SuL, 06 de julho de 1983.
'" DURVAL VASEL " Prefeito Municipal

IVO KONELl � Secret. de Admlnistreção e Finanças

Bancos: 'ajuda "

aos flagelados
As agencias. bancárias de

Jaraguá do Sul, aderindo a

campanha que em • todo o

país está se realizando em

benefício da população Q

tingida pelas enchentes, es

tão recebendo donativos em' ,

dinheiro) que serão trens
feridos par.a o örgão cen

traI de arrecadação e dts
tribuição. Os bancos e as

contas são estas: Banco do
,

Bralil - conta Prefeitura'
Municipal de JS -- Flagela
dos n.O 103'111-0; Besc -
Ladesc 'conta enchente' 11.0
'16700-0; Bradesco - La-
desc-Fpolls n.O 82000-8; Na
cional - conta n.O 0284687,
Sulbrasileiro - conta fla
gelados de SC/Agência Cen
tro de Fpolis n." 77599 e

Itaú - conta Cruz Verme
lha n5,12780-5 e conta La
desc �.o 12900-9;

CINE JARAGUA

Deste sábado até 4a. feio
-

ra, no Cine ,Jaraguá, "Ev., o
Princípio do Sexo" e do

mingo, em matinê, 14h,
"Lutas-,do.s. Grandes Her6is".

.

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de

Notas. Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc ...

Faz saber a todos quantos este edital virem que se
.

acham neste Cartório pára protesto os títulos centra:

: ALICE HORONGOSO, a/c Weg I,,\.A., nesta. ETLA
KAR$TEN, Rya Pe. Alberto �aco.b, 25�f.l.�sta -, EDMUN·

: DO LOMBARDI, Rua Roberto Ziemann, s(n, nesta. FE·
, LESBINO DA LUZ, Rua Pe. Alberto Jacob, 656, Vila Len

.

xi nesta. FRANZ WUSCHITZA, Rua Benjamin Cons

t�nt, s/n" Massaranduba. GILMAR. VOLTOLINI, •

Rua
Luiz Sarti, s.n, nesta. IVO !-ENZ, RIO Cerro li, Tlfa U

.. nião, nesta. JOAQUIM VALERIO OSS-ENER, A/C Weg
, II S.A., nesta. MARIO SELL, nesta. ROLFARI VOEGEL,
Rua Um, 134, Bairro João Pessoa, nesta. ROLAGI ARTE
FERRO LTDA., Rua 257, n.O 63, nesta. REINALDO RO

.

ZO FILHO, Rua Procópio Gomes de Oliveira, 538, nes-

ta, WALDIR BETONI, Ilha da -Figueira; Guaramirim. -'

E como os ditos devedores não foram encontra
dos. ou se recusaram a aceitar �: devida intimação, faz
por íntermédlo do presente edital para que os mesmos

compareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78,
no prezo da lei a fim de liquidar o seu débito ou ent50
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os re

.feridos título.s protestados na forma da lei, etc.

ns!Jaraguá do Sul, 14 de Julho de 1983.

,
AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabeliã Designada de Notas e Oficial d.
.

Protestos de Tftulos da Comarca de

Jaragu8 do Sul.

IDOSOS '

O
-

encontro, mensal de
idosos no salão da' comuni
dade

. evangélica do centro,
vai acontecer no dia 21, 5a.
feira, às 14h30; Cultos: hq-
je, às 20h, em Três Rios do '

.

Norte; domingo, às 8n30 e

19h no Centro; às 9h30 na

Escola Alberto Bauer e às
10 horas, .em Santa Luzia.

VENDE-SE
A SERRARIA ALDROVANDI LTDA. está colocando à

venda: uma roda d'águ�, em boas éondições; um dína

mo; uma roda dentàda próprla para serraria, .alembique
de cana ou engenho de farinha. Tratar na própria._Ser
ra-ria, na lateral da rua João Franzner, em Rio Molha."

Compre seu carro usado' e financie com a

Taxa 'de juros mais bajxa
do mercado
Venha com'para_r!'
Promoção v�lida por te'mpo limitado (d� 0107 a 3107.83)

�"'-ll
Av. Má!. Deodo'to, 158 - Telefones 72-1777 e 72-1995 - Jaraguá do Sul.

Moretti, Jordan & Cia. Ltda.

Agora, mais'
'do que nunca,
es flagelados de
Santa Catarina

'

precisam de-
apoio. Leve os
donativos aos

postOI de
arrecildação de
sua cidade, ou
deposite. sua
cc;ntribuição naa
·"agências.
bancár.ias.

SC �. TEMPO DE
�CONSTRUIR.

"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I Gente
\..

-dia 16 de setembro, no Bae
pendi. Roseméri Luchten
berg e as irmãs Claudia Ines
e Suei, Maria Maes�ri, : !tã!)
as demais inscritas. O clube

.

vai aceitar: inscricões até o

dia 31...
�

" ;

,
VARIADAS - ·1)., Todas

es sextas-feiras, o amigo Ar
no Henschel realiza uma su

culenta costelada no Bar da
Piscina do Baependi, a par
tir das 19 horas. Pre.stigie
você também, temos cf;lrte-'
za que vai gostar. 2). A
Si·a. Mandi Neitzel Wagner'
e 9 Sra. Vera Marcatto, re

ceberam quarta-feira, as a

migas dos seus grupos, PÔ.
ra um' lanche. Também D.
Elvira Bauer, sernana passa
da, inaugurou seu "apê" no

Edifício Jaragu6, recebendo
as integran.tes do . Lanche

'

das Nações. 3). Ö Show
Musical Anchieta que viria
a Jaraguá do Sul para fazer
duas apresentações, dias 24
e 25, não mais virá. Foram'
canceladas devido a catás
trofe que se abateu sobre
Santa Catarin•. Também a"
programação da "Semana
de Jaraguá" sofreu profun-.
das modificações: � uma pe
na, mas temos que respeitar
a sltuaçãc dolorosa por que.
passam os ceterlnenses.
GUIA DE TU.RISMO - A

Telese está efetuando a. en

trega a seus assinantes do
Guia de Turismo e Endereços
de Santa Catarina, englo
bando as cidades -de Join
ville, Mafra, Jaraguá do Sul
e São Bento do Sul, mos

trando algumas _ tomadas'
dessas cidades e demais in

formações. No que se refere
a Jaraguá de Sul, o "Guia"
deixa muito a desejar, com -:

uma série de ,inéorreções e

omissões, algumas impero
doáveis, em se tratando d.
um trabalho- bem

.

�labCirado
graficam�nte e que tem ob

jetivo de servir como vel

cul'o informativo. Uma pena
que isso tenha acontecido.

FERNANDA STEFFENS
.'

Para .a alegria dos pais Guil
mar e tv\arlite Steffens, nas

ceu dla 11 de tulha, às 8h55
no Hospital e Maternidade
Jaraqué, com 3kg050 grá
mas,' a graciosa Fernanda; a

primogênlta do casal, que
veio trazer felicidades tam
bém para os avós Reinaldo
e Erna Steffens

.

e Reinaldo
.
e Emma Bartel. nossos leito
res de longa data. Ao fazer
mos o registro, nos parabe
nlzernos com os pais, avós
e demais femillares, pelo
feliz acontecimento.

.

BAILE DOS PAIS - O
Liens Clube de Corupá con

vidando para. o Bail. dos
Pais, que irá realizar no dia
OS de agosto, ne, Salão' Paro
quial da Igreja Matriz São.
José. A música será do,
�'Brazilian Show Superstars';
·de São Paulo, que aindà re
centemente fez enorme su

cesso. no Baependi, quando
esteve presente também e.

cant,ol:' italiano Toni Angeli.
Reservas de mesas a partir
do. dia 20 na Confeccões
Grihtus, o.U pelo - telefone
(0476) 75·1025. O preço da
mesa ê Cr$ 10 mil, o traje é
esporte e haverá serviço iii

La çarte, a cargo do Itaja.
ra. No�sos amigo.s de Coru
pá garantem que o aeente
cimen:o vai' marcar época.
AINDA .A DENOMINAÇAO

DE RUAS - A imprensa lo
ca I, como formadora da 0- .

pínlêó pública; está sendo
I ida e ouvida, o que não a

cont�c;!� <há muito tempo,
sensibllizando-sa corri os

problemas que .. aborda no

sentldo de contrTbuir ;ons
tn..rtiyamente, independente
de co.r partidária de quem
os apresenta. Recentemente
este .semenárlo, .pel� enésl-'
ma vez, voltou à tratar.. a

questão da. denominação de
vias EI logradouros públicos
pretendendo ver implantado
u:lla uniformidade de proce
,9lmentos quando se ques
ti.na. dar número e nome

para as ruas e praças de
nossa cidade. Prova de que
as autoridades locais, tanto
o legislativo como o exe·

cutiva, de todos os níveis,
foral'n sensíveis ao assunto
esta expresso nas Leis n.; <

920/83 e 925/B3, publica�
das recentemente. A impren-

'

sa que; ,no fundo, tamq'ém, é
pOvo, até 'que enfim está
sendo ouvida, ,inaugurando
Sé em nosso meio uilla nova
forma de administrtlr ii �oi.
:i'a ,pública que não

.

reage
mais à maneira. dos ,prepo,
tentes e cabeçudos. Está
reabilitada a imprensa e es

ta se reabil ftando a admi
nistração ·públictl. local. Pa·
rabéns!

In!ormações I
feitura e Baependi, cabendo
a rainha viagem ao Rio-, de
Janeiro, com acompanhante
e, à sequnda colocada, para
Foz do Iguaçu, também corn

acompanhante. A terceira
melhor classificada vai rece

ber' ,um brinde surpresa.

NOVA ASSOCIAÇAO -

Em recente assembléia; rea

lizada ne Co.légio São. Luís,
foi fundada à Associação de
Engenheiros e Arquitetos de
Jaraguá do. Sul, que conta
com 52 sócios-fundadores
Na presidência, - o bem lan.
çado ,ngenheíro Humberto
Wolf, na vice-presicÍência o.

arquiteto 'Carlo.s Baratto,
nas la. e 2a. secretarias os

eng. Eduardo. L. Gornes 'e
Ary Macedo. e, na tesoura

ria, o eng. Mi!tón C. Castei·
la, Embora tardiamente, se..<
gu,m os cumprimentos da
coluna:

'

delmo Fritzen e Alvinice
Hadlich e às 20h, -Evaldo
Hüpner, e Lúcia Ja roczlns
kl. Capela N. Sra. das Gra
ças, às 1Bh, Paulo Roberto
Schmitz e Maria Helena
Fernandes e, às 1Bh30, na

Capela Santa Luzia, lrlo
Pasquall e Míria Brlda rc II i.
Na Igreja Evangélica Lutera
na, centro, às 1Bh, I ngomar
Froelich e Mariana Priebe.

