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O" Brasão
-

da Jaraguá do Sul
Pela passaqem do 107�0 aniversário de Jara- ridades locais os seus melhores trabalhos e so- nosso município.

guá do Sul, que ocorrerá no próximo dia 25 de bre eles se debruçou a Câmara de Vereadores, Quando dos festeios do centenário de Jara-
Julho de 1983, vale a pena abordar o tema da onde foram amplamente discutidos e votados, Cluá do Sul. aqui também compareceu como
criaeio do brasio do nosso município. alinhan- sendo o do brasão, finalmente, sancionado pelo convidado do município o poeta Rudolfo Hirsch-
do a unidade -muniCipal aos demais 199 muni- prefeito municipal', em ato de 29 de Novembro feld, idemão residente há .multos anos em Sio
cípios catarinenses, todos .eles exibindo vistosos de 1968, devendo, por isso, completar no cor- P�ulo e enamorado da- terra catarlnense.
escudos de sua autonomia municipal. rente ano os 15 anos de sua Instituição. _

Coube ao nosso diretor - EuClênio Victor Quando retornou maravilhado para a pau-
Sçhmöckel - a insIgne honra de ver. escolhido licéia, enviou ao nosso semanário uma compo-
o seu trilbalho pela comissão do concurso, que sição poética sobre o nosso brasão, verdadeiro
foi repartida com o sr. Moacyr ,Silva, a quem'

-

hino de amor à Jaraauá do Sul. cuia' tradução
coube ... tarefa de desenhar e dar forma visual' ara o vernácuro coube ao professor e escritor
à id&.ofízação do primeiro. Ambos trabalharam

.

Auausto Sylvio Prodoehl� que damos em primei.
, durante meses para adaptar a idéia ao desenho ra mão aos nossos leitores e à pOpulação de
e lhe dar_ o significado que estava a merecer o nosso querido torrão. nas duas línguas;

.

.

· A COROA MURAL
Als Schutz únd Wehr in Kriegesnot Defesa-contra ameaças de guerra'
Erblickt· man, gut fundieret, ,

. ergu..s., em sólidos fundamentos,
Die Mauer, die dem Feinde droht, a muralha; advertência ao inimigo
DI. unser Wappen zieret. e ornamento perene do nossO brasão.
Wir flehen, das uns Gott verschont A Deus rogamos livrar-nos sempre
Vor boesen Kriegsqewàlten, das forças malditas da querra,
Denn nur da, wo der Friede wohnt, pois onde reina a grandeza· da paz somente
Kann sich in Volk entfalten. pode um povo obreiro viver. prosperar.
1. FELD 'I t , QUARTEL

-

Wo 5teil 'der Wea vom S.rra-Rand Onde o caminho agreste d'a Serra
Zur Ebene sich windet, à planrci� do Vale imenso conduz,
Da ward a'm Itapocu-Strànd lá, às margens cintilantes do Itapocu
Jaraguá gegruendet. fundad� foi a Jaraguá do Sul. _

Mit, Flu8ssen klar und Bergen gruen, Rios claros e monte� verdejantes, . I
, So lacht es uns entqegen,

.

'.
eis como sorriem ao visitante, à chea.da,

Ein fruchtba'res und reiches BhJeh'!'I, floradas em viçoso verdejar.
.

Land unter Gottes Sewem. terra bendita por Deus .bençoada.
2. FELD 2. QUARTEL

Ein arbeisamer Me,nschenschlag Tipo humano zeloso e obreiro esse,
Ist's, der hier tae_tia wohnet, que esta' terra fértil e generosa habita;
Dem gute Frucht am Erntetag terra dadivosa que na safra opúlenta '

Die schwere Arbeit lohnet. o suor vertido, abençoado, recompensa.
Blond. von germanischen Geschlecht, Loiro, da raça qermânica lendária;
Schafft er mit frischem Blute . trabal'ha, cultiva com sangue viril,
Als s.tolzer Herr, Niemandes Knecht; senhor de si, escravo de ninguém,'
Auf dem ererbten Gute; . na gleba dos antepassados herdada.

3. 'FELD ' ' 3. ' QUARTEL ,

Ratlos in reicher' Polias múltiplas a qirarem, céleres,
Sich tausend Raeder drehen. máquinas de inigualável progresso;
Jaraguá, o moeqe nie Jamais estaciooará esta Jaraguá
Dein Rythmus stille stehen.

.

ao ritmo uníssomo do porvir feliz;
Du stehst beachtet in der Front estás, Jaraguá, n� frenle, respeitada,
Wo gibt -es Deinesgreichtm? '. quem 58 Iguala à tua fibra, teu làb.or? j'

Der Geist des Fortschritts, der hier wohnt, O espíritC) do progr:e�so que em ti freme'
Soll niemals von dir weichen. em ti, o Jàraguá, jamais se �xtl"guirá •.

4. FELD" 4. QUARTEL
Brasílien unsre Heimat ist, . Nossa pátria nos é este Brâsil,
'Wir schwoeren's auf die Fahnen. juramo-Io no altar das Bandeiras..
Doch, F.re�,"d, ,damit. du nicht vergisst Meu amigo, para' que olvide, lamais
Die Herkunft deiner Ahnen, a origem galharda dos antepassados,

.

Erscheinet zu der .Vãeter Ehr' surge para honra dos ancestrais,
In unserm Wappenschilde no brasão da gente valorosa nossa

Der Adler mit der Krallen Wehr, a águia, nas garras a defesa,
Der Loewe auch, der wilde. o leão também, o bravo,Jndomável.

DIE INSCHRIFT
.

A INSCRICAO
Aus Arbeit Groesse uns entspringt. Do trabalho a grandéza nos nasce,
Nur Fleiss kann Wolstand geben. -só com denôdo progr�dir podemos,
Wo hell der Hammerschlag erklingt., onde o martelo ressôa, longe.e forte,
Kann man zufrieden leben. a gente vive em paz e protegido. .

Wer arbeitsam ,und fleissig ist, Quem, diligente, ao trabalho se devota"
. Der ist>vom gu�em Holze. este sim! é � boa e ríaida cêpa.

'

.,Jaraguá"s8Í m'.r geqruesst, Jaraguá do Sul, eu te ame e te saúdo,
Pu schoene St�dt, du Stolze. ó bela terra, sua gente boa e varonil!

Rodolf Hirschfeld. São Paulo> Auqust/1979. TRADUÇÃO: Auqusto Svlvic Prodoehl - Abril/l33
I. A OESCRICÄ,O DO BRASÃO DE JARAGUA DO SU L

, O brasãolpara o Município de Jaraguá do cana-de-a"úcar, primitiva riqueza que cobriu Emílio Carlos Jourdan. betaa de nascimento,' a·
Sul, consta d. um escudo português classicl), pra,ticamente toda. a zona urbana da atual el- través da' fiqurá -heráldica do leão, extraJckI do
simbolizando a filiação étnica. encimado por. dade de Jaraguá do Sul, cultivada e explorada' Brasão da Bélaica, campo de prata e a fiaura
uma coroa mpral com torres que traduzem a pelo fundador, uma espiga de milho, lembran- em vermel'ho. A seaunda parte está r.apreSenta·
grandeza de Cidade. ' do uma das maiores riquezas produzidas pelo da pór uma áQuia heráldica extraída' das armis'

"

.

O escudoi divide-se em quatro quartos, for- Municípia, durante longos anos, especialmente da Prússia, a aquia em .preto em campo de ou·

mando a divisão dos quartos 'uma cruz, amarela. entre 05 anos de 1915- e 1925, chegando a ser re, significando a homenaQ8m aos colonizador"
lembrando a Fé Cristã que a todos animou e exportado em qrande escala para os principais, eurOJ)eus ,que pela primeira vez pisaram; esta
'ainda anima, com a leaenda: GRANDEZA PelO pontos,d9 pafs....tudo encimado por duas hastes tarta, nõ período'da,'Goh�ni,ação ·e d.s que �
',TRABALHO �, a acertiva de que só o trabalho de arroz espigadas, qramfnia, que coroa o -atual sucederam, fec'uridando, o solo iaraguaense.
profícuo pode' engrandecer, uma coletividad�. . estáqio d. riqueza agrícola. '. ,No listei' vermelho (eôr da devodo e en·

- O primeiro quarto - o cantão direi�o - 'O teireeiro quarto - o cantão 'cfireit.o ex� tusiasmo' pelo 'bereo natal') o non;. do Munier-
representa o cognome ,;_ I'A Pérola (do Vale)' tremo � répresenta o cognome, 3.0 luaar do pio com 05 milésimos ,f1S76:,e 1934. O primeiro
do 'Itapocu", � cidade enaàstada no verdeiante concurso Ofiéiafmerite adotado, "Metrópole do da Fundação; o sef,lundo, eta criação do Muniçf.
vitle da promissão e apresenta o Morro ou P.lco Dinamismo", através de um �onjunto industrial pio; "pelo' Decr,et,o n.O 565, de 26 de março d.
da. Boa Vista �om o vare e o rio ItaPOcu, pela simbólico, ,representando as atividades indus- 1934, Formado pelos distritos de Hansa '( hole
-faixa ondeada� em prata; 'encimado por um� triais . qult Se desenvolvem celeramente, atual- Corupá) e JaraAuá', instalado no dia ,8 �. abril
estrela, também de prata, representa'ndo a ci- mente, 1.,;, em 1968, constando de 240 indús de 1934, com terrjtório desmembrado de' Join-
dade sede do Município.

'

, :.'. trias quedabricam cerCa de 90 produtos dif. ville e que; em virtude ,do -Decreto-Lei' Estadual
.

'.