BATIZADO - Neste do
mingo, na Igreja Evangélic�
do centro, o batizado de
Frank Willicin Schwanz, fi
lho do casal Edelberto (Irm
hild Siewert ) Schwanz .. Se
João padrinhos do pequeno
Frank, Eno e Suely Siewert,
Pastor Egberto e Elisabéth<
Schwanz e, também, Wer·
ner Siewert (avó materno)
e Selma Schwan"Z (av6 pa
terna) o Que todos tenham
hoa saúde, com a graça< de
Deus.·

ENLACE D'AQUINO/FARIA
---- Aconteceu às 18h30 de
ontem, na Matriz São Sebas
tião, o enlace matrimonial
dos jovens Isabela _,vtIilton
José, filhos dos /?].tàis Dr.

Osny (Erecê Oliveira) O'A·

quino e de Hllten (Ady da,
Veiga) Faria, da sociedade
florianopolitana. A bonita
cerhnênla foi apadrinhada
por Aldo (Priscila) Plazera,
Luís Augusto (Edi) da Cos�
ta, José Antônio (Vânia)
Pinho, Ricardo D'Aquino e'
Carin' Baratto, Carlos Sch
neider e Eliane Rassweiler e

Antônio (Názila) Cabra" Pl

nho, por parte da Isabela;
e, Luís (Rosana) Boabaid,
Fernando (Olga) Ribeiro,
Reinaldo (Sílvia) Stuart
Luís Gustavo. (Lina) Jensen;
Augusto. Cardo.so e Suzimo
Póvoas e Renato ( Lena)
Franzói, da parte do. noivo.
A. jovem casal, votos de
muitas {.elicidades, extensi
vos aos pais. CASÓRIOS NA AGENDA

'

- Contraem matrimônio,
neste sábado, em Jaraguá do'
Sul, os seguintes casais':'
Matriz - 16h, Pedro João
Correia e Osnira Gadotti:
17h, Leonel Gonçalves Flo-'
rentino e Catarina de Fáti
ma Barbosa, Antônio Mar
'tinelli e Gessi Maria Horn,;
José' Valdir Fodi e llca
Braun, Robson Fagundes e

Salete Grosskqlass: lBh, 'A-
'

ENLACE WERNER/PINTO
-- A Igreja Irr.aculada Con
ceição, de (tajaf, acolhe às
19h30 deste dia 16, dois.
jovens que irão se unir em

matrimônio, São eles Sílvia
M. Werner, filha de Orlan
do €: Nilza Werner, da socie
dade itajaiense e Araken
Mafra Pinto,·filho dos nos

,sos amigos José Castllhoe
Senízia Máfra Pinto, o pai,
colaborador reguler deste
semanário. Os noivos e os

pais irão receber convida
dos na Sociedade Gúarani
em (tajaí. Seguem via colu-

.

na es nossos calorosos cum

primentos e votos de ventu
ras mil.

DEBUTANTES - Mariana
Ru'dolf, filha de João Ger
mana e Maria Rudolf é a n$:.
va debutante inscrita para
o grande cu:ontecimento do

RAINHA DÖS ESTUDAN·
TES - Continuam a toda
carga os preparativos para
o Baile Rainha dos Estu
dantes que acontecere dia
24, no Baependi, comemo

rativo ao aniversário de fun
dação de Jaraguá - do Sul.
Vários estabelecimentos de
ensino estarão representa
dos. A promoção é da Pre-

INSTALADORA EL�TRICA ANDRADE Ltda.

Instalações e Montagens Elétricas em Geral -

Prédios, Indústrias, Residências
reformas, consertos, manuten

ção de luminosos e ar condl
,cioríado, instalação de som am-:

biente.
.

KLAUS PETER JANSSEN
ADIMI R ANDRADE

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

.

JaragUá do Sul - Sta. Catarina
HOSPITAL E MA,TERNIDADE "JARAGUA"

Foi deflagrada a Campa<nha de Arrecçdação de fun
dos (éarnês com 12 contribuições mensais), . mediante

.

visitação aos que, na pesquisa realizada, se manife�ta
ram dispostos a oferecer apoio financeiro. Além de

memqros da Comunidade Evangélica Luterana, outros

Amigos do Hospital e Maternidade "Jaraguá" .
também..

já se integraram na campanha.
Se você ainda não teve oportunidade de par_ticipar

entre em contato com:

ASTRÕNfC
ASSISTÊNCIA 'T�C_NrCA.ELETRONICA JARAGUÁ Ltda.

Equipe altamente es_pet:ializada em' consertos de
calculadoras eletrônicas, somàdoras, máquinás de es-

crever eléfricas' e manuais, reI6gib�-p0r1to registra-
FONE

. doras e mimeógraifos.
' - Comunidade Evangélica Luterana ' 72-0B92

Técnicos cursados junto a Olivetti e Dismac do,
- Hospital e Mat. Jaraguá 72-15iO

Brasil. Atende-se junto á soa empresa.-
- - Eral<llo DGering (Bco. do Brasil) " 72-0444

A ASTRONIC fica na rua
.

Reinaldo Ràu 752.
---- Dr. Ralf Roberto Horst 72-1036

.

junto a Tete Co.nfecções, telefone 72-053i":"": J';rag�á
. - Marcus Mohr (Weg 1) .:::::::::::: 72-0522

d_o Sul
. - Augusto Guilh�rme Mueller (Weg 1) .. 72-0522

'- J�
--Werner Schuster (Mj'rjsçl) : '

.. 72-023j'"
,._. �.-L,.:

'

�_-_---;-..,......,..---;..-.....-.
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:SPC mostra
'dados

estatísticos
.' ,. : '

;.

o Conselho DlretQr do SPC, ges·
. tão 82/83, ao fazer o rel.a.tô,,!o

.

.

de suas ativici�des" através dI)
,

s�u presidente, reeleito, Alcir
BittencoI,J.rt, apresentou o me

vlmente. estatístico de. suas.
usuárias, de julho 82 ii julho/
83. O total de informações foi
112.3,88, sendo ql.l.t! registra.
ram·se 4.019 fichas negativas,
flÓ valor de Cr$-120.327.980,08
e 2,741 fichas reabUltadas re-

cebidas, ne valor de : .

Cr$ 47.241.603,92. ,

Démais atividades: 'partid,?a.
ção no $eminári� e Convell�ão
Nado"al, realizado em setern·

\ bro"em Balneário''''Cambofiú;
ai curso de credenciamento, purll
•, 120 pessoas; participação em

duas- reuniões, Iuntamente.eem
-e

. pre,idente do CDL, na coleta
de dados visando a, criaçäo,c1..

,

Cehtra' Execu,tiva de Cobra,,·
·ça, além' da, expedição de 'ao'
circulares ,pesquisand()

.

opio
niões sobre a 'implantáção

.

da
Cen�r,al; ne perfodo, foi, h'li,'
plan'tadó o, serviço de informa.
ções sobre, cheque$ extraviados
ou roubados, 'lnos .moJdes do
que existe em Joinyille; de' [u
Iho/82 a j",nho/83., fora." ad.�
mitidas 13' usuárias e .atuel·
mente o SPC de Jaraguá do- Sul
possui 78 empresas associadas,'
dentre bancos, instituições fi·
nan�eiras - e lo jas, abrangendo
Jitraguá, Guaramir(in, Schr�.
der, Massa�anduab, e. Corupa;

) o Conselho Diretor ,aplicou 15
'

advertências e 22 multas, que
somaram �. CrS 127.350,00; o

SPC, .através de taxas e men
salidades, arrecadou' .... , ...

Cr$ 5.463.277,00; o preslden--

te do Conselho p,articlpou aln
da do Seminário E::$tadual dos
SPCs em Brusque� e da Con,ven. o

ção Estadual do Comércio Lo
;ista,'de 16 ,a 18 .de' junho;
participou da ,co."issão que,
í(Onjuntamente com o CDL de

,

Joinvilfe, lançou a campallha'
através da- 'TV Santa Catarina;
paria qúe a'popul,çäo compre
Inals. '

-

, O' Conselho Diretor atual,
que tomou posse'dla 6, tem na

presidência Arcir Bittencourt. "

(reeleito) e é integrado ainda
pellos diretores lojistas RlJfino
Schulz, Jo� Ramos de Carva
lho, Rafael Oimas Nazario, Jal-
l11e Glatz, .Afonso Costa filho·
e Francisco Schork.

.

.-

Dê uma assinatura do jornal
"(ORREIO DO POVO" pata
o s�u amigo. Ele sempre se

I�mbrará de você.· '

Apenas' Cr$ 3.000,00. ...

c '

�'
m

, .

,ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNiCIPAL DE jARAGUA DO SUL
DEPART�ENTO DA FÀZENDA
Divisão de tontabilida_de '-.. :-_: :O'_,�

.»,

ATÉ O MI:S
ANTERIOR

ARRECADAÇÃO
NOM�S

BALANCETE REFERENTE O MIS DE. "MAIO" DE 1983'

R E CE I TA
TfTULOS

"RECEITA ORÇAMENTARIA
,

Receitas Correntes
_

ReceLta tributáría :., .

Receita patrimonial .........•.......•........
Transferências correntes .- '

....•..

Outras Receitas- Correntes ':-: e ••••••••

'

•••••••

Receitas de Capital
•

,

Operações de Crédito , : .........•......... :
Alienação de Bens

-,

.•... : ; :

Transferências de CapUal .
.

.-i

SOM AS. ; -.
"

' , .

'

. Cr$

TOTAL

Receita Extraordinária'
Contas empenhadas a �agar ..........•........
Depósitos de diversas orlçens .

Despesa 10rçamentária Estornada , .

{ .
. .

SOM AS. :. � .......• .',
,

. Cr$

�83.10 ;" 3,73 25.776.885,85 108. 882 . 949 ,58
, 11.680.020,08. 10.917.493,94 22.597.514,02
304.442 . 098,31 Bl.690.007,64 386.132.105,95
7.523.300,78 3.51 r. 411 ,55 11 .034.712,33

,

9.062'.000,009.062.000,00 -,-

-,- 69.120,00 69.120,00
41.304.137,71 7.069,852,85, 48.373.990,56

.