O seaundo quarto - 9' cantão-esquttrdo -- rentes. . n.O 941, de 31 de �ezembro de ),943, teve seu

rel)resenta o coanome - "A :Rainha do Arroz" O quarJo cantão - o quarto e��rdo ex· topônimo al}erado de Jaraau4, pará ."raauá do
....... oficiosamente adotada na Comunidade; por tremo -. "tádividido em duas paites, em dia· Sul. As cores básicas, o verde e vermelh.e», lem·
c;oncl,lrsc>, apresenta ·um colono com sua enxada gon-al: a primeira parte representa a hQR1en�· bram as cores da Bandeira :�o Est.�o d. Santa
jo orrlbro, disposto para o' trabalho, ,um pé-,-a.e aem ao fundador de Jai'aauá do Sul. o Coronel Catarina. ....:..' .

Com a prox,midade do centenário de fun
dado que .transcorreu em meio a arande brifho
em '''76, com a; comparência das mais alta5
autoridades e dos representantes ilustres da. fa
mllia do fundador Cél. Emflio Carlos Jourdan, o'
Rotary Club local patroc.inou diversos concursos
públicos e $ubmeteu 05 seus reSultados 'às a,uto--

DIE MAUE.RKRONE

, )
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E�iSã:�' E�péciäFci6i=1Õ7;,)\nos
�M' 'NOVQ ,ANIVERSÁR;O

�:A :�l1ei�, de tanta traçédia,
mortés e destruição, frulo
da fúria das' enchentes qre
se abeteram sobre' Santa
,C�taí-ina, .nós, �'Cjui,

'

varncs
comemorar segunda-feira,
die 25, embora constrangi
-dos, es 'lÖ7 anos de funcie
ção de Jaraguá do -Sul e Ipa
ralelamente, o dia dedlcado
ao colono e ao motorista.
Com multe sacrifício, e es�

'forço, preparamcs uma edi
ção especial, féStiva, com:
mensagens da' indústria, co

mércio e órgãos públicos,
deixando, assim, registrado
esse novo aniv.ersário. So
mas gratos, aos que nos a

poiaram ,e il cada um .dos
[araçueenses estendemos o
nosso abraço, pera, juntos,
cantarmos o parabéns a vo

cê, pelo aniversério da ci- ,

dade ..

rGente & Informaçõesl
,------------,------------------------�--/

.

BODAS DE OURO - o
',·,'ÖPE�ÁRIO PADRÃO, --,' querido casal Erwino Mime-
'Apenas três empresas .....:::. golti e Maria Kanzler Mene-
lndústries Reunidas, Argi a' gotti, no dia 12 de agosto
'Mclrisol _:_ estão 'in'stritas' próximo, vai completar �jn
'pere 'o Concurso Operério eeenta anos �e vidá matri
Padrão Municipal; pr'omo�" mon,al e, ao lado dos fand-
vida pelo Sesi, As inscrições llares, particlparãe de eerl-
terminam no dia; 30. De�ne- mônicr religiosa às 20 horas,
'cessário dizer da importân-

.,

na IgreJa Evangelica Luthe
cia desse concurso; que ob'- '

'rana. 'I;m seguida, uma con"

jetiva premiar o esfol'ç6'tlo fraternização no Clube Atlé·
trpba,lhador' na sua, empresai tit.o Baependi.
je na comunidade em que vi-'
)ve�. Do. ,Sesi putra inf;;>rma
ção: o 'co.ordenador do. Cen- governador e'.agora senador

; tro de Atividades, o Frassel- por Santa Catarina, Jorge K.
,: to" fiça em Jaraguá sor:nllm- Bornhausen, foi eleito 1 ó

te até o final do m.ês; quan-, vice-presidente do Diretório
do,Elt;lt�o.se�1:J.irá a Criciúma," ' Nacional do PDS, ganhando
,prQfIl1ovido que foi: assim nosso Estado um im

portante espa'ço poHtico; o

senador maranhense José

Sarney continua na presi
dência .

_ FEIJOADA DA APAE,-
..Em. comemoração a Semana'
do Excepcional - de 21 a

28 de. agos,to - a APAE de
Jaragu;i -do Sul vai realizar
uma' feijoada, no Grêmio
�sportivo Juventus. O aeen-

, 'te-Cimentc) será no dia 21 e a

r�nda ,

revertera' pará a ins
'fítuiçã�. A testa desta 'pro..

,!noção esta a competente
'presidente Janete Marcatto.
Voltaremos ao assunto;
;

.
.

•

�<J. "

l;J.VRO - ESP(RITA - Em
� c�i:AA",or-ação ao 21.0" ani
versá;rio ,de fundação, dQ

• Centro Espírita "DivinO! Mes�
tr�", �erá reaHzada hoje e

',amanhã (23 e 24), a II Fei
"
ra do Livro Espírita, a partir
das 8 horas; no Centro' de
Informaç�es Turísticas, na

Getúlio Vargas. E neste sá
bado, às 20 horas, no Cen.
tro (rua Presidente Juscelino
n.o 208), haverá uma pa les-

'

. tra sobre um tema' do mo

'mento'- tlAborto" ...;.;.. pelo
Sr. José Aírton Bezerra de,
,Oliveira, de Florianópolis,,',
da qual todos poderão par·
ticipar.

CASÖRIOS NA AGENDA

-"-: Muita gente bonita vai
dii& "sim" neste 'sábàdo,
em Jaraguá do Sul. As l Oh,
Valmor de Ávila e/;?seane
-Ferreira da Silva;c,'t)b, Nii-
ton Antônio Ramos eLúcia

Mayer; Gerônimo Scheuer e

Lurdes Lennert, Gen��lo
Stenger e Rosália Küster,
Jair de Souza Coelho e Ma
ria Rengel; às 17h, Mário
de Campos e Emília Kinis;
18h, Clóvis Aparecido Mo
reira e Claudete Maria Fa

chini; J8h30, Dênis Morais
Barbosa' de Araújo e Beatriz
Cecília Bertoli; 20h, Alfredo
Werner Schulz e Terezlnha
NUma Dalpiez, estes todos
na Matriz. Na Çapela N.
Sra -. das Graças (Barra), às
17h30; Renato Gilberto
Pranzen e Adelaide ',,"aria
Köhler e às 18h, CláUdio
Luiz Salles Farias eMirtcs
Ewltld: Ontem, dia 22, na

MCJtriz, às 18h30,,' Juarez
Zahghelini e Ivanir Severino
e 'às 20h, Gélson Fernando
Emmendörfer e I nqelore
Nort.

do levantamento preliminar
da" área onde se pretende
construir a Casa da Cultura
e Teatro de Jaragua do Sul.
A não vinda deu-se em fun
ção doas cheias.

NO BEIRA RIO - Os as

sociados desse cl ube vêm se"
movimentando no campo
esportivo. Aproveitando o

, inverno, está em desenvol
vimento o I Campeonato In
ternei de Futebol de Salão
do Beir'a Rio, em disputa
do Troféu. TV Santa Cata
rina, cornB equipes partici
pantes: Caraíbas, -Metralhas
Aposentados, Os Cobras,
Barão, O lncrfvsl, Mirtes,
Tirnex e Josmir. Uma, roda
da já fói realizada e os jo
gos acontecem no Agrope
cuário.

. TROCAM IDADE - A ce

luna registra devidamente a

trcea .de idad�, hoje, das
.$ras., Yolanda' Wiíhelll1
Dr.iessen e M.arli Mattar Sil
va e� dós Pastores Egberto
Schwanz e Hermann Waid
ner, es�e na Alemanha; ama
nhã, o -sr, Harry Buchmann,
nosso leitor de longa data e

a �ra. Carim Enke' Pietruzaj
dia 26, da Sra: Karin HIJ
fenuessier, esposa do 'Sr.
Rodolfo, presidente, da Ca
sa �a "Amizade do Rotary
Club; e no dia 28, a nossa

�olega de trabalho ,Marinis
,Rozza.

'

PANDO DURO. - Afora o
trabalho incan$áve:1 de ou
tras entidades,no au'xílio aos

f!agelados, regist;·o, pura o
trabalho da OASE, que con

{eccionou dezenas de cober
tores, pães e doces, assim
como a 19a. UCRE, esta'com
o auxíl io, das escolas, que
está fazendc colchonetes a

colchoados, ,agasalhos d� lã
feitos à mão e a máquina, a
lém de roupas para crianças
O Núcleo de ' Voluntárias,
CllJbes de Serviço, Escotei-'
ras, enfim, estão dando du-'
ro; num trabalho digno de .

registro. Nota dez.

H, os nossos cumprimentos
pela conquista deste impor
tante laurel universitärio.