457.117.620,61 129.034.771,83 586. 152.392,44

-r

91.267.310,25 51 .684.754,62 142.952.064,87
12.854.250,88 '; 3 . 220.462,55 16.074.713,43
-,- 70.000,00 70.000,00
-

1 04. 121 . 561,13 54.975.217,17 159.096.778,30

1.554.087,84 573.183,87 2.127.271,71
146.965.268,34 125.409.397,65 272.374.665,99
26-.51'1.643,2.2 10.276.315,29 36.787.958,51

,

i' 46.359.500,01 1.816.475,67 48.175.975,68
6 . ° 12. 153,60 6.922 . 800,60 12.934.954,20

22.7 . 402 . 653,0 1 144.998.173,08 372 .400. 826,09

788.641.834,75 329.008. 162,08 1.117.649.996,83

. ATE:O M�S DESPESAS TOTAL
ANTERIOR NOMI:S

4.775.899,40 2.303.590,70 7 .O?9A90, 10
6.132.556,73 1 .632.577,27 7.7q5.134,OO
50.276.013,03 16.872.031,56 67. 148.044,59
33 .032 . 339,40 30.018. 872�05 63 . 051 . 211 ,45
30.422.526,08 3.433. 131,76 33 . 855 . 657,84
164.141.213,51 80.283.538,22 244.424.751,73 .

2.974.223,56
.

867.117,52. 3 . 841 . 341,08
19.403,OQ 10.435,90 29.838,90

291.774�174,71 135.421.294;98 427.195.469,69

. 47.247. 8�O,84 17.,936.399,72 65. 184.230,56
95.160.269,96 11.319.448,78 106.479.718,74.
13 . 489. 131,55 3.332.049,69 16.821.181,24

155.897.232,35 32.587.698,19 188.485.130,54

SALDO DO Mes ANnRIOR
Di$pon�vel, "

,.' ,

C a I x a '

.. ; , , •.....

Bancos _:_ disponível,. , , -� ............•.
Bancos, 7- vinculado " ;

-

.

Realizável
.

,.'
.. .

'. Celesc S/A .:_ C/TIP; .•.....
·

,.!

"-

Câmara, - C/Suprimento .

,

S -O M-A S: ., ... -

• .- .... ,., ..•.............•..•.
," '.�

Cr$

SALDO PARA O M�S SEGUINTE
Disponível ,

C a i x a ' , .

Bancos � disponível ., .

Bancos � vinculado' . ,
_

'

.

Realizável.
Celesc S/A � C/TlP •.•.................: .

Câmara _:_ C/Suprimento, , ;
.

SOM AS -

,. '-.' ;.•....•. '; .. Cr$

TOT A L Cr$

TOT Al
'

; .'
-

;. . .. . Cr$

'DESPESA
'T(TULOS

DESPESA ORÇAMENTARIA
01'00 -;- Câmara de Vereadores .

0200 -:- Gabinete do Prefeito ', , .- .

0300 '- Departamento de Admlnlstração .; .

0400 - Depto. de EduC., Colt. e Assi$t: Social .

0500 - Departamento da Fazenda -

.

0600 � Departamento de Obras �e Viação .

0700 - Departamento Agropecuário : .

'0800 - Departamento de Turismo ; .

SOM AS ..... .- ... _. . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . .. -c-s

Despesa Extraorçamentária
Despesas de meses antericres : .

Restos a pagar, de 1982 ..............•..........
Depósitos de diversas origens ": ,

.

S O,M A '5 ................•. ',' •., -............ e-s

1 .5'65. 575;98 : 1.434.612,97 .3;000.188,95
270.311.393,54 11�. 762.934,07 390.074.327,61
29.099.023,57 22.629.292,35 51,728 ; 315-,n

J
27. Q59 .480,40

'

9.052.919,62 36.112.400,02
12.934.954,20 - 8.119.209,90 21.054.164,10

340. 970 . 427,69 160.998.968,91 501.969.396i6Q

788.641 .834,75 329.008. 162,08 ,1.117.649.996,83

rjb/CONTADORIA DA PREFÉITURA MUNICIPAL DE JAfAGUÁ DO, SUL, ein 3] de "MAIO" de 1983

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO kONELL
Secretário d� Fin�;�as

'; ',.'_0' -.r;

RENATO' JOSÉ BORTOLINI
.

eRC SC n.O 5.400 Técnico em Con\>éI.bilidade�.'
�

-_

">;;_�.
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CORREIO DO' POVO'

NASCIMENTOS

Di�. 25 de junho
Humberto, filho de V�I

dir (Yeda) Conti.

Dier 28 de junho
Clan, filha de Ublrajara.

(Nadir) de ss.

Dia: 29- de junho
Oscar, filho de Armando

(Z.ena ide) Nagel.

Dia- 30 de' junho
. Fábio, filho de Pascoal
(Amélia) Deretti.

Dia 02 de j'ulho
Alexandra, filho de Afon

so (Lucila ) Pereira.
Eduardo, filho de Acácio

(Marta) Brühmüller.

Dia 03 de julho
, Vanessa, filha de Nélson

(MCl'/"ía) Fuck.
João, filho de João. (Cile

ne) Valério.
Marcsla., filha de , Nélson

( Renelda) Verbinnen .:
Gievanl, filho de . João.

(Eliseté) Leoni.
Claudinéia, filha de Adel

mo (Lourdes) Calheiro. '

·Pcj,ulo, filho de
.

Silvlno
(Lauricema) Völz.

Dia.04 de julhO
'Kleiten; filho de Alcldérló

( Iracema) Junks.
Andréia, filha de Sflvino

(Lelamar) Castilho.
-

Dia 05 de julho
Carla, filha -de Dälcio

(Maria) Cristofollnl.

Difr·06 d. julho
-

"

'Charles, filho de Laul"o
(Elvira) Velkmann. .

Maristela, filha <!Ie Fr an
�iscó (Felícia) Elisc.

Oscar, filho de Adelino
(Marilúcia) Weiss.

'Dia 07 de julho
Almir, filho. de Álvaro

(Maria) Junkes.
ScharlIes, filho. de Ricár

-do (Norma) RamloW.

Dia 08 de julho
Iver�ol1,' filho de Raulino

(Mirtes) Wessier.
AI�nJr, fi,lho de José (0-

n'i:ideL Ferreir'a.

Dia 09 de julbo
Priscilla, filha de Paulo

(Jurçcí).� da, SiJva.
Mc:\ícon, filho. de Osmir

, �Marta') Manfrini. .

Dia lÓ de. julho
Débora,

.

filha de Horst
(Edla) Oechsle'r ..
Rafael, ,Filho ,de' lrineu

( IIse) Kamclien.

Dil\ 11, de julho
Etter, filho de',José (Car

melita) Bellarmi'no..

ANIVERSARIANTES

,Edital 13.278 de '07,07-1983
FABIO ANTONIO WATZKO'
e DOR�CI HAUCK

Ele, brasileiro, solteiro,
do comércio; natural' de
Santi'a§lo - Rio Grande

.
,do

Sul, domicícliado e residEm
te na Rua Coronel Procópio
Gomes de Oliveira, nesta
cidade, filho de Nilton José
Watzko e de GÉmuina Couto
iNõtzko. Ela, brasileira, sól
teira, secretária, natural de
Cerupá, ne$te Estado, domi
cHiada e residente eFol1 Co-'
rupá, I)este Estado, filha,.de ReuniÕes às terças e quintas�feiras-,,_.às' 20 horas.:::Waldemiro' Hauck e de Ir-

Rua Exped. Gumerdndo da Silva, 3�0 (ao lado d.a
ma Hauck. creche). Cx. Postal _,_JOO - Jaraguá do Sul - SC.

IEdital 13.279 de 08�07-1983 I _:_ __;,-+-:-:-----:--�
,

Evite o primeiro gole!
ALCOÓLICOS ANONIMOS

GRUPO "S E R E NI DAD Eil

PROCLAMAS DE' 'CASAMENTO
Áurea Müller Grubba, Oficial dó Registro Civil do

1.° Distrito da Comarca de Jaraqué do Súl, Estado de San
ta Catarina, Brasll.: Faz saber. que compareceram em Car-,
tório, exibindo os .documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os. seguintes;

Lenzl, neste .. distrito', fllho'
ele Luiz Pereira da Silva e

de Sebastiana da Silva. Eia,
brasileira, solteira, do lar
natural de Guaramirim, nes-
te Estado, domlclliada e �e..- l

sidente em Vila Lenzi, nes

te.dístrlto, filha de José Lu
cio de Borba e de Helena
Camilo de Borba.

Fazem anos hoje: 16
Márcia Rosani Krause,

Geni Lindermann, Alcides
Dias Raimu.ndo, Valdemar
da Silva, Harry Beck, Sra
Edk Sasse Wittkowsky.

Dia 17 dejulho
Sr. Pedro Rengel, Sra. Lo

ri Splitter Mundstock, Sra

Ellen,sílvia Prodö�nsen,
Jaime Antônio BJ\-6Úni, ÁI·
vare Bassani, Osni Winter,
Nelze, Nieis.
Dia 18 de julho
Sra. Eugênio Gascho, no Ja
raguazinho, João Weiter,
Landir Dalpiaz, Valmira
Bussarella, Felipe." Jorge
Meier, Reincido Diel.

Dia 1'9 de julho
Sr. Osnir Meyer,., Diego

Djones Brandemburg, Paula
Ribeiro, Pedro Schmidt, Mô'
nica Zilz, Paulo Lange, Ivo
Kamehern. Rosani Theila
cker, Sr. Levinus Kraúse.

Dia 20 de julho
Sra. Diva Sabino Tavares

da"Cunha Mello, Sra. Tere,
zinha Reck Dumker, Arno,
Junge, em Jlle., Sr. Ru'dolfo
Keiser, Júlio César Morbis,
Alvaril Gomes, Sra. Alzeni,
esposa de Edílson M. dos
Santos; .

Dia 2-1 de julho ,

Sr. Mário Muller, Sra. L'í.
dia, esposa de Hans Beyer,
Sra. Gerta Wielke Lawin,
Sr..Osmar Bortolini, Sr.
Reinoldo Bartel, Sr. Ade·'
mar Lotin Frassetto, Srta
Carim Leithold, Sr. GuidQ
Franke.

Dia 22 de julho
Sr. José- Ersching; Sr. Jo,

sé J. Braga, Sr. José Müller,
em Corupá, Gilmar Edson
Uetz, Sra. Maria Magda,lena
Freiberger, Sr. Alfredo Neit
zel, Emilene Andréia Krau·
se.

FALECIMENTOS

Edital 13.276 de_ 06-07-1983.
RÉNATO PIAZERA JUNIOR
e aossu KRAUSE

ALIBERTO FRITZKE •.