A ApP e a Direção estéo

convidando.Z/ Hoje, às-18h
30min, o casamento do mé
dica Dênis Morais Bar:bosa
com a charmosa Beatriz Ce

dirá: Be'[t?!r. EI�' é'pe:dlatru
em Gusranurlm, .onde o ca

sai vál fixar resid�ncta./'; Já
estão a venda' es-rnesas pa
rá o 'tBaile dos Pais",

.,
do

Lions de Ccrupá, que âCOI1-

.��ce _di�_O�/_O�._

NO 'DIRETÓRIO - O ex-

DA SCAR,� O Coral da
SCAR, que partic:.ipou quinta
feira do Encontro de Co·

rai�, no Cirie Jaragua, cons
tante no programa da "Se-

"

mana' �e Jaragua", pod�rá
-se apresentar, em setembro,
na Capital do Estado .. A a ...

presentação está sendo a

certada. Oufra dica recebi
da, db: respeito ao canceia-
mento da vinda' dê um 'ar-'
quiteto e paisagisfa da Fun

dação Catarinense de Cultu-
ra, com 'vistas a realização

ROSEU DAMS - A jara
guaense Roselí Maria Oams,
filha de Rolf e Maria Dams,'
forma-se em Farmacia, pela
Universidade Federal de San
ta Catarina, no dia 28 pró
ximo. Da programação cons-,

ta para o dia, às 9t!, missa
em ação de graças na Cape-

'

Ia do Colégio Catarinense e,
�s 19h, colação de grau no

'

CI",be 12 de Agosto. À �osé-

UDO REPRESENTA - Na
qualidade de representante
do, governador Esperidião
Amin e do secretário Arte
nir Werner, o secretério-ad
junto de Cultura, Esporte e

Turismo de Santa Catarina,
o jaraguaense Udo Wagner,
participou quinta-feira, no

Estádio Serra Dourada, do
j9go entre a Seleção do Sul
x Resto do País, mostrado
pela TV,' em benefício dos
flagelados da nossa região
Sul. Udo, näquela oportu.
nidade, entregou a todos es

jogadores, como forma do!
'agradecimento, um meda-:
Ihão com a esfinge, das er-.

mas de Santa Catarina. E
neste sábado, ainda como

representante do Estado, as-'
siste, em Brasílle, a partida
entre a Selecão do Distrito'
Federal x_ Seleção de Sa'1ta

.

Cetarlna. É Jaraguá do Sul
marcando presença, De le-

'

ve ...

'DO ROTARY CLUB - O
recém-eleito Conselho Dire
tor do Rotary de Jaraguá do
Sul, agora presidido pelo
Comp. Rodolfo Hufen"e.�
ler, ja está em, campanha.
No 'tocante a segurança no

trânsito, • está organizando
um trabalho no sentido' de
orientar a comunidade, atin
gindo, principalmente, os

escolares e féJmiliares. Epen
samento também imprimir
etiquetas. adesivas, para se

rem fixadas, nos telefones
residenCiais 'e comerCiaiS,
contendo os números de e-

mergência e, igualmentoe, '

uma comissão estuda meios

,para arrécadar, fundos para
o Natal da Criança Pobre,
promoção que é realizada
há mais de 3Cf anos.

DOIS TOQUES - O casal
Dr Agostinho (Nancy) Biall

chi, recebeu na quarta-feira
um grupo de 'amigos para
um jantar em sua residén ...

cia.jI Dia 27 próximo, a

Sra. Sibila Narrloch Emmen
doerfer recebe amigas para',
um lanche.j/ Dia 31, a Pa

róquia São Sebastião, antes
conhecida por Santa Emília,
completa 71 'anos de crie

ç'ão.jl. Completa dois anos

"dia 25, a garotinha' Rafaela
filha do casal Altair (t'v'lar
Iy Marlene) Pieper./ / Será
no dia 12 de agosto, a' fes-
ta junina do Colégio Esta ..

d�ai Holando M. Gonçalves.

'" *{f
NA FENAVEM - Estamos'

sabendo q.ue duas empresas
jaraguaenses vão novamen
te marcar presença na Fe
navem - Feira de Vendas
e Exportações de Móveis,
este ano na sua oitava edi
ção. A Fenavem, qu-e é ofi
cializada 'pelo Conselho de
'Desenvolvimento

.

Comercial'
do Ministério da indústria e

Comércio, acontecerá de 2
a $ de agosto, no Parque de '

Exposições dó Anhelnbí, em
São Paulo.

(
RODEIO CRIOULO - Na

'

segunda quinzena. 'de agos
to, o ÇTG Laço Jaraguaense, ,

, "ai realizar o II Rodeio Cri
oulo de Jaragua do Sul; que
espera reeditar o sucesso do
ano "pessedo, quando o até �
entãc. candidato ao 'governo:
do Estado, Esperidião Aml.:
marcou presença. O Rodeio'
seré no Km 4

'

da SC-301,'
proximidades do, Motódro.:
mo. O CTG, à propósito, vai
realizár umdesftle segundd-'
ieira, às 9 horas, com os
cavaleiros vestidos à cara-o
ter.
ESCOLHA DA RAINHA -

Amanhã à noite (domingo),
no Baependl, Baile· -e Con·,
curso Rainha dos' Estudan-' /
tes; promoção do Clube e da' ':"

,Prefeitura Municipal; atra-�
vês da Secretaria de Educa-:

" ção, 'Cultura, Esporte e Tu-'
rismo, comemórativo ao a-'

,niversarlo de Jaragúá do"
SuL Cinco candidatas con-

, correrão ao título: R-osimt'·;
_
ri Abreu, do Abdon Batista;
Tânia Fabiane Rozza, do Di

. vina Providência; Josineide:
Gadotti, da Euclides da

, Cunha; Laura Oechsrer, da:
Holando'M. Gonçalves e Ka
rina Piazera, do São luis. A
promoção, que tet'a mÍjsica
do Conjunto '!4a. Reden
çäo", vem despertando gran
d� _ interesse., Como prêmio,
'a rainha. recebera viagem ao,
Rio de Janeiro e a 2a. colo-.'
cac!a á Foz do Iguaçu, com

"direito a ,acompa!lhan�e.
.

A
3a. colocada vai receber um
brinde surpresa.

.

,

.

J)É CORUPA - Trocou' j.
dade dia., 21.l em CorUpá, o

conceituado médico dr. A
maro Ximenes Júni�r, q'Je
ao lado da esposa, dl�a. Rita
,dé Cássia curte a recente

dhegad� do 1.° herd�iro.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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HOSPITAL E MATERNIDAD'E "JARAGUA"
,

foi deflagrada a Campanha de Arrecadação dê fun
dos (carnês com 12 contribuições mensais), mediante
visitação aos que, na pesquisa realizada, se manifeste
ram dispostos a oferecer apoio financeiro. Além de
membros da Comunidade Evángélica Luterana, outros

Amigos do Hospital e Maternidade "Jaraguá" também

já se integraram na campanha. ,

, Se você ainda não teve oportunidade de participar
entre em contato com:

- Comunidade Evangélica Luterana
- Hospital e Mat. Jaragua .

- Eraldo Doering (Bco. do Brasil) .

- Dr. Rolf Roberto Horst .

- Marcus Mohr (Weg 1) .

- Augusto Guilherme Mueller (Weg 1) ..

- Werner Schuster (Mãrisol) .

'FONE
72-0892
72=15iO
72-0444
72-1036
72-0522
72-0522
72-0233

, EOITAl-
ÁUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de

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

'

.

Faz saber a todos quantos este edital virem que se

acham neste Cartório para protesto os títulos centra:
, ARNALDO LEHMERT, Rua Joinville, 2070, nesta.
AtTINO GRAF, Rua Henrique Marquardt, sn/; nesta.
ERIVELTO GIRARDI, Rodovia sc 301, nesta. LUIZ A.
PIOVESAN, Loteamento Paraná, Nereu Ramos, nesta.
LEIDES ANTONIO REZENDE DOS REIS Rua Pres Epi
tácio Pessoa, .580, nesta. MARIO SCHATZMANN

.

Rua
Exp. Antonio Carlos Ferreira 133, nesta. OSWÁLDO
�AGGIO PRIMO, Rua Reinoldo Rau, 757, nesta. PAtJ.
LO PERE'IRA LIMA, Loteamento Itajara, s/n, nesta. RO
BERTO DANA, Estrada Nova A/C Luiz Dana, Nesta.
VILI ZAPELLlNI, Estrada Nova, Lot. Rodrigues, nesta.

E,' como os ditos devedores não foram encontra
dos �u se re�usaram.a aéeitar a devida intimação, faz
por Intermédio do presente edital para que os mesmos

compareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller 78'
no prazo da ler a fim dec liquidar o seu débito ou :ntã�
dar razão por que não, o faz, sob pena de serem os re
feridos títulos protestados na forma da lei, etc.

ns/Jaraguá do Sul, 21 de j'ulho de 1983.

AU�EA MÜLLER GRUBBA
Tebellã Designada de Notas e Oficial de
Protestos de Títulos da Comarca de
Jaraguá do Sul.

t._,
-:-__, ____J

i

As últimas do
, Esporte

Uma seleção cetarrnense

reforçada por Falcão o

Batista jogará na tad·�
deste sábado, em Breaíl ia,
contra uma seleção do DI::'
trito Federal, também re�

forçada' por Zico, Pelá e

Rivelmo. A seleção pl se

encontra em Brasília, sob
o comando do, técmco L6'
dinho, do Avaí, que con
vocou dez jogadores, que
se juntaram a05: seis re-

presentantes catarinenses,
convocados para a seleção
do Sul, que jogou quinta ..

feira à noite, em Goiânia
em' benefíCio dos flagela:
dos. o: jogo desta tarde
começa às 16 horas.

Os Jogos Abertos ,de San
ta Cat�rina, deste ano, fo
ram definitivamente .

can-
.

celados. Foi o q\le decidiu
o Conselho de Represem
tantes, em vista do lamen
tável acontecimento vivido
por Santa Catarina, causa
do pelas enchentes, cau

sando prejuizos de toda
sorte ao Estado. Para su

prir a falta dos JASC, está
se elaborando uma série
!le programas para serem

executados ii niveis regio
nais, de comunidade e es

corares.
Os Campeonatos Adulto e

Juvenil de Futebol de Sc
Ião, de Jaraguá do Sul,
chegam ao final. Terça-fel
ra à noite, na Arweg, cate
.;Joria juvenil, Mirtes 5A1
Breithaupt e Urbano 3xO
AABB, enquantc que no a

dulto, Besc 2xO, Breithaupt.
Besc e Breithaupt fizeram
ontem à ,noite, no "Artur
Müller", uma nova partlde
(ao Bese bastava empate
para obter o título), en

quanto que Mirt�s e Urba
no Iniciaram a disputa nlj

ma melhor de três pontes
pare saber quem fica cem

o título juvenil desta tem

porada.