INGEBORG KROBOT,

Ele, brasileiro,. solteiro,
auxiliar de escrltórlo, natu-

.

ra,1 de Jàraguá do Sul', do
miciliado e residente em
João Pessoa, neste dlstrlto,
filho ·de Hilberto Fritzke a

de Edite Schmidt Frit-zke.
Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Corupá,
neste Estado, demiciliada e'
'residente em Estrada. trapo
cuzlnho, neste distrito, fi
iha de Affonso Krobot e de
Paulina Maria Augusta Kro
bot.

.

Editpf 13.282. de .12-07-1983
IRIO PISKE e

MARCrA LEMKE

Ele, brasileiro, solteiro
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e'

residente na Rua 17, nesta
cidade, filho de Frederico
Piske e de Alzira Laube Pis
ke. Ela, brasileira, solteira,
servente, natural de São "

Marcos, Rio Grande do Sul;
domfelllade e residente em

'

Rio da Luz II, neste distri
to, filha de Rovlna Lemke.

Editál -13.283 de 12-07-1983.
, LlblO BÖDER e SANDRA
APARECiDA TORINELLI

Eie, brasileir.o, solteiro,
estofador, natural de Jare
.guá do' Sul, dornlclllado e

residente na Rua' São Frán

clsco, nesta cidade, ftlho de
Waldemar Böder ,e de Lina
Hornburg Bõder. Ela, brasi
leira,· solteira, operária, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua
João Samy Tavares, nesta

cidade; fíl�a de Lino Torl
nelli e de Herta Hornburç
TorineIli.

E para que chegúe ao co

nhecimento de todos, man

dei passar o presente Edi.
tal, que será publicado pela
imprensa e �m Cartório, on�
de será afixado durante 15
dias.

'

, -_",,'

Dia 08 de julho
Paulina Cordeiro, 82 ,,-

nos, nesta.

Dia 10 de julhó
Nereu Wolff, 52 anes,

nesta.

De fato- muito como
vente e el'lvelvente a solida
riedade do peva jaraguaen-.
se, catarinense e brasileiro,
no auxílio aos flagelados
das enchentes. Sentimento
de huma'1idade e de frater
nidade, que felIzmente ain.
da exist�,

.

Ele, brasifeiro, soltelro,
escriturário, nature] de Ja
raguá do Sul, domtelllade e

residente na Rua Domlnqos
da Nova, nesta cidade, filho.
de

.

Renato'Plazera e de Elfi
Henschei Piazera. Ela, brasi
leira, solteira; escriturária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente·' na
Rua Domlnqos da Rosal, neS
ta cidade, filha de Lino
Krause e de Oracell Inês
Oechsler Krause.

Edital 13�277 de 06-07�1983
ADEMIR JOS� SBARDELATTI
e MARLf SIQUEIRA.

Edital 13.280 de 11-07.1983
UDO RODE e

ARELí HORONGOSO

Ele, brasileiro, so'telro,
operário, natural de Braço
do Trombudo - Trombudo
Central, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Ernesto Sohn, nesta
I cidade" 'filho de . Wllandc

I 'Rode- e de Rosemarie Rede

i Ela, brasileira, solteira, In
,

dustriária, natural de Jara
.' guá do Sul, domiciliada e

residente em Garibaldi, nes

-te . distrito, filha de André
Horongoso e de Waltrut
Leitzke Ho.rongoso.

'. -

Quem tem Honda, agora tem um clube
o CLUBE HONDA é o novo lança mento da HONDA. �elé você só t�m .!apt�-, .

gens: você é sempre um cliente, prefe��ncial, t�m ben.fíeros ,n,o concesslonal"l0 e
.

participa de todas as promoções especlul� organizadas pelo CL_USE. HONDA, como

convênios com hotéis e campings, concursos,l etc. ,

"
c

.
E mais: ganha grátis a assinatura ela "REVISTA DO CLUBE HO�DA: .. T�.

do o que você t-em a fazer ci vestir a cami seta do CLUBE HONDA. Façé,l-nos,; uma VI-

sita para maiores i'nformações. .' .'oe,:

Moto'�:Schroeder'

Ele, brasileiro, - solteiro,
estofador, natural de Jara
guá do, Sul,

-

domiciliado e

residente. em Vila Neva,
neste distrito, filho de Lino
Sbardelatti e de Cecilia
Scheuer Sbardelatti.· Ela,
brasileira, solteira, operária
natural de Jaraguá do Su,I,
domiciliada e residente na

Rua Padre Alberto Schnei
der, nesta cidade, filha de
Salvador Horaeie Siqueira �

de Wani Pieske Siqueira.

R�vendedor Autorizado

Hondã

Edital '13.281 de 11-07-1983
ANTÖNIO ALDO DA SILVA
e CÉLIA APARECIDA àOR�
BA

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Join

'viIIe, neste, Estado, domici
liado e residente em Vila

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ORQUfDEA É A FLOR
SfMBOLO 'DE SC

.

A Assembléia l.eqislative
aprovou projeto-de-Iei de
autorla 'do deputado Aldo
Andrade que considera a

orquídea (Laelia purpurata)
como a flor símbolo do Es
tado de Santa Catarina. Da
tribuna, justificando o pro-FAZ .SABER a todos quantos o presente edital de ci- jeto, o deputado leu pare-tação, com o prazo de 30 dias virem ou dele conheci- ceres de vários ,:._�specialis�

• mente tiverem e interessar possa, que por parte de . tas sobre o assunto. Q en
ESTEFÂNIA SCHAnNER, bresllelra, viúva, do lar, res i- genheiro' 'Osmar Tessner,
dente e domlclliada à Rua Ney. Franc;o, nesta, cidade e 'presidente da Sociedade Or-
Comarca, etravés de seu bastante procurador, advogado quidófila de Santa Catarina,
dr. Reinoldo Murara, foi requerida a ação de USUCA· em correspondência envia-
PIÃO N.o 8.883, para aquisição do seguinte imóvel: Um da ao parlamentar, disse,
terreno sem benfeitorias, com a área de 835.00m2, si- por exemplo, que a orquí-
tuado no [ado ímpar da Rua ri,O 22 - Ney Franco na cl- dea já foi "extremamente
dade de Jaraguá do Sul, fazendo frente com 8,61'm com abundante" 110 litoral cata-
a Rua n.O 22- Ney Franco, travessão dos fundos com 8,61 rfnense.
metros com terras de Roland H. Dornbusch, estreman- Segundo o deputado Aldo
do pelo lado direito com 99,46m com terras da reque- de Andrade, há mais de 10
rente Vva. Estefania Schatter e pelo lado esquerdo com anos ele vem amadurecendo
94,50m com terras da Rede Ferrqviária Federal S.A. DES- . CI idéia de classificar a Lae
PACHO DE FLS. 9 e' verso:. l-Cite-se os eonfrontantes' lta Purpurata como a flor
pú' mandado e os incertos e ausentes interessados por . símbolo de Santa Ca-

ct edital, com o prazo de 30 dias, marcando-se a audlen- tsrtna, Ao apresentar seu

ela de justificação de posse para o dia 23-08-83, às 10 projeto valeu-se, de depol-
horas pare a audiência .de justificação. 11-01 prazo para

mentos
. de especialistas,

contestat a ação lnlclarä no-die 'em que se intimar as
tais como o presidente do
Círculo de OrquidófHos de'partes. da sentença que justificar a posse, valendo a ci-
Blumeneu. Reinaldo Pühler,tação para todos os atos do processo. I l l-Oficle-se ao
Alvim Seidel; do Orquideá-Cartório do R .1. para certificar-se o imóvel usucaplen- rlo Catartnense, de Corupá,do está transcrito em nome de alguém. lv-Oficie-se, por E! Raulino Reltz-carta" à Fazenda Públlca Federa], Estedual e Municipal. ESCOLAS

V-Ciente: o MP. (as) Hamilton Plínio Alves - Juiz de Di- O DAE vem construindo
relto d ala. Vara. E para que chegue ao conhecimento �04 escolas em 80% dosde todos 'os interessados ausentes, incertos e desconhe-

murucipios catarlnenses,cidos, foi expedido o presente edital, que será publicado num' investimento' inicial
na forma da lei e afixado no local <!Ie costume, no átrio de Cr$ 2 bilhões e 163 mi-
do Forum, correndo o prazo de 15 dias, para contesta- lhões. O número de saias
rem, querendo,' a contar da intimação da sentença que de- aula chega a 461, benefi-
'justificar a posse, sob pena de serem tidos como verda- elando mais de 48 mll alu-
deiros os fatos alegados pela autora. Dado e passado 1'105 do 1.° grau. A novidade
nesta cidade de Jªraguá do. Sul, aos 10 dlas ,do mês ê que 14 dessas escolas __

de junho do ano de mil novecentos e oitenta e três. Eu, as que possuem mais de ó
Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi. seles de aula - terão vj

dro's inquebráveis, constl-
Hamilton Plínio Alves 'f'Jindo-se numa inovação

Juiz de Direito da la. Vara em Santa Catarina e. no SIJI
(ja Brasil.

Juízo de Direito da Com�rca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CITAÇÃO

Ó Doutor Hamilton Plínio Alves, Juiz de Direito da la.
Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado d. Santa
Catarina, na forma da Lei, etc ...

EntrenoMonza4 portas poraqul..
EI.el�rlerle r CIMárci,,'
�I Velell.s ·ltu�· �

�
..

' .

/ loja TUDO PARA CACA, PESCA ,E CAMPiNG

Espingardas,' rifles, revê-veres, munição, redes, tar�afas, .�olinetes� va:�s, eq�ipamentos para, �er�ulho,
barracas, colchonetes, mesas, churrasqueiras. e demals .artl�os de primeira qualldade e a preços ventajescs.
A LOJA SAFARI fica na Galeria Dom Francisco, Sala 4 - na Marechal, Deodoro.

,

I
.,., _- '""""',... ,, ,_'. �

Dos Jornais
-

do Estado
Julho/83

Q jornalista Moacir Pereira, um dos seis- Procurado:
res da .Fazenda junt.o ao Tribunal-da Contas do Estado no
meados por Córdova, sem concurso, está aparentemente
tranqüilo; espera confiante o júlgamento -

em instância su

perior e se lá perder novamente não tem problema: vai
voltar ao Curso de Jornalismo da UFSC, onde é professor.

Os processos de aposentadoria, por invalidez, de 129

funcio�s da Assembléia L�gislativa, .já estão sendo e

xamii1a�ela Comissão Especial, composta de oito par
larnentares. Além dos 61 preeesses-que se encontram ar

quivados na Casa, já estão em poder da Comissão os 68
processos que ainda se encontram no Tribúnal de Contas
para registro. Uma' constatação Já apurada pela Comissão,
é que a média de idade dos funcionários aposentados com
atestados médicos acusando cardiopatia; ê de 35 anos.

O jornalista e poe�a Cartos Drumend de Andrade pu
blicou em vários jornais €lo Brasil, sua definição" pare
cilgúmas palavras que nos últimos tempos correm' de bo
ca em boca nesta, País, que iremos transcrever 'a pedido
de nossos leitores:

.

EXPURGAR - Aplicar medicamento purgativo, de fa
bricação exclusiva da Seplan, para limpar a viscera mus�,
culomembranosa do consumidor, remcvendo os elemen
tos nocivos' ao seu funcionamento, mediante extinção da
própria viscera. - O Dr. Delfim expurgou com êxito (JS
vermes que infestaram o intestino des, brasileiros, aca-
bando com o intestino.

'

.

. INDEXAÇÃO - Palavra revogada, substituída por:
desindexação - Substituição do índice de elevação de pre
ços dos bens de consumo, pelo índice de preços 'imaginá
rios, para 'o cidadão ajustar-se à' Inflação paio jejum ab
soluto. AtxJTÖNIO, INTERNADO' NO HOSPITAL MIGUEL
COUTO, FALECEU DE DESINDEXAÇÃO.

FMI - Sigla de instituição polltlco-flnancelre-laqlsla,
tiva internacional intitulada Fatura Minha Insolvência, in
cumbida de administrar nossa vida caseira. PERGUNTE:
AO FM,I SE EU PODERIA COMPRAR UMAS BATATINHAS
PARA O ALMOÇO DE DOMINGO, E ELE DISSE QU� NÃO. "

•
PACOTE - Animal roedor da: família dos uniculfdeos,

que se alimenta no bolso de todos os seres humanos de
.um País. FIQUEI DE Tt-NGA 'COM ESTE-ÚLTIMO PACO
TE, E DIZEM QUE VEM Ar OUTRO AINDA MAIS FERo.Z,
PARA ROER A TANGA. ,

I·
Uma surpresa estava' reservada ao Gov�rnador Esperi.

dião Amin, em BrasHia, em recente viagem. Ele acordou
para cumprir seu primeiro compromisso - uma entrevis
ta gravada às 6h30min no p'rograima "Bom Dia Brasil". Ao

.
deixar .es estúdios da Rede Globo, esbarrou com um légí.
timo representante da classe dos "fantasmas" que; aquar
telado em assombradas salas do Planalto, queria regulari
zar sua situação, pedi.ndo para receber os valores que es
tão bloqueados nos cofres do Tesouro do Estado. O "fan
tasma", sonolento, apresentou-se cheio de argumentos. e
coberto por" um' 'Iençol amassado. Diante da convicção de
que estava perdendo temee com a "lenga-lengaU exposta
ao Governador, triltou de.. visivelmente carrancudo, dar o
fora. Foi baixar em outros centros.

Visita do Secretérlo Juarez'Medeiros, do Trabalho fei
ta à Brusqoe na semana passada em companhia do Depu
tado Cesar M.oritz sem o' conhecimento do Diretório Mu·
nicipal do PDS acabou qerando uma crise sem precedentes
para o Partido, a nível municipal. Ouando do lançamento
de casas populares, nem o Presidente e nenhum outro
membro do Diretório foi cornunlcado e muito menos con
vidado pare o evento, aumentando a crise' no PDS por ou
tros acontec.,imentos que desaqradarem a Executjva, amea

cando renunciar coletfvamente; caso não atendida a solici
tação do Governador, de impedir oestões administrativas
do Estado por- intermédio do ex-Deputado Moritz,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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8ario d. Itapocu

HÃ 38 ANOS gressivos e que, somente a pa.rtir
. de' 1

. .
de janeiro de 19$5 perderiam,

.

totalmen-.
te-, O seu valor. Vale lembrar que, na épö�. _,

ca ainda não existia o fantasma da i.;'
flas.ão e não se tinha notícia ,da correção
monetária "indexad'a 'Ou desindexada" da
(ala economês dos ministros do 'Plan.).
mento e da, Fazenda do Ano' de Nosso Se
nhor Jel!us Cristo de Mil Novecentos � Oi�
tenta e Três.

. Fundado em 10/maiö/1919. 'COC- 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Scllmöckel - Jorn. Prof: ORT-SC
n.O 729 e Diretor de Empresa. Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico efGeográfico de Santa Ca.
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - DRT-SC n.O 126/
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua ��tdfel
Procópio Gomes de Oliveira ri.O 290:- Cx. Postq� -'
Fone 72-0091 _:_ 89250-Jaraguá do Sul - sc. 'Composi
ção e impressão:' Composição Gráfica e Edltora ZF -
Blumenau.
Assinatura para Jaraguá do Sul: Cr$ 3.000,00
Jutras'Cidades:,' ............•............ c:r$ 3.500,00
Número atrasado: ..........•....... Cr$ 70,00
Número avulso: e-s 60,00
Representantes crede.nciados: Pereira de Souza & Cia.
l.tda, Tábtila Velculos de Comunicação S/C Ltda. e Pro-

,

pai Propaganda Representações Ltda. .

'E�te jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.
•

po' •
• '.,'

- O Prefeito Municipal de Jaragua'
do Sul, Ten. Leonidlls C. Herb�ter, assinava,
o Decreto n.o 68 que é quando fazia entre

ga ao Instituto Brasileiro de Geografia e

Estatística a administração da Agência Mu.
nicipal de Estat(stica e punha à disposiç;io
do mesmo o Agente e 05 Auxiliares de Es
tatlstlea, pelo prazo que fosse necess'rio,
"até' posterior manifestação do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística sobra
o aproveitamento dos mesmos" •. O mate
rial permanente existente na Agência con
tinuava' na mesma, como empréstimo, ilté
que' ci cftado 'Instituto"estiveS5e em COlidi
ções� de �upri-Ia com'

.

o material de sua
�

propriedade. A União assumia serviços do
Munic!pio. E hoje?

.::- Afirma W. Weege & Cia� Ltda., de
Ri� Cerro, que é a Mal�ee dos dias d.
hoje, anunciava num espaço de'9x18 na

última págínä do "Correio do P�vo" a p-r- .

da de um pneu para caminhão, usado,
completo com aro e roda, de cor marror.
avermelhado _. 32x6, prometendo bo;)
gratificação para quem desse qualquJ!r- in
formação à respeito ou o tivessé encon-'
trado. Pelo tamanho do anúnci pode-se a.
vafiar o valor que represe,ntava esse uteri'
sítio para um tempo logo ap6s a Segunda
Grande Guerra, onde tudo andava escasso
em virtude de um cqnflito que ainda não
normalizara 0.5 países envolvidos e o mun

do, de um modo em geral. E a nota aqui.

também 'saiu grande em virt!Jde de um

episôdio importante acontecido
.

há 38
anos, ..

-

- Amaral Peixoto, Góvernador do
Rio de Janeiro, encaminhava à·Assembléi.a
Fluminense projeto de lel, criando seí'Viço >

espeical de assistênCia aos médlees, com, <
,

objetivo de Pfestar auxílio aos membros,
da classe médica .e suas famÜlas e, 'bem
assim constituir um fundo· cie' previdência .'

O título da notíci,a é a que hoje está Ih,ll
voga� "Social'lzação da Medicina?" , _

... HÃ 20 ANOS

- O Dr. Ga-Uso que 'assinav� a coo· ,

luna "Diversão Social� estava com a cor;
da toda. Efiéienle, tinha muitas noticia,s
para a jovem guarda,.a quem dirigia .s·

suas mensagens. Era o cronista da �i'da-,
de que a "young people" .de hoje'não ee
nhece mais. Mas truia uma notícia im-

"

portante: "O senhor Lorerio Antonio "Mar
catto, presidente do C.A. Baependi. e ,Pre-',

'

feito Municipal fOi homenajeàdo no 'all11o-, .

ço de confraternização dos Cronistas E�� .• ,�
portivos de JõinviIle, acolÍ.tec:imenlo qu�-,
teve lugar em Jaraguâ �o Sul, organizado ,

pelo comentarista Diretor de Espo�t�s- da"
Rádio Jaraguá onde; por. compromi6so�
anteriores não poude comparecer; sen�o _,

t'epresentado na oca,ião pelo senhor <,CI�'
.

menceau do A. e Silva e Dr. Arna,ldo.Ot,o
Schub, no almoço realilado na "Gl'út� ,do
Leáo", que hoje não existe mai�.

Veículos movidos a álcool
-

.Corcel II semi luxo - branco 1983
Corcel II Hobby - branco • � 8�?Belina II LDO - prata � .

Corcél II L - cinza qrenizo '1981"
Corcel II Hobbv '- -branco , .. 1981"
Belina II L - azul qlacial 1981
Belins II L - beqe : ,198'1
Corcel, II Hobby ., branco ,.. 1-981"
Opala Comodoro' .: verde met. ., 1982
Brasilia - branco .; .. ,.".; 1981
Fiat 147 L - marrem -.. 198·1
Veículos movidos à. gasolina
Del Rev GL - azul met; ...

-

. .-
'

1982
Corcel 1.1 ST - beqe .... ;., 1981
Belina II LDO - prata , ,; 1.980 ,"

Corcel II LDO - branco ,. 1989,
, Corcel II Hobby .. prata � . .. 1980
Corcel II GT - azul rnet. 1980
Corcel II LDO - prata . � .. 1980
Belina IL. L - prata , 1980
Maverick - verde ; .'.. 1976
,Fiat· 147 - branco .,." �', . . . .. 1978

'1 VVWW' li 330000 LL' - bbeqe .. , � . ... . .. � ��� ,

.

c ranco , .. , ..

1, F-4000 - larania .. ,
1978

j. F-4000 - larania ' 1978
Olferta especial

' ,

.

VW 1300 - beqe , 1977
-'- Passat LS - branco ,.,......... 1976

... HÃ 30 ANOS

- O frio era uma constante em 1953.
O sul inteiro estava submetido a abundan;
te geadas no Rio Grande do. Sul e Santo
Catarina, mas a violência' do inverno -des�'
truia os càf�z�is de São Paulo e ,do Pana
ná e a Àssociaçãc Rural Brasileira reunia
se com 'a FARESP, solicitando ao sr. Os
valdo 'Ar�nha "o estudo. urgente com' as
sistê.ncia dás mesmas entidades às prevl
c,lências e medidas de defesa".