.

'

Estamos nesta data rendendo nossas homenagens aos pioneiros que tra
balharam !ncessantemenle para a-edificação de Jaraguá do Sul, que completa 107 anes
de fundaçao. Esperamos poder centlnuar esse traablho. Ao agricultor e motoris.ta es-

te principalmente, a nossa eemevlda home-.nàgem.
'

É a mensagem da

Carroçarias Argi ltda.
Carroçarias m.etálicas, blindadas e abertas, carroçarias plástl'cas, traillen turísticos e

comerciais, e mentagem do terceiro eixo. '

Rua dr. Enrico Fermi 113 - Jaraguá esquerdo .-__fone 72-1077 - Jaraguá do Sul- sc

ESTATAIS SÃO AS RESPONSAVEIS PELA
CRISE BRASILEIRA, DIZ P,ADRE JOÄO

UNo fundo, -na realidade,
o e'rasil é adntinis�(ado pe
las estatais, que podeltl ser
responsabilizadas COl1l0 as

maiores responsáveis o eul

pada:; pela situação catas
trófica do País, porque lia

grande maioria elas toram'
ccria�como "cabides. de
empre� para apadrinha
ds.o O empreguismo 9 as

mordomiàs são o grallc!o
sorvedouro do dinheiro do
povo". Esse é um dos tre
chos da contundente análirie
das causas da atual erise
econ�mica do Brasil, apen
tado pelo Vigário de Jal'a

guá do, Sul, Padre João Hei
demann, analisados à luz
da história, 'em recente pré
dica a ' comunidade paro
quiana.

Ele atribui aos "erros
históricos" 11 realidade bra
sileira atual a comentou es
diversos períodos da vida
nacional', da colonização à
industrialização e seus go
vernos, criticando os yran
des projetos, as obras raraô
nicas, a ida do Brasil ao

FMI como último recur,so •
a pr6pria situação hospita
lar, causada principalmente
pelo Inamps, que anos atrás
acusou um "rombo" e hoje,
sem nada ter a ver com a

coisa, o povo está sofrendo,
enquanto hospitais e clini-
"cas estão fechando ou vl
,vendo em permanente crise.

"Porque os hospitais es

tão em crise? Porque tan
tos problemas no Inãmps?
As empresas pagam suas

contribuições e porque fal
tam as verbas se o dinheiro,
foi recolhido. Fala-se em

desvios de verbas. Ladrões
•

de galinha vã� presos nest�
Brasil. Mas, os grandes per
manecem ilesos. Há falta
de seriedade na área da'
saúde, ou é aflta de credibi.
Ildade das áreas do gover
no? Ou a culpa é dos dois",
indagou. Disse Padre João
que está na hora do povo
dizer a seus eleitos, que as

ciosas lá em cima estão bas
tante erradas e que, assim
não dã para continuar.

Fez referência também ao

problema das terras, afir
mando textualmente: "Sabe
mos da ganância de uns tan
tos que querem sQzinhos ser

,

os donos das terras. Mas
por outro lado temos que
reconhecer que, temos mUita

, gente que não quer traba
lhar. Deixando de lado 0$

latifúndios vamos comentar

apenas algumas coisas nos

sas, de Jaraguá do Sul. Em
anos passados não havia ca

sa qUI! não tivesse uma bela

horta eem verduras varia.
das, suas galinhas, etc. Nos
últimos tempos, com o eres

cimento industrial da cida
de, ninguém ou quase nino,
guém mais planta nada dis
so. Dá muito trabalho. É
mais fácil, comprar no su

permercado. Vergonha para
r,ós de Jaraguá do Sul im

portar verduras de CurIti
ba _e Säo Paulo, quando a

qui dá de tudo. Percorrendo
es bairros da cidade, vemos
casas humildes, relaxadu,
sujas (sujeira não é sin6ni·
mo. pobreza), até sem

pintura, 'cercas caídas, mas

não faltam brutas antenas
de televisão. Plantar verdu.
ras dá muito trabalho, suja
as mãos. Mas, não falta o

tempo para ver as noveras.
Disto o governo não é culpa
do. E pior ainda. Nossos co

lonos vêm do interior para
comprar verduras no mer

cado da cidade, quando eles
deveriam ser os abastecedó
res do mercado do mercado

'

da cidade. A pior coisa que
tomou conta' da nossa gente
é a "!ania de. rico e de gran
deza,

'�Fala·se em crise. Vamos
olhar um pouco para o luxo
do lixo de Jaraguá. Basta- ir.
nas segundas-feiras no bair
ro da Brasi!!a, para ver o

que os homens da limpeza,
pública lev.m para o lixo.
L.ixo proveniente não das:
casas ricas, mas da eiasse
mtkfia. Jogar comida fora é

um cril11e. Afinai, nós I:r;l�
sileiros não sabemos ainda
bem o q,ue é crise. Europeus
que chegam aqui se escali
dalizam com o que aqui s.,

desperdiça.
"N6s em Jaraguá do Sul

não vamos conseguir resol.
ver os problemas do Brasil.
Somos. uma - comunidade pe
quena. Podemos consciend
zar o 110SS0 povo, fazendo
ver que muitos vão mal por�
que querem ir mal. Não fd- '

zem nada para ir melhor..
Pastam porque querem pas
tar", disse o sacerdote.
1>-,

Por fim mencionou qUE':
"se cada município brasihir�
sé conscientizar, breve tere
mos um povo mais eselare
cido, mais capaz de c.ízer·
aos nossos governantes aqui
lo qu� deve ser feito para I:)
bem de todos. É preciso
�riar uma sociedade n�,,'ô),
ba'seada na justiça e no res

peito, onde realmente a pes
soa humana seja 'respeita
da, onde "ão imperem as

ganâncias de poucos, mas

onde -hä}a vez para tQdGS
poderem viver".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 23

Sra. Yolanda WlIhaJm
Driessen, 'Sra. M<.rli ;'v�aitàr
Silva, Sra. Margit Mey Ode,
brecht, em Rio áo Sui; P<,�·
ter Egb.erto Schwanz, Pas
tor Hermann Waidner, . !ia

Alemanha; Sr. lsmar An,,,
nio Schwertz, Sr. Edson Du

arte,' Sra .. Angelína esposa
do Sr. Pedro- Schmitz, Sr
Guilherme Spengler, em Blv
meneu, Kelly Crisliane Brim
denburg, Viviane Maria Pie,
lruza.

Aniversariam domingo

Sr. Harry Buchmann. ,Sr
Curt Kuchenbecker, no Rio
de Janeiro, Sra. Gerda Töwe
em Jaraguazmho, lolanda A:'
nacleto, Sra. Anadir Vicente
Caetano, Sra. Carim .Enke
Pietruza, Gilmar César Pia,
ninscheck.

.
.

Diil 25 de julho

Sra. Alice, esposa do �r.
Álvaro Dippold; em S. Fco.
;do Sul; Sr. Oswaldo' Otto
Reimer, Sr. Suenon Mafra
Pinto, Sra. Ingrid Neltzel
Repgel, Cristina .Schroeder,
Carlos Alberto Gomes, Sra.'
Dirce Henn, Sr.. Anacleto
Ro<.za.

'

Din 26 de julho

.
Sr. Ângelo Toriil�ili, Car

ios Moacir Chiodini, Sr,
Waldemiro Anacleto, Olga
Machado, G�raldo Douorawa
Sra. Karin Hufenuessler es

posa do Dr. Rodolfo, Sra.'
Anita Píccolli.

'

Dia 27 de julho

Sra. Eiida Bauer, Mariant'
. Wolkmann, Sr. Celso Perin.
�Sr. Humberto Rubini, LJ�
zia Nicolll1i, Sra. Dorae}'"
Corrêa, no Paruná; Si. AI
wino Modro, 'vete Pan_;tein,
Adolar Eggert, Sr. Car:os
Zenke, Antônio Meurer, Sru.
GlacHda Hornburg $.chram.

• Diii. 2� de julho

Sr. Lothar Sonnenhoi-1I,
Sr. Harry Adalberto Grubba, '

Sra. Lúcia, esposa de Eug&-
, ni'o Steimacber, Véllmcr Ni- .

cocem, Gerda ReicheI, Ri-
.

cardo de Jesus, Srta. Mai-i- .

; nês Rozza, fun,c. de "Co
merciaI". '

,

Dia 29 ,de julho
Sr. Hiüírio Bartei, Sr. A-

l cáCio
'

José Veríssimo, Oil)

Sar.tos-$P.; Marlene Fioria
ni, Luiz Hubner, Va Idecir
Schaldach, Dirceu' Félix
Henn.· .

NASCIMENTOS

Dia 02 de junho
Sidnei, filho de José (�()-"

Dia 05 de junho
Daiana, filha oe Bertollr.c

sa) da Silveira.
(Ana) Pellense "

Dia 19 de junho ?77··'·-'·
.

Jonathan, filho,_a{ Valdir
(Maria) Alves.

Dia 27 de junho
Jeferson, filho de Pedre

(Alveriana) Zamorsky; Ai
lindo, filho de Alexandre

,

(I raci) Soares.
'

Dia 02 de julho
Jones, 'filho de Jonas (iJr,

dira) Leite.

·

Dia 03 de julho
Daniela, fiíha de Nerciso

(Senair) da Cruz.

Dia ,07 de julh.., c

.Evaldo, filho de Ivo n::i
sina) Laube. '

Dia 40 de j"lho
Adriana, filha de Valdir

(Ruth) Zapella; Reno, filho
·

de Reno (' rací) Sasse.

Dia 12 de julho
Martina, filha de Alid:.;

II mhild) Henernenn: Joel,
filho de Nélson '(Bngui�a)

· Klein.

Dia 14 de julho
Maciel; filho "de Márcio

(Rosa} Satler; Rasane, filha
de Luciano (Maria) Deretti.
Patricia, filha de Lauro (M�
ria) Kreys5ing, Marcela, f;
lha de Manfrido (Mafalda)
Deretti.

Dia 16 de julho ,

Fábio, filho de Lourenço
(.Frida) Faust; Josiane, 'fi
:ha de Irineu (Irad) Kreu
tzfeld; Cleiton, fl:ho dz :\1-
\o�is' (Beatriz)' Hei!er; Vânid,
filha

�

de Bzrnardc (Udia \

Fus;; Luis, ri lho de Carlos
(Rita) Bern�rdi.

Dia 17 de julho
. '1anderiei, filho d� Val"
dir (Nitca) Zanghelinl.

FALECIMENTOS

Dia 14 de julho
Ambl',ósio Börger, 62· c-,

nos, nesta.
Dia l6 de julho
Albrecht Germano GiJ!:>ta

va Konell, 6.7 anos, ncstä.
Dia 17 de j�lho

'

E\:Jgenio Murara, 63 anos,
nesta.
Dia 19. de julho
Waldemar Nunes, 57 alias

nesta.

Sul, neste Estado, domlcilia-"
da e residente em Jaraguá-

Áurea ,Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do Esquerdo, neste distrito, fi-:
LO Distrito da Comarca -de jaraguá do Sul, Estadq de San. Ihade Esperio Datlerl .

e de
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car- -Sylvia Dalleri.

. fqriq; exlbindo os docúmentos exigidos pela lei, a fim de se " Edital 13.292 de 1y-07�i983 '

habilit-aré,ni pera casar, os seguintes;
,

,,: ALCIDES EDUARDO BAC;CA
". e' LV�l�AR DEMARCHI

'PROCLAMAS
--

DÉ CASAMENTO

,EeJita113.284 cie 13.07.19&3
VAL_DIR'SnHNOL e

JURAND'Y; DEOCl;'TO

Eie; brasileiro, solteiro.
motorista, natural de .rera-,
gua do

. Sul, domiciliado- e:'
residente em ltepocus.ni.o,«
neste distrito, filho de f....n
dréas Steindl e de Alice
Gessner Steindl. Ela, brasi
leira, divorciada, do ler, na

tural de Curitibanos, neste

Estado, domicrl iada' e, resi
dente em Itapocusinho, nes

te distrito, filha Je Francis-'
co Deodato de Oliveira e de
Conceição Prestes de Oll
veira .

Ele, brasileiro. solceiro,
operário, natural de Mas!:>;)
randuba, neste Estado,' do
Miciliado e reside.nte na Rija
Joinvllle, nesta cidade, fjlho
de Thomaz ÖIGS e de Rosa,
li Hafemann Ölos . Ela, bra
sileira,' solteira, cometclárll.'
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em

São Francisco do Sul, tieste
Estado, filha de Bernard'':;
Reinholdo João Sacllt e de

..Amanda Lange Sacht.
Ele, braslleiro, solteiro, 0-

.

perario, natural de Lages,
neste Estado, domicinado e

resiaer;,te ein Balra da RíU.·
Cêrro, neste' distr1tc, fll,ho
de Jose Rodtrgues e de Ma
'ria RitCl ZeSh_iQi �odrrgues.
Era, brusile;ra, solteira.,opa
ráfia, natu.ra! de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente
em 'Barra do Rio, Cêrro, nés-

.

'lI:! d.i�trito, filha de CLlrt
Westphal ci .de, Naba Bloe
dorn Westpha-I."

Edital 13.285 de 14.G7.1933,
PAULO ROBERTO DE soli
ZA e LAURITA ROSA

Ele, brasileiro, sol telro,
pintor, natura!' de Joinvllle.
neste Estado, domiciliado e

.

residente na RIJa 'Alagoa.:>,
nesta cidade, filho de Antô
nio de Souza e de. Auree Md
ria de Souza. Ela, braslleir c,
solteira, .do lar, natural oe
Jaraguá do Sul, domtelllade
e residente em Ilha da fi
gueira, neste distrito, fiihé.
de Jordão Rosa e de Alice
Rosa.

Edital 13.286 ue 14-0/-1983
ALCIDES STEI,NDL e

ÖARLENE FIORIGE
BUSARJ:LLO

Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente em Ganbaldi, nes·

te distrito, filho de Andreas
Steindl e de Alice Gessner
Steindl, Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de Calll
/po AI�gre, (leste [stade, do
miciliada e residente em Ga
ribaldi, neste dist.rito, filha
de Owaldo João Busareilo, e'
de Iflma Busarella'.

'.

Edital 13.281 de 15-07-198;,l-
.ALCEU RODRIGUES, e

i SINITA WES'rPHA'L

Edita', 13.288 de '15-01-1983
JOAO PAULO DE AZEVEDO

.

FILHO e JANETE K()CH

Ele, brasileiro, soltelrc
operário, natural de GUd!'ê.
mirim, neste Estado, domi
ciliado e residente em GU.1-
ramirim, neste Estädo, filho'
de João Paulo de Azevedo e

de Maria de Lourdes' Duarte
de Azevedo. Ela, brasllelra.
solteira, operária, natural
de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua
Dornlnqos Demarchi, nesta

cidade, filha de Arther
Koch e de Hilda Manske
Kóch.

Edital 13.289 de i8,;;07-1983
ADEMIR KOTCHEi.LA e

MARILSE TONHOLI

Eie, brasileiro, soitelro,"
tecelão, natural de Jaragl;a
do Sui, domrcrlledo e re:>,'
dente na Rua .,ius6 Teúoorv
Ribeiro, nesta cidade, filho
de Osvaldo Kotchella e!'le
Brunislava Kotehelle . Ela,
brasileira, solteira, costurei
ra, natural' de Lontras, ,nes-·
te Estado, domiciliada e re

sidente na Rua José Teodoro
Ribeiro, nesta Cidade, filha
de /Vlat ia Tonholi e de van- .

da Tonholi.

Edital 13,290 de<18.07.1c;.êl��

Cópia recebida do Cartório
de São Francisco do 5ul,
neste Estado.

ESTEFANO 6LOS e

MfRIAM SACHT

Eçliial 13;291 de. l8.07.198J
CELSO S�LVADOR A.LVES e

EUCI DALLERI

Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliado e resi-

, dente em Järaguá�Esquerdo,
neste distrito, filho de Afon-
so Salvador Alves, e de Ivo
rle' Romualdo Alves.' Ela,
brasi.leira, solteira, do lar,

'

natural de São Bento d,·-

Ele, brasileiro, solteiro, '

e�criturárrq,. natural 'dc Mall,
.

". tacri-Guap&ê' r: Rló .Grande
do Sul, doinicjt�aclo .

e resi-'
dente em- Santa.,Luzla, 'neste:
distrito, filhô de . Otevio
ßecca e de Joenna tle Marco siio
Bacca. Ela, brasileira; sol-
teira, balconista, natural de,

82

Jãraguá do SI.:I,. domtciliede! São
e' residente em Santa "Luzia,!
neste .dlstrrto, filha de H.:
no rio Demerchi e de, Leonor' Sio
Francisca Rasá Demerchl,

f .. _,· ,

Editai 13.293 de 19-07-1983,
ÉCIO PAMpLONA •
ROSELlvAZ', .

Ele; 'brasrlelro, solteiro,
mdustriárlo, natural' de Ja- .

. rilguá do' Sul, domiciliado e

residente ne Rua José, Bauer
nesta' cidade,' 'filho' de Or-"
'Iando Pamplona 'e- de Anelo
re Rose Pampiona. 1;1':', bra
slleire.;: solteir::a, secretána,
natural' de ,iV\assar..anduba,·
neste Estado. domiciliada e

'residente na Rua Rio' Bral,·
co, nesta cidade;

-

filha C:"

Domingos Vaz ,e- de Rosa

)aroczins'ki Vaz.

E para que chegúe ao co

nhecimento de todos, man�

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

,
I

'.

J'
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Av. Getúlio Vargas, n." 158 Fone 72�0869 Jaraguá do Sul SC.

!�

�

-
.', �

.
I

'(

Relojoaria Avenida Ltda.

Rua Joinville n.O 433 - Fone 12-1564 -,Jaraguá do Sul

'M,á.q'uinas .

�. '.
'

..

Ltda.Destil
Equipam��tos par�\ "brita d·. clo�es �. frotas, chapas de

. cobre e destiladores para ilcool e aguardente.

Nos orgulhamos . do.cespírito pr�ressista desta

.gente.

Dinamismo, fé e .dediC'ação, os fatores pr�po�deran-
tes que fizeram a cidade progressista e altal1eira que é .

,hoje. 25· de.' julho - Jaraguá elo Sul - '107 anos. Dia,
ido Agricultor 'e elo Motorista, aos quais 'cumprimenta-
imes afetuos.mente._

Útica -Hertel ttda,
Labqra�ório ótico especializado

Av ..�úlio'Vargas n.O ·15..- Fone 7.2-1889,
Járaguá do Sul - ·SC.

.