HA 1e ANOS

O Secretário Prisco Paraíso, da
Saúde-; prestava informas68s �O représerí.
tante da Organização Mundial' da Sáúde,

,

com relação a t_axa dé'mortaHdaéle pro-·�··
porcional, obtida com base do RelatÓrio dê

'

1971. O Secretário införmava que a mor·
talldade 'proporCional em Sta. Catarina er.

de 35% para as crianças abaixo de 5 a· '

nos e 45% para pessoa's acimá de 50 a-
" ,

nos. Explicava a nota: ein cada 100 6bi�,-
.

tos, 35 referem-se ci crianças. com id�dé
"

inferior a 5 anOs e 4S pessoas Co.m 1da-:
de superior a 50 anos, sendo 20% os. óbi
tos na faixa compreendida,entre S e 49 '

anos.

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

.

- Havia: confu'são nos meios comer

ciais e bancários 'com respeito às cédulas
do antigo padrão mil réis vigorai1do até
1954, com vários jornais 'informando que
as últimas cédulas pel'deriam o valor, ..

pártir do dia 1.° de julho. Esclarecia . 'a
notícia que as antigas cédolas do antigo
padrão "mil réis",. seg,undo a, Caixa de
Amortização, seriam recolhidas a paI tir
de 1.° de jul�o foram c�m descontos pro-

--------------------------------�--------------�.lRANSPORTEV�:���/I�T�:U�:;:�XCURSÕ:-J
A "Canarinho" preocupci:,se' com a '�ua ··Iöcomõção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus com

pess0al especializado, possíbilitando· uma ;iagem
tranquila, rápida e

. .;:_se9ura.

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUA e CONPAL - Concenfrados p/Alimentos' ,

.
. -

.

.

, $ERVIÇOS. CONTÁBEIS? .SEGUROS? CONTRM'OS?
FOTOCÓPIAS? SERVIÇOS AtREOS VAR1G?

Se � seu p..()"le�a é este a solução é esta: Organização (:ontâj,iI
"A Comercial" L�dill. Rua CeI. Procópio Gome$ 290.

.

Telefone 72·0091.

Programe bem! Progr,ame �narinbo,
. o transport� carin'hoso: '.

"

1
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9, clubes' no Torneio de' Bolão Fut;. ·d'e. salão
Terá lnlclo na próxima

sexta-feire; dia '22'; o: 2.0
Torneio. "Cidade de Jara

guá do'Sol", na
. modalida

de de :bolã,o., comernoratlvo
ao centésimo-sétlmo anlver
sério de fundação da clda
de ,e que, incluslve, 'consta
• nó programa oficiei da '�Se-

.

mana de Jaraguá", progra-·
ma.este que fkou· prejudi
cedo -devldo as enchentes ..

, .

A promotora dó evento é a

Sociedade: Esportiva e Re-.
creetlva.Vieirense, e nove

clubes confirmaram parti
cipação:' Vieirense é .Bae
pendi, de Jaraguá do Svl;'
Caça e-Tiro Vasto Verde, de:
Blumenau; Tupy, Alvorada
e Catarlnense, de Joinville;
Pinguins, de lndalal: e Caça.
e Tiro V de Julho, .da cida-
de de (ages..' .

& O Torneio começa na 6a.
feira "e .seré concluído no

domingo,. dia 24�. quando.
será, . ccnhecldaa campeã.
As delegações ficarão ateja-

das na Escola Básica Hglee-'
doro BoA�es, em dependên
cias cedidas pela 19a. U_cre,
e os colchões pela Secrete-:
ria, de Educação, Cultura,
Esporte e Turismo da Pre
feitura Municipal de Jera
guá do Sul.

"VALE DO ITAPOCU"
O I Campeonato Extra

Oflclal de Bolão "Vale do
ltapocu",' 'bola 23cm, t-ve

jogos nos dias 12,·13.e 15,
válidos pela sexta e sétima
rodada. Na próxima sema

na, as pertidas da . oitava
rodada serão as sequintes:
dia 19, no Baependi - Gua
quari x Canarinho; dia 20,
no Alvorada, Alvorada x

Vitória; dia 22, no Guara-
.' ni, Guarani x Caxias e na

. Hanse Humbodt, Tudo 'Azul
x Senta Pua. As rodadas
complementares .. deverão
ser realizadas nas datas de
26, 27 e 29, 03 e 05 de a

gosto.

Cancelada a abertura do
� ,'f �

'Estadual de :\leloci;dade
Ern virtude da situação

dramétlce e cetestróflca
por que .passa Santa Cata

tina, nesta que é a maior
enchente do século, o Jara
guá Moter Clube houve por
bem cancelar a' programa
ção' de abertura do Campeo
nato. Catarinense de Veloci
dade, que' deveria aconrecer

.. nos dias 16 e 17 de julho,
DO Motódrome GetlJlio Bar-.
reto. da Silva.
A programação previa

pará hoje; treinos livres, a

terceira etapa do Campeo-
. neto Járeçueense de Bici
cross e à noite, show' com
Grupe Engenho, além .de
desfi Ie de moelas e, pare a

manhã, proves de veloclda
de com motos 125, 180,
2-50cc e forçe llvre , Sequn
do a

.'

presidente do JMC,
Jeanete Mirram Piske, seria'

um contrasenso e até mes

mo um ate de provecaçãe
as dezenas 'de cidades e a

população. atingidas, a reali
zeção dessa festa do mote

ciclismo, que flcou sern da
ta para a sua realização.
Muitos des pilotes das

cidades que participariam
. do Campeonato Catarinen
se de Velocldade, sofreram
abruptamente a ação da
devastadora enchente, que
deixou salde de bilhões em

prejuízos e perdas huma
nas.

Em termos de motocl
clismo, no dia 31 próximo,
a equlpê Mofo-Schroeder

.Competições, de Jaraqué do
Sul, vai participar, em São.

Paulo,
.

em Interlagos, da a

bertura' do Campeonato Na
.cíona I de Formula Honda
CB-400.

D Musculatura fira Silvio
da Prova

- o ciclista Sílvio. Roberto. Hans· Fischer, que teve o
.

EWald,'da 'Éqú:ipe 'Weg d;;:' mesmo problema, em :razão'
. Jaraguá do Sul,· não chegou do forte calor, pois treina-
a concuhr a 38a. .Corrlda .

-ram em Santa Catarina sob
"9 de Julho", disputada dc;- chuvas e ·frio, e, c.om o sol
mingo n.o Autódromo de In- forte, os músculos se con-

ter:lagosi em São. Paulo.. Ele tra/ram. .

est,ava bem destacado., pó-. No ,geral, Santa Catarina,
r�m. na sétima volta, de L!m' .. não foi bem nesta ediçãd
tOtal de 104 quilômetros, da "9 de Julho", porém, es

um prQolema de musculötu- ciclistös voltam às pistas
ra" -que contraiu; tirou-o da ' .. pé!ra disputar a Taça Bra-

c?mpetrf�ç, Çl,Ssim come sil, neste fim-dr-semana.

Chegeu ao. Unal a fase de
classificação dos Campeo
natos Citadinos Adulto e

Juvenil de Futebol de Sa
lão. No adulto, dia 8, Mir-

•

tes 1 x8 Rio Molha, Brei

thaupr- 1 x 1 Arweg e AABB
2x2 Besc, classificando-se
Arweg, Urbano, Breithaupt
e Besc e, no juvenil, dia .9,
sábado, Mirtes 6xl Rio Mo
lha, Breithaupt 1xO Arweg
e AABB WxO Besc. Mirtes,
Urbano, Breithaupt e ÀABB
foram as classificadas.
Já' pela fase final, de cle�

cisão, jogaram terça-feira,
na Arweg, AABB

.

x Urbano
(juvenil), Besc x Urbano e

Arweg x Bretthaupt . (adul
to) e, ontem à noite, Mir
tes x Breithaupt (juvenll),«
Besc x. Urbano e Arweg_x
Breithaupt (adulto). Novas

partidas irão. acontecer t�r-'
ça e sexta-feira, na Ar'."yeg e

no "Artur Müller", pela de
clsão.dos t(tulos em disputa.

SELEÇAO VENCE
O triangular de handebol

feminine, marcado. para sä

bade passado, aqui, entre

Jaraguá do Sul, Rio do Sul e

Ituporanga, não saiu devido
ao problema das enchentes.
Porém, no futebol de salão,
duas partidas foram reell
zadas: Prefeitura Jaraguá
4x3 Gruta Verde. /e Seleção
Jaraugá 5x3 Seleção Coru

pá.
Neste sábado, às 15n, de

ve sair (até e momento em

que a matéria era redigida
não. estava oorrflrmado) o

jogo, entre as seleções de

Jaraguá e São Bento do Sul.

BANCÃRIOS
Os resultados da nona e

, penúltima rodada ao' certa
me bancário são estes: Besc
SFS 1 x6 Un ibanco, ltaú
3x2 Bradesco, Sulbrasllelro"
3x8 Bamerindus e Besc Ox1
Nacional. Neste dia 16, pe
la décima e última rodada
da fase de classificação, irão
jogar Bradesco- x Bamerin·
dus GM e Itaú x Besc SFS.

MIRTES x ASDON
Às 19h de seçunde-feira,

dia 18, no "Artur Müller",
jogarão as equipes Mirtes ,e
.do Colégio Abdon Batiste,
na categoria infantil.

Com apenas Cr$ 3.000
você recebe, durante 1

.

,ano, e melhor jornal.

da região.' Agora e(Y\
nove formato, cOm

maier tiragem e cir"
.

- culação. "Correio do
·Povo" - fone 72-0091.

r

Moda masculina e. feminina. Tudo para destacar �

seu bom gosto.

, MAI-OCA - A �ODA EXCLUSIVA.
Rua Joinvllle 1052 - Fone 72-1019 - Jaraguá do Sul

'-----�-----_./
.-----------------�-------------------------�

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

Eletricista em geral, manutenção lndustrlal,
montagem. de painéis! consertos de caldeira. à óleo,
caldeiras a lenha e serviços de encanador ,

Rua Fritz Bartei, 610 - Fone 72-1429 - Jaragu' do �ul

- Engenheiro Civil _;_ ,

PR�JETOS E CONSTRUÇõES' EM
.

GERAL'

Av. Getúlio Vargas, 158
L° Andar - Fone: 72-Q186
\..

89250-Jaraguá do Sul
.

Santa Catarina

Tete Confe�cÖes ')
I

Agora em Jaraguá do Sul a Tete Confecções ofe
rece grande sortimento de roupas prontas, artigos pl
presentes, retalhos em quilos, debrin, kacha, toalha
de mesa, banho e copa, além de tapetes, colchas e

cobertores para crianças. Visite-nos e conflra nossos

produtos.
'

Rua Reinoldo Rau 752 - Fone 72-0534 - Jara- ..
guá do Sul - SC.

AGORA EM JARAGUA

Clínica Dr. Jorge ..
luís

Camargo Inchauste
- CIRURGIA GERAL

- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI-
.NO GROSSO)

.

- GASTROENTEROLOGIA

- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mª1. Deo
doro' da Fonsecél n.O 1.086, ao lado da loja La Ca-
sita - Fone 72-1907.

.
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OE'SPACHANTE VICTOR

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

Carteira de Identidade.
.

Av. Mal. Deodoro, 551
(junto a firma Emmendoerfer)

T.I.fen.: 72.0060, 72.0327 e 12·0655

COMERCIAL FLORIANI

CALCULADORAS ELETRONICAS SHARP
PELA METADE DO PREÇO.

Comprove você mesmo. Ligue para 72-1492
• peça uma demonstraçãó' sem compromisso.

Rua Venâncio da Silva Porto, 331

Jaraguá cio Sul - SC.

RiLOJOAR'IA AV.NIDA

fio

Presenteie €sm jóias e as mais finas
sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e (i_túli. Varias

FUNILARIA JARAGUÁ LTDA.
'

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Iüia Felipe Schmidt, 179 - Telefene: 72-6��8

..

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS·
TUBOS SANTA HEl:.,ENA

Tubos de conerete para suas obras
Rua JoinvUle, 1.016, - Telefone: 72-1181

•
. "'-a'

A modà certa em roupas e calçados é com ii

CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

'

CINDERELA

Veste "em. A moda, certa, na
Gumerçindo e na Getú.lio Vargas.

S8� veículo foi multado? Eis aqui os infratores.
1 - o Comando .do Grupo de Polícia de Rádio Patrulha e Trânsito, en

cerreqado do Policiamento Ostensivo de Trâ nsito, d'vulce fi relação dos veículos Notifi
cados pof· Infrações de Trânsito, no mês de de Junho de 1983.

.,

Veíc:ulos Notificados no Grupo 2

JU-0045, JZ-*106, SH-0230, JU-*277, LH�033 7, AH-0370, JU-0420, JU-0523, JU-*564, .

JZ-*565, GN-081O, JS-0846, AN-0937, B5-1117, JP-1152, GN.1328, JU-1444, JU�1484, ..

,RN-1569, GN-167;3, GN-1673, BS�1703, B5-1743, BW-1813, JU-2091, JU-2160, GN-2280; ..
JU-2299, PO-2381, GN-2419, JS.2430, JU-2590, SS-2705, JU-2877, JS-2881, JU-2998" .,.
AH-304'Ü, JU-3082, JU-3198, JU-3225, JU-3228, JU-3509, JU-3596, JU-3854, JU-3870, JU-3870
'JU-3880, JtJ-3942, MZ-4102, JU-4113, JU-4348, JU-4558, JU-4600, JU-4673, JU-4830, ...

'

JS-4860, JU-4930, JU-4943, JS.5151, BU-5413, SS-5723, JU-5750, JY-5841, JS-5933, JS-5998
JS-6141-; JS-6475, JS-6541, JS-6569, CC-7979, JU-8008, JS-8136, JS-8391, JS-8459, JS-8595
JS-8939, JS-9197, JS-9283, JS-9316, JS-9419.

.

Veículos Notificados no Grupo 3

JZr071, JU-0167, BS-0118, JU-0179, JU-*190, JZ-*25i, JU-0358; TN-0445, DA-0610,
MS-0677, JS-0307, JU-*912, JU-1087, JU-1300. JU-1754, BS-1930, JU-2013, JQ-2054, .

JS-2642, NT-2728, JU-2828, AV-3118, JU-3168, JLJ-3415, JS-3889, JU·3931, JU-4218 .

JU-4295, .IU-494$, JP-5206, JS-5572, AE-5702, JS-5775, JS�6373, JS"7445, 6Q-8741, 11-8474
JS-9429, JS-9998.

Veículos Notificados no Grupo 4

JS.0004, JK.*037, GN.*053, JS.*054, JK.1.063, JZ.*lOl, CO.0111, .1S.*142, 8S.0161.
JZ.*171, JZ.*l71, JZ-*17i, GN.0180, MS.*195, JZ.224, JS.0236, GN.*245, JZ.*251,
JZ-*251, JK.*254, GN.*299, JS.*305,. JH. *360, JZ.*400, JZ.*410, JU.*441, YW.0478
JZ. *511, TN.0547, JS. *605, JU. *679, JU.0683, JZ.0688, JS. *700, JS. *0733, JU. *746,
JU.*79..D, JZ.*722, JZ.846,'JU.Q850, BS.0854, JS.*886, JU."922, JU.0940, JZ.953, ...
JU.975*, TI.0970, TI.0970, TN.0989, JU.1200, JU.1200, JU.1200" B5.1212, BS.1330',-·
JU.1300, 55.1364, B5.1378, TI.1436, CO 1488, JU. 1529, GN.14451, GN,1459, JU.14fl5
MS.1532, GN.1600, .lU. 16iO, JS, 1610, JU. 1661, JU. 1708, JU. 1708, JU. 1{)27, BS.2117,
JS.2119, RN.2132, MS.2190, GN.2200. JP.2305, BS.2306, BS.2306, JU.2350, GN.2400,
J5.2424; JS,2424, JU.2508, 'JU.2595, JU.2770, JU.2860. JU.2860, JU.2931, JU.3Ql0,
JY.3015. JU.3097, JU.3155, JU.3198, JU.3330, GN.3370, JU.3440, BU.3501. JU.3519.
JU.3584, JU.3611. JU.3698, JU.3708, BP.3917, JU.4010. JS.4017, JU.4209. JU.4363.
JS.4545, JU. 4555. JU. 4600, JD. 4897, JS. 4900 . au. 4928, JP. 5206. AG. 5445, JU. 5559, ,

JU.5559, JD.5559, BU.5569, JU.'S589, JS.5702, JU.5757. JU.5909, AI.6115, JS.63,27,
JS.6382, JU.6430. AF.6518, JW.6583. CT.ó587; JS.6630, JU.6919, I,.H.69n. JS.7071.
JS,7143, MK.7237, JS.7471, JS.7612, JS.7980, JS.8i78, JS.8220, JS.8275, JS.8709,
JS.8945; J5.9025. JS.Y39Q, JS.9822. CK.9856.

Veic:ulos Notificados em '+ de 1 Grupo

.Jt;.*310, JU.0444. JU.·..S69. GI·.0609, JZ.*61O, JU.�861. AW.i'J59, JU.10S7, rs.n n.
BS. 1699. JU. 1300, JU. 1300, JLJ.1539, n.2182, TE.3221. JU.3225, JU.3490, JU.3582,,·'
JU.3605. MZ.4102, JU.4140, J5.4378. JU.4932, AF.5002, JS.5530,·-JS.6920. JS.8600.
J5.9895.

2 - A Muha será aplicada em dobro. Quando houver reincidência na mes

ma Infração e no mesmo Grupo. conforme Art. 189 § 2." do Requlemento Nacional cle
Trânsito.

,"
'

3 -'- As Places Que vem precedidas de asterísticos. pertencem a Motonetas,
.Motocicletas e Similares. .-'J>.

'

4 - O Comando do Grupo de Polícia de Rádio Patrulha e Trânsito, en

carreqado do Policiamento Ostensivo de Trânsito, informa Que toda e"qualQuer exollcecão
ou iustificativas. poderão, ser dadas na Cen trai de Rádio Patrulha. sito a Rua Gaspar.
109. no prazo de (OS) oito dias após a oubllcecão nos [ornais A GAZETA e 'CORRera",
DO POVO de Jaraouá do Sul, quando então será encaminhada ao örqão competente ...

. � ........
.

"

. .

GRUPO DE POlíCIA DE RÁDfO PATRULHA, Jaraauá do Sul:06 de julho'de·1�983 ..

'

";
- .

.

. �',' " ..
�

� .

Jardim .São 'Luiz -<o '(

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM' SAO LUIZ POR, APBNAS
Cr$ 26.600,00 POR M&S.·

JARDIM SÃO lUli A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUA ESQUERDO. - .'

EMPREENDIMENTOS IMOBllJARIOS
MARCATTO LTOA.

CIUCI-093 • jJ." RIGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 7:2;1136

, ;

..
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CANCELADOS VARIOS EVENTOS
DA SEMANA OE,,JARAGUA

Em virtude dá terrível· tragédia que vive Santa Cata
rina, que sofre com- as enchentes ,quê' ultrapassaram to
dos os níveis que se tem notícia, a oroqrameção da "Se
mana de Jar�q!J�" foi qrandemente oreiudicada, obrigan
do os organizadores a cancelarem vários eventtos, man-'
tendo apenas alguns, os extremamente exequíveis. Os or

ganizadores consideram um contrasense realizar uma fes·
ta, quando há milhares, senão milhões de catarinenses
sofrendo direta ou indiretamente o drama das inundações.

Desta forma, a proqrarnecão ficou redu71:;id no se

guinte: DI.A .17, DOMINGO, no Estádi� Max �elm, às
15h30, JOlnv"le Esporte Clube x Seleçao da _.cfa Jaraque
ense de Futebol, 'com preliminar de futebol feminino às
14h;

A D.IA 18, SEG.UNDA-FEIRA, às 19h30, celebração e
cumeruca na Ig�ela. f..:'a.triz, com epresentecão do Coral
da SCAR. Tambem irucra o 1." Torneio de Bocha "Cida
de de Jeracué ", na S.O. Acaraí; DIA '21, QUINTA-FEIRA
20h, no Cine Jaraquá, Encontro de Corais com a oarti�
cipacão do Coro Orfeônico Cruzeiro de P�esidente Get.)
lio, Coral da FURJ de Joinville, Coral da Comunidade E
vanoélica e Coral da SCAR de .Jeraqué do Sul. Começa a

exposicao de pintura em porcelana, tela e batik no Cen
tro Turístico, ne Av. Getúlio Vargas; DIA 22, SEXTA
FEl RA, 20h, no Baeoendl, apresentação da Orquestra de
Çâmera da Escola de Música Vila Lobos de Joinville e,
as 22h, no Juventus, baile popular com � Banda Lira da
Aurora e Os Galopeiros .. Na Sociedade Vieirense inicie-se ..

o 11.° Torneio deBolão "Cidade de Jaraqué": DIA 23,
SÁBADO, no Ginéslo ele Esportes Artur Müller apresenta
ção 90 Grul?o Folclórico "Böhmerwald", dé são Bento do
Sul, as 20 noras; DIA 24, DOMINGO às 23h no Bee
pendi, baile com a escolha da "Rainh� dos E;tudantes"
Música do Conjunto-4a. Redenção; DIA 25, SEGUNDA�
FE I RA,

A
data dOi, 107 anos, às 8h30 celebração cívica na

Preca .A,:g�lo Plezera, defronte a Prefeitura e às 9h, pas
seio clclIStICO.· -

JEC JOGA AMANHA c>
-

. ç:omo parte inteqrante da "Semana de Jaraqué" o
Joinville Esporte Clube [oqaré amanhã à tarde às' 15h'30
no Estádio Max Wilhelm, contra o Selecionadó da Liq�
Jaraqueense de Futebol .. C JEC virá com a força rnéxi-

.

ma. A apresentaç�o será- de portões abertos, porém os
espectadores poderão levar donativos em roupas ou -ali
mentes, ou.' até mesmo, financeiramente, 'iá que haverá
urna .especlel para tal, que serão destinados aos Haqela-
dos

'

,
.