A história de uma cidade é feita pelo seu povo, re..

los seus Uderes e pelas suas iniciativas. Rendemos as

nossas ·homenâgens a esta operosa comunidade que está
c9nstruindo há' 107 anos o progresso de Jaraguá do
Sul. Nossos cumprimentos também ao Colono e Moto.
rista, pelo 25 d. julho, a sua data comemorativa.

��--�--�--���._----�------------------------���--�--�--,

A história de uma cidade é feita pelo seu povo, pelos seus líderes e pelas iniciativas por eles to

madas. Rendemos as nossas homenagens a esta operosa comunidade que está construindo o progresso cultural,
socia', polítiGo e econômico deste município.

Metalúrgica Erwino Menegottiltda.
Menegotti Veículos S.A .

, "

I

• • 1 .:.
I. '

.. \', .

Serraria Rio da luz Itda.
Madeiras em geral

Km 11 -ES.trada Rio da Luz I Jaraguá do Súl - SC:

Parabénsl
No ·tran�correr de mals um a.niversário de fundação de Jaraguá do Sul, aproveitámos
a o·portu.nidade ....

para prestar a toda a comunidade, eeme também ao colono e. ao moto.
rista, .que têm parcela decisiva de contribuição no progresso desta. terra, os nossos efu.
sivos cumprimentos neste dia 25 de julho.

��-----------------�----------------.--�--------------��

Associamo-nos a euforia desta data significativa, em que Jataguá do Sut
completa 107 anos. Congratulamo-nos com as autoridades constituidas, desejando ao

povo generoso .da "Pérola do Itapocu", harmonia seélale progresso contínuo. Ao CoJo�
no e ao .Motórista, rendemos também. as nossas homenagens.

"

, -,

'farmácia' Hermes Itda

Loja 1: Av. Mal. Deodoro da Fonseca n." 431 _' Fone 72-0038. Loja .2: Av. Getúfio
Vargas n.O 9 - Jaraguá do Su.1 - SC.'

Congratulando-se ao júbilo da população. pela passagem de mais um anl
versário de fundação da cidade, o centésimo-sétimo, cumprimentamos igualmente .ao

agricultór e ao·motorista, nesta data tão significativa para todos n6s.

lo'

, ., .
I'

.

.1
, I
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No-dia 25 de julho comemora-se uma feliz coincidência

..,.... AGRICULTOR-
, ,

•
MOTORISTA,

JARAGUÁ DO SUL

Dedicasão acima de tudo.

Parabé�s!

Jaraquá Faláril S.A.

M ahnke s Cia. Ltda
A'Çougue, transpertee e rações. Distribuidor' dos produtos S.A. Moinl)os Santistas.,

", Av. ·Mal. Deodoro, 744 ..,- Fones 72�,0237 e 72-U29 - Jaragu' do Sul -- SC.

. , ,
'

Nossas sinceras homenagens: AO COLONO, pela sua expresslva contribui·

ção ao progresso de nossa 'terra] AO MOTORISTAI, autêntico condut9r de nossas rlque
zas e aos MUNfCIPES JARAGUAENSE;S tradutores do nosso desenvôlvimento, pel� passa-
gem do!> 107 anos de fU.ndação de Jaraguá do Sul. Salve o 25 'de julho.,

'

Unimo-nos às manifestaçõe.. coh1emorativas ao aniversário de fuhtisção
de Jaraguá do Sul, externando nossos eumprlmentes e, a afirmação de pertencer, c-om
;o'rgulho a esta terra, Saudamos também neste 25 de julho, o agricultor e o motorista,
que com seu trabalho, contribuem para elevar estemunicípio ao lugar de dostaqúe em

,

que se encöntra.
'

I

Lojas e Supermercados
=€1 Breithaupt
Jaràguá do Su'l -._(;varamirim - São Bento do ,Sul e Mafra

FJSCHER ASSOCIA ITAIPU AO PROBLEMA"
,

DAS ENCHENTES EM SC
'

','

.

: r � ,_

"�anta Catarina, que sofre a terceira onda de enehen-.
tes em sete meses de 83, levará muito tempo para se re-:

cuperar econômica e socialmente' destes fenômenos co natu-,
rais". A afirmação é do vice-presidente da Aprema, Gert�
Fischer, ao manifestar-se sobre as enchentes no Estado. Pa�'
ra ele, desastre provocado p-.lo dilúvio deve servlr de aler-
t,a definitivo. Fazendo críticas, ao governo' federal, afh'mou
que este "terá que optar desta vez em desativar' Tueurui;
desativar o programa nuclear e desativar'ltaipu,-para '5"";

'.correr ii "vaca leiteira" ou a "galinha dos ovos de eure".
que sempre foi Santa Catarina para não' deixar que esta,
.merra .de inanição.

SUGESTÖES
Gert Fischer disse que multe dos preblemas que San-

ta ':,Câtàrina enfrenta este mês- poderiam ser minimizados,
caso O governo acatasse alguma das sugestões apresentadas.
no mês de agosto.de 82, q"uando no período de 25 a 28
de agosto, foi realizado o 1.° EnconJro de . Enchentes;
Cheias e Inundações, realizado na cidade de Blumenau. Na

época, o prefesser Lauro Birckholz, catedrático em cheias:
e inundações, disse que "no caso de enchentes em Blume
nau, a solução definitiva s6 poderia ser encontrada em

âmbito regional', com aplicação das técnicas desenvolvidas;
pelo planejamento territorial regional". Segundo o pro"
fessor Lauro" o problema mais importante no caso de Blu� ,:.menau é, a definição da região para estudo. I;)eve-se. eensl- \ ..

,derar a bacia hidrográfica' do rio Ita'jaí-Açu, qu,e çobré
uma área de 15.200 Km2 constituída pelo prÓprio rio e pe-
Ios seus afluentes, os rios Itajaí do Oeste, do NOI·te, do
Sul f! Itajaí-Mirim. Recomenda ainda o 'professor a reali

zação de cálculos da vazão máxima e mínima dos rios dá
bacia, para conhecimento do volume de água que pode f
ser utilizada, bem como estudos e levantamento ,'pedol6-
gico das terra!> da bacia.

..
. .

"
.

"E citou ainda o professor Lauro uma estruturi;l de or+

ganização administrativa, econôm�ca e financeira q,:,e' asso
cie todos os governos municipais da. bacia d� Ita'jaí, ou se-

ja, Papanduva, Itai6polis, Rio Negrinho, Rodeio, Timbó,
Taió; .lblrama, Presidente Getúlio, Rio do Oeste, Pous.� Re

dondo, Trombudo Central, Rio do' Sul, Ituporangs, .I:lom
Retiro, Vidal Ramos, Brusque, Itajaí, .,lIhota, ,(.'?aspart; LUIS

Alves, Blumenau, Jndaial e todas as empre!8S. 'privad,as in
dustrlals e agrícolas da região, com a colaboração dos
governos do Estado e federal para fazer frente ,às. despesas
para preparar o plano básico da região; projetar e im

plantai' obras básicas, necessarias, ao desenv_olvi,mento har-
liíímônico da região; manter uma equlpe permanente, desti�, .,

nada à atualizaçãQ do plano �ásico; e garantir ii atuaçãO'
�

da
.

população da região na definição, implantaçãO' e revi
são do plano básico.

SEM SERIEDADE
Para o vice-presidente da Aprema, "a luta preserva

cionista não é levada a sério pelas autoridades. A ideali

zaç�o de um programa de conservação à natureza com UII'1

humilde orçamento realizado a médio prázo custaria tal-
vez 1 % do que custará à Nação a cada onda de enehen-
tes em Santa Catarina".,Para Gert Fisch�r, "a inFluêncie ii
do grande lago Itaipu, que desde janeiro de 83 sopra com

uma dominância anormal fortes ventos quentes do qua
drante Oeste. Para Santa Catarina esta movimentação de
massas de ar quente, passando pelo grande lago de ItaipU'
poderá arrastar grandes quantidades de umidades; que em

•contato cem. as frentes frias em choque com.o território '"

. catarinense, provocam precipitações. intensas e ventes mel
'tos fortes.

'

He

Poucos são os motorist�s que hoje podem d<l�cansar; OI compromisso .eem uma empresa para que, o
círculo econômico não se interrompa, leva-OI> ao volante neste 25 de julho. À eles a nossa homenagem. E ati'
homem do campo', cuja festa hoje também se comemora, o nosso aplauso. Graças ao seu trabal'ho" vlvemes
numa região rica, próspera � feliz. Nos!.o aplauso e homenagem também a Járaguá de Sul, pelo seu lÓ7.e. anl-
versário de fundação.

'

Carroçarias metálicas e abertas, casas reboque e portas coloniais.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.479 - Fone 72-1743 - Jaraguá do Sul - SC.

.. Carrocarias
I
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Rua Leopoldo Malheiro, 67 -- Fone 72-1059
Jaraguá do Sul -- SC.

... ,_.

Desafiando distâncias num país de dimensões
coritinent.is, o 'profissional do 'tol.nte'·'Pl'ossegue fl.1 no

transporte e na 'integração de noS'sas riquezas em prol
do' desenvolvimento.Saudamos-t. motorista amigo.

.I
,A "Jaragué cfo . Sul, o ltOSSO ·tributo· de reconheci

mento petos seys 107 anos de fundação. Mensagem 'da

üficina do
.

Tibério
..

' ..

� "

t �__----------------,------__--------�

l\Í1 óveis Pradi
de RENATO PRADI

. :: .. .,. .. �

,

-

..-e
•

..

Fabric,çio d� .móveis.• artefatos. de .madeira
,ÓOrmltcsrios, copa't eoainhu americanas, em

fórmica e peças avulsas.

Rua João. Ja,nuário IAVr.ofiO., .2.286 '7":'. ).araguá Esquerdo
.

,Fione 72.0104.;;"::';' Jaraguá .doSul"':" SC..
-. __

:�',,���..
_-� .t'� ":',

Aos colonos, abnegados trabalhadores da terra, por .

todos os sacrifícios que o exercício de sua nobre tarefa
'

lhes acarreta, Os nossos mais penhorados agradecimol1"'
I

.to�: Na o�,rtunid�,de .saudamos .também Jaraguá do Sul
�Ios $eus 107, ..nos'de fi"ridãç�' os··linotor'istas, por
S'�fin_oS .o. ,ii. re�r�ntá � p�rticipàSicf' dessa1 clásse

�

no, l:!êsenvolv,mfntó-niCionàt
l ••� t :�' ." ' 'c',..

"t '. ,i "�'iI' :')' ...•

....

-

\1",

_ ,Estamos diariamente p'rcorrendo os caminhos de Jnaguá do .Sul, con�
tatando a pujança desse municfpio que hoje completa 107 anos de fundaçió. Em traba
"tho continuo' de um 'povo déc:licadó- às causas 'comuns da 'comunidade que lúta 'por uma
Jaraguá do Sul cada vez melhor.

.

'e
,Por _islo f)resta.nos no�sas ho'r}1�nagens a esse povO' laborioio .. lutori. .

dades e, l.�m, :.õ.. Mot�rlstas· e a'o C�lotio, pelo �5 de julho"d,ta � �es con.agrada•.
; ,'_ I. � _. 'í �

Serraria e Benet. 'de Madeiras· Rio Molha
\

" "

','. -,' .'

Rua FI'ecJerico Curt Alb.rto Vasel 11.° 652 Telefone 72·0550 _:_ Jaraguá do Sul

" '-

, (
, -.

Numa perfeita integração de. ��forços de toda uma comunidade, saud.>
.

mos. o Motorista e o Colono pela pas..pl1.1-':_' seu �I., como ao Povo Jaraguaense que
.
I

comemora o 107,· aniversário de fundasi" dã'sul Cidade -.

.4

:"" :.J1I'- . .,;'.
Av. Mal Deodoro n.o 406 - Telefone 72-0669

'Nós ':mOl'ámOS "nesta'" daa'de e'esta cidade mora n'o'-nosso coração. hra.
béns"Jarâg"á 'ao Sul pelo teu Inlvers'l'i�;o'-Äo"Colémo .--ao CMot�rlsta, o nosló'r�óhhe-
cimento.

- ;:........ �

"

.,

... » '.,' j;
.

Foto- Piazera
Tudo em foto cine e som

'o>; i.

'"
. -A" À\�I DeOcloro '��':2$2:_ Fp". 72-0261 -- Jaraguá do Sul- SC .

I

!

-: Metalúrgica
Trapp Ltda

..
Ã..IL !'t,,'l �>"yl")_"

..
_

\. �<:�,'��.-. ;,.0:. �
';-"(t/" --; '.:._'.,., ,:r.;";,.'H· .i-. ",-,! .' I

-

c- ,,"l�.lt.. <'�';"

Parabenizamo-nos com nossos �ont,rrâneos, pel'a cidade qu.e·;cr�ce" �onl .a ..part�Gipi!-ç�o ..a� fada um.

Pela atuação responsá.,.1 do profissional que transporta este progressol
.

É a comunidade jaragulense, �vendo o presente e prepar:.ando o futuro.
Pa"��én$� ,:Jar.guá! ',', Parlib'nS, coi•• -', ;' .p.rabê�, ntO!Qrt.... .

:>, i
-

.

" l'
�

� .-."". ''''-'t. .:-.: .,'.'

Fábric� d� máquinas., .9" ,�0r.,ir ,r�""a"�;�,!lIIis; elé!riôs e 'à ��!?lin,a; e, pulv,eriia�ore$ para ãgricul�ura. .

Rua Jeurivllle, 1.177 - Fones 72;0088, 72�70 e 72.;o�" - Telex 04745'11 - 'laraguá do S..I ..... It•. Cltar.lga.

..'
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JS. hoje no ano '107 de sua fundacão
�

, I

"
.

A As!:o:::l:ição Comerdal
• lndustrla] de Jaraguá 'do
Sul, acaba de conclui!' um
trabalho� enfocando os da
dos principais

.

atualizadoià
sobre o município, que por
certo servirão para eensel-
t,s e rneSlllO para ort:mta
ção. Dada a oportunidade

. do mOhlentô,
.

registramos,
algumas observações sobre

.

o tercelro parque industrial
, de Santa Catarina, que fl,r
�a com JqinviUe e Blu
l11enau; um podero�o triân:

.

, guio industrial, no que tan-
ge as suas. potencialidades.

População
.

estimada em

60.000 habitantes, dos
qu�is 31 mil eleitores, ins.
critos ,em 15.11.�2. Força
'de traba1ho nos setol'&S
primários, secundário "

terciário, junto com os

profissionais liberais, é es.

timada em 25 mil pessoas
Estabelecimentos do ee

mércio varejista, 192. In
dústrias da alimentaçiío,
42. Indústrias dQ vestuário
·54. Indústrias metalmeeâ
nicas;' 94. Construçãó e do
Inobiliário, 150, tOtàlizan
do 340 indústrias. Soman-

do as 140 firmas prést;dc .

ras de ,serviços, dão um

total de 672.
Em Jaraguá do Sul exis-

. tem 8 farmácias, 2 hospi
tais �om 202 leitos, 2 ho
téis com apartamentos e

suítes para 400 h6spedes,
40 advogados, 36 médicos
e 21 dentistas. No campo
das comunicações, está in
terligado nos sistemas DOO
e DOI, com 2 mil terminais
e até 05/84, mais mil esta
rão ativados. Som.se a is
so 2 jornais semanários, 1
emissora de rádio e repeti
doras das TVs Santa Cata
rína, Barriga Verde e Ban
deirantes, além da TV Co
ligadas, com recepção di
reta.

"'40 tocante ao consumo

·de energia elétrica, em 81,
foi de 64.738.695 Kwh e

em 1982, 70.901.129 Kwh,
Por seteres, em 1981/82,-0
consumo foi: RESIDEt�-

. CIAL - 11.588.697 i<whí
13.436.936 Kwh; COMER·
CIAL - 5.991.711 Kwhj
6.325.486

-.

Kwhj INDUS·
TRIAL _.;.. 44;151.658 Kwkj
45.684.434 Kwhj RURAL

...... �.049.!�2 Kwl
2.406.212' Kwh; POBLICA
- 950.767 Kwh/ .

2.518.079 Kwh.

Quanto a arrecadaçQo�
MUNICIPAL - 1981 == CrS
413.620.000,00. 1982 ==

e-s 985.000.000,00. rCM
- 1981 = Cr$ .

1.400.500.000,00. 1982 :=

Cr$ 4.002.700.000,00. MO·
VIMENTO ECONÖMlêo·
DECLARADO - 1981 ::;

CrS 41.212.313.158,00. 82
= Cr$ 86.904.375.869,00.
RECEITAS FEDERAIS -

1981 (úl'timos dados
_

di,,-
.

poníveis) - .......•..

. Cr$ 1.580,610.000,00.
PRODUÇAO AGRrCOLA/

82: Arroz 10.800 tonela
clas. Milho 6.000 ton. Ba
na!'la 15.000 ten., Mandio·
ca 12.800 t�n. e, Cana-�e·
Açúcar 14.400 toneladas
Ein valores financeiros !,s.
so representa ..... ...•.. ,.

Cr$ 4.63�.024.000,OO.
PECUARIA/82: Leit•...

9.000.000 litros, Frolngo5
de Corte 7.000.000 tonela
das e Suínos 1.920�OOO t.-·

, neladas.

Feri recebe verba do M ec
o Ministério da Educação

e Cultura liberou 3a'. f.eira
. --

a primeira parte dos recur

sos de Cr$ 70 milhões prc-

.. Relógios,
I�""'''''''''''''''''''''----'''''�--'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''-----�

cristais, violões e artigos finos para .

presentes, em todas as
.

\.

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOE1RO

que tudo lhe faz para servir bem,
"F·ica na Marechal Oeedero,364

vistos para esta ano pera as

fundações educacionais de
Santa Catarina. As 18 insti

tuições receberão Cr$ 85tni
Ihões e a outra metade o

professor Lauro Zimmer,
presidente da Acafe, lá está

gestionando -junto ao Mi�
nistério pare liberação ime
diata em vista das enchen
tes. Do total de recursos,
Cr$ 765 mil caberá ä Fun
dação Educacional - Regionai
Jaraguaense, a Ferj, de JS.

,..----......,-----------.....--.....·-·f

Mocha masculina .. 'eminina. Tudo par. deat.ur •
seu bom gosto. '

Recebemos de S. Paulo as últimàs novidades
exclusivas em jeans.

MALOCA - A MODA EXCLUSIVA

R.ua Jelnville 1052 - Fone 72-101. - Jaraguá de Sul

�------------------------�

t· VARIG )(�EB[ CR�ÊIRÓ )
. NÓS LHE OFERECEMOS A MANEIRA MAIS ELEGAN·

.

TE DE VOAR. A Varig/Cruzeiro i�plantc?u a 'tàrifa �co·
nômica, com redução de�30 por cento da tar.ifa ;flormal
.nos vôos domésticos, váiida durante as 24 ho('ás"do, dl�. _

.

.._ , . '�.' �;!�-�.