A Comiss�b Técni�a do Selecionado é integrada pelos Srs. �al�ull1o Raulino. Raul Rodrigues, Valdir Stri
cker, Sebastião Cunha e Jaime Correia. Os convocados,
pertencent�s ao Juventus, Cruz de Malta, Arweq, João
Pessoa, Estre!la, Botafoqo e Cruzeiro são es sequintes:
Oswado e Nílson (goleiros); Renato Odilon Küster Gil
mar, .Mauríci.o, Nilton e Sérqío Girolla (zaqu'eiros); �Aôle,
M?�clr, CarHto e Pomerode (meio-campistas); Ziza, Adi,
Cóli e M�'lIochl (ataque). A preliminar, de futebol- femi-
nIl1O,. sera entre Panteras e Arweo ou Cvrus ,

'

/

,Estado de Santa CaLarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
.:, DECRETO N.o 842/83

Declara de Utilidade Pública, pa"a fins" de desapl'Oo
priação amigável ou judicial, o imóvel que especifi.
ca.

O Prefeito Municipàl de Jaraguá do Sul, no uso d�
suas atribuições legais e nos termos do Art. 6.C do De.'
creta Lei N." 3.365, de 21 de junho de 194(

DECRETTA:

.

Art. 1." .:_ Fica âeclarôda de Utiliciade Pública' pú
ra fllls ,de desapropriação, por viö amigável ou judidal,
a area de 40.305,50 m2 do imóvel, de propri<.ldade de
Sr. ARNALDO HANSEN, situada na Rua Sem Nome, a

cesso da Rue Roberto Zieméllln, localidade de Três Ries
do Norte, matriculado no Livro 2, sob N.o 10197, no

Cartório do Registro de Imóveis da Cornarca de Júa
guá do Sul, para fins de implantação do Cemitério Mu
nicipal.

Art. 2.° - As despesas decorrentes do presente Dc
,creta correrão por conta de dotação própria do orça
mento vigente.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em contl'Q
rio.

do Sul, 13 de julho de 1983.
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KoNELL
Secretário de Aqministração e Finanças.

Jaraguá

nense e a consequente preo
cupação das autoridades pú. .crição Judidária. De acor

blicas; 2). A ocorrência de 'do-com 'o Dr. Pedro Sérgio
infrações contrà a economia Steil, a promotoria está co-

'popular, mormente a co- ,ordenando""" a campanha e

brança de preços acima da 'nela estão integrados a po
t3bela ofiCiai de alguns pr,�- líci� civil -e polícia militar,
dutos de primeira ncce.>;)'- além de õ�gi:ios públicos e NOTÁ' À ,IM�RENSA
dade, nesta ocasião, bem ,governamentais, que irão ,Por. detérm,inaçio d� ÉxmO .

como a ocuit�ção desse:, fiscalizar e checar as even- ,Sr.'Ministro cie Justiça, �••

drodutos, o que, infelizmen tuais denúncias de preços tão proibidas às realizações
te, vem acol'ltece'ndo em ai- extorsivos de gêneros de dos chamados bingos ou

gumas cidades do Estado; primeira necessidade. Na festivais 'Cle prêmios ou bin·
3). A!nda� que o Ministé- região ainda não ocorreu gos em estádios, ginásios,
rio Público de Santa, Cata- caso que viesse a ser re- Associações, locais públicos
rina, usando de suas fun- clamado. etc.

,

'

'. .',.
•

� ," _

• _'::���:\_'�� '.. -

-:.� �

1

CEDeC I�SlALA POSTO DE RECEPÇAO DE DONATIVQS',EM JARAGUÁ!.,DO SUL
-. - .; .' _.'

.

'_,

Promotoria desencadeia a

Campanha de Defesa do
Consumidor

O' Delegado Regional de
Pclícia, Dr. Adhemar Grob
ba, apresentou esta semana

à imprensa, a movimenteçâo
semestral da 19a. DRP de
Jaraguá do Sul, nos seus

- vários serviços prestados a

comunidade, No período fo
ram emplacados 4.934 ve.í·
.culos, dos quais 2.229 eu

tomévels particulares, 13
de aluguel, 912 camionetas
e utilitários, 509'cami.nhões,
6 Ônibus; 16 trailler e re
baque e 1.249 entre motocí
cletas e motonetas. Quanto
a atestados, foram 678, sen
do 200, de conduta, 265 de

. residências; 206 de pobreza,
5 de vida e 2 dê arrimo.

De janeiro a junho, éf:
DRP efetuou 1.347 carteiras
de 'identidade, dos quals
1.143 novas e 204 ségun
dali'. vias. Dã mesma forma,

" 2 ..260 carteiras de habilita
ção foram 'expedidos, ·562
novas e 1.698 revalidadas.

O
-

serviço de
-

ja-gas e di
versões, entre alvarés, \ li
cenças e vistorias, totalizou
1.280; essim divididos: 664
alva-rás diversos, 224 I icen

ças diárias, 5 licenças men

sais -

e 387 auto de vistoria
policial.r.lé o serviço de ör

mas e munições atendeu a

295, sendo 121 registros de
armas de caça,' 36 registros
de armas de defesa pessoal,

,

1261icenças o/compre de ar

mas, 170"lkençàs para com-
_

pra de munições, 32 licon
ças para porte de armas de
defesa pessoal e 10 transfe
rências e/�l/ doação de ar�
'.lnas.

i
'

Correspondências: '999 co·
I ,.

,

I n;unicaçoes ',inter�as; 189 0-

ficios, 34 circul�res, '4 por
: taria-s e <37 telex. ,,'

Com atragédia que se a- ções instltucloners, não po
bateu sobre Santa Catarina, deria estar ausente nesto

inundando 136 dos 199 rnu-' , triste', momento de nossa

-rucrpros do Estado e oel- história, vem, de público,
xando mais de 200 mil pes- dar conhecimento que:
soas pé> desabrigo, a Pro-

' A). Está em andameru >

curadoria Geral da Justiça ,,l "Campanha de Defesa do

montou uma central de re· Consumidor), coordenada
cebimento de denúncias so- pelas Promotorias de JUS[I

bre Irrequlartdedes cometi- ça, no sentido de fazer CUIll

das pelos comerciantes ines- -pr ir a Tabela Oficial de
, crupulosos e desumanos, 110 -Preços MáxIIl'los, dlvulgüda
tocante aos preços dos pro- pelos órgãos competentes;
dutos de primeira necessi- ß). As eventuais infrações
dade. serão apuradas em censo-

AS Promoteres de Justi- nância com dispositivos fe

ça das Comarcas foram �ais, o que esperamos não

chamados a fiscalizar a <t-
se faça necessério: C). Em

ção dos comerciantes que
- Vista do controle que será

aproveitando a situação de exercido, contamos com à

calamidade pública, aig';lls colaboração imprescindível
tem atentando centre a eco..

cios consumidores de todos

'nomia popular, elevando 'as pessoas envolvidas com

'criminosamente os preços,
atos de comércio, para es

dos produtos, além da ta- c1arecimentos e denúncias;
bela oficial de preços. Na C}. Para tanto, as comuni

quarta-feira, dia 13, os Pro- cações deverão ser feitas

motores de Justiça 'dás Co- pessoalmente ou através

marcas de Jaraguá do Sui e des telefones abaixo indica

búaramirim; com ebrençên des: Jaraguá do Sul - F6·

cia nos municípios de Jara- rum 72-0288 e Delegacia
guá .do Sul, Corupá, Guara- 72-0123; Corupá - Delega
mirim, Massaranduba e

-cia 75-1190; Guaramirim

Schroeder, desencadearem à Fórum 73-187 e Deleqacia
nível regional a

-

Cempanhe '73-190; Massaranduba

de Defesa do Consumidor, 'Delegacia 47-1203 e em

que tem caráter preventivo Schroeder - Deleqecia
contra eventuais abusos que

7�-1234.
possam ocorrer. O documento vem -assi-

nado pelos promotores Pe
dro Sérgio, SteJI, da 2a. Va
I a de Jaraguá do Sul, LUIZ
Carlos Pavan, da Comarca
de Guaramirim e Humberto
Francisco Scharf Vieira,
Substituto da 7a. 'Circuns-

rina. A iniêiativa partiu das
autoridades municipais, ,en

'cabeçada pelo prefeito Va·
,sei, que viu Jaraguá do Sul
como ponto ideai para a re-

cepção de donativos vindos
via' terrestre de São Paulo
e de outros Estados. ,

- o' governador Amin con,

-cardou ,e já na quinta-feira
chegavam os primeiros ca·

'crtJinliões: no 'F'ós'tci A�rope·
-clJário, onde também a Pre
feitura concehtrou a cen·

- trai de arrecàdação do mu·

'nkípío. Daqui, os donativoS
seguem para as regiões
mais atingidas do Estado,
através de um perfeito e.s-

'

, quems que vem atendendo
5á.trisfa,tàriament� os flage
lados,

Os Prometores de Justiça
consideraram: 1). A sltue
ção de calamidade púbíica
-que assola a quas'e tutall
clade do território

'

catari-

A Coordenadoria Esta
dual de Defesa CIV", da Se
eretar'ia do I nterior e Jus

tiça, instalou quarta-feira,
em J�raguá do Sul" O seu

quarto posto para recepç$o
de donativos (os demais
são Forianópolis, - Nav�gan
tes e Join'Ville), , destinados
aos flagelados� pelas .

cheioas
que atingiram SaQ.tô_ Ca fa-
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