Em Jaraguá do Sul, consulte o seu agente de"via-'
,gens: ORGANrZAçlO CONTABfL A COMERCIAL S/C
LTDA, rua CeI. Procópio Gomes de Onv�ira 290 (fone
72-O09l h anexa a redação deste jörnãl"� �-=.-, "�- -�"

Sirva-se também do n�� .rviço •.. '

cargas e encqmendes

1· i

Sugestão ao Sr.lbrahímSued
por Jose Castilho Pinto li'

Agora_.1lo passado mês de iunho, o Sr. Ubrahim Sued,
para comemorar. seus 30 anos como jornalista, fez uma
festa de 1500 convidados e que custou 40 milhões de

.

cruzeiros, procedimento que chegou a causar certa es-.

pécie face as dificuldades do país, que vê aurnenter Q

desemprego; luta centra uma inflação desmedida, assts
te o custo de vida dlsparar, é vítima no

.

sul de uma,
enchente, sem precedentes e sofre ainda o cerco de seus
credores externos como o FMI, O BIS, etc.

Mas acontece que o Sr. lbrahlm é dado mesmo a

fazer festas que são verdadeiras apoteoses e, com gastos·.
generosos, pois baja visto que por oceslêo do -cese

mento, há tempos atrás, de sva filha lzebel, a "Bebe)!' .

para os íntimos, ele fez uma festança que reuniu alguns'
'

milhares de convldados f! cujo custo alcançou ..8 casá
de centenas de milhões de cruzeiros, e onde havia entre
outras iguarias, pratos de faisões dourados, perus sei
-vagens, lagostas gigantes, autêntico cavlar

'

russo e tudo'
isso regado com bebidas as mais I.egítimàs, .farnosas 9'.

caras do mundo.
Logo, não é de causar surpresa a festa de 1.500

convidados e de 40 milhões de cruzeiros que o Sr.
ibrahim fez para festejar seus 30 anos como jornalis-
ta; o que é de estranhar, isto sim, é 'que a "comemo-"

.

ração", em janeiro de 1982,. de minhas 4 décadas de a- ,
tividades na imprensa paranaense, catarinense e rlo

grandense dó sul, resumiu-se apenas no artigo de mi-
nha autoria intitulado "40 Anos D.nor,n�IismQ", publi-
cado neste semanário'. Mas quem pode 'pode, � quem
não pode se. .. estrafega.·

.

Para finalizar tomo a liberdade de fazer uma su-

gestão ao Sr. Ibrahim Sued, qual seja. a de enviar al- ,t

guns milhões de cruzeiros em donativos para os 35()
mil desabrigados das enchentes -qué assolam Santa Ca

tarina, Paraná e Rio Grande do Sul, sugestão que se

atendida virá comprovar uma V&Z mais a sua conhecida
generosidade em gastar e sem dövldà merecerá o reco

nhecimento de toda a nação brasileir:a ..
Jaraguá 'do Sul, 17-07-ê3.

"
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Medidas administrativas e

frentes de trabalho
o Chefe do Executivo oe

Jaraqué do Sul anunciou 3

tomada de a lqumas Ilw.r�'
das -. administranvas cún;

vistas a dirninurção ri:):"

gastos de conibustrvels e ,,

conomia de mão-cie-obra,
Doravante, toda' a equipe -
maquinários, operadores e

operérios - que for exe

cutar trabalhos no interior
do município, deverá per
manecer. na hera do almo
ço, no próprio local, evitan
do assim o deslocamento até
a sede, COi li gastos desne
cessários de combustíveis e

perda de horas de serviço,
Ele informou também é1S

atividades- desenvolvidas roo

mês de junho, no setor viá
rio e de saneamento. Naque
Ie mês, foram transportadas
1 .380 carradas de macada
me, 420 de barre, 11 9 de
água e 525 de lixo. A fábri
ca de tubos produziu 1.429
tubos de vãrlas bitolas, dos
quais toram aplicados &6't,
tendo um custo total de
Cr$ 3.261.000,00.

.

. .

Foram reformadas 11 00'1

tes, 3 pontes pênseis 'e 1
passaqsm pal'le pedestres,
que custarem aos cofres pú
blicos a importância de Cr$
1-.874.205,60.
Quanto ao transpcrta. de

lY)ateria', no setor urbano 7
caminhões transportaõam' .

1.258 carradas de macada
me, barro e lixo, rodando
19.751 quilômet�os, com
custo operacional de: Cr$
1 .257. 187,36. O custo dc
cada carrada foi de Cr$ ..

999,43 e do quilômetros ro
dado, de Cr$ 63,65. No se

tor rural, 555 carradas dr>
mecadams e barro, :14'.7Ú,
quilômetros rodados € <EU ..

-

H

em acao
I

to operacional de ... , ....

Cr$ 1.613.817,48. Cada
carrada de material custou
Cr$ 2.907,78 e o do quilô
metro rodado, Cr$ 109,29.
Segundo Vasel, estes da

dos, cerno outros também,
são ievantados mensalmen
te, pois assim terr.-se a lof.ia
exata dos gastos edos cus

tos em todos os setores,
prática essa que vem trs

zendo economia ao 'municí
pio, pois permite a detecta
ção de possiveis anoma!ias.
Ci' Prefeito acrescentou

que a sua equipe tem :�2

preocupado em dar conoí

ções ao tráfego, removendo
'barreiras, patrolando e en

saibrando as ruas -e estra
das mais atingidas pelas
chuvas . .Na Márechal Deoeie-
1'0, reside o, eterno prcble ..

ma de alagamento, a cada
enxurrada, trazendo do
morro aos fundos da Igre;:;
Matriz São Sebastião, muita
sujeira e lama. Tal probk
ma será contornado e o sis
tema dé escoamento das á
guas pluviais receberá uma

nova tubulação, de maior
bitola, permitindo maior. V3-
zão.

'

,

No Morro do Carvão, on
de localiza-se o reservatório
dois do Samae, a Prefeitura
vai enterrar eucaliptos como
forma de segurar as barrei
ras que comumente têm a

meaçado o reservetório. H�
planos de plantar eucaliptos
e bambus naquele lccal .

A municipaliciade está turn
bérn adquirindo uma nove,

pá-escavadeira, ano 82,' que
juntar-se-é ao parque ele
maquinários do município.
O preço é de Cr$ 14 mi-
lhões. I

Senai: inscrições para
cursos operacionais

o Centro de Treinamento'
do Serviço Nacional' de A·

prendizagem Industrial de
Jaraguá do Sul, tem inscri
ções abertas para os cursos

operacionais diurnos e no

turnos, para o segundo se

mestre. A informação é do
diretor do Centro de Treina
mento, Professor Luiz DII
rieux Sobrinho, acrescentan
do que os cursos oiurnos o

ferecidos são os de Eletrl
eiste Instalador Predial, Tor-.

,

neiro Mecànico e Ajustador
fv\ecânico, indo o período
de· inscrições até 29 de ju
lho, quando também será

I
'-

feito o teste de seleção, pa
ra início das aulas -no dia
1.° de agosto.
Os cursos operacionais �d

ra o período da noit� ,- D.:
senho Mecânico, Eletricista.
'Forneiro Mecânico, Aj'J.;tà-
-dcr Mecânico e Mednic.::
de Manutenção de Máquin:_;:;
de Costura Industrial
com 200 e 300 horas, tem

inscrições até 2 de agosto,
data do teste dé seleção,
que começará às 19 horas.
O inicio das aulas será no

dia 8; as aulas Irão de se

gunda a quinta-feira, das
19 as 22h30 ..

Vasel teme migração em massa

dos atingidos pela enchente
Ao comentar durante o

encontro semanal com, (J

imprensa que houve dlrr.l
nuição no recebimento 'd�
donativos destinados às po
pulações atingidas pelas en ..

chentes, dev ido' a intensi
dade com que .

a campanha
foi' desenvolvida nos últl
mos quinze dias, o prefeito
Durval Vasel manifestou
sua preocupação quanto a

uma !-,OSSíveI migração dos
flagelados a outros municí
pios, de forma 'desenfreada,
o que viria trazer a incha
ção das cidades e senos

problemas de ordem social.
Como Jaraguá do Sul nêo

foi diretamente atingido pe
las cheias, já está acontecen
do a vinda de famlllas 'das
cidades atingidas, etraldes .

talvez por uma énganosa vi
são de aqui encontrar em

pregos e melhores meios de

vida. Para o Prefeito de Je
raguá do Sul, isso é preo
cupante, pois já existindo
desemprego, os migrantes
viri�untar-se aos desem
prega-a� aumentando ain
da mars os problemas oo

município, que não dispôe
de infra-estrutura capaz du
suportar um fluxo desmesu
rado de flagelados.
Mas isso nâo significa,

disse, que não vamos acelter
- seria injusto e desumano
e quase impossível retê-los,
porém, há necessidade d
serem encontradas fórrnulas
capazes de minimizar os e

feitos, como por exemplo,
as empresas atingidas pelas
enchentes não despedirem
seus funcionários, com o u

poio do governo, dentre ou

tras. Nós, aqui, continuou,
estamos Seriamente preo
cupados com esta fato e

com o retorno do 'CM tam
bém. Há uma incerteza mul
to grande por parte dos Pre
fetios e uma solução serie
o governo federal subven
cionar os municfplös .

. A campanha de arreça.JJ�
ção de donativos- continua e

o posto de recolhimento
central, coordenado pela
Prefeitura, permanece rio A
gropecuário, Esta: semana
chegaram caminhões vindes
de São Paulo, trazendo do
nativos aos flageladús. Da
qui, são transportados para
os municípios mais cereute s

e _atingido�,

CINE JARAGUA

"O IMPÉRIO DOS .sEN
TIDOS", o mais porno-'
gráfico dos film,es já,e
xibidos..

-_._.,.._-_ ....

-.-.--,"---.-.._---.,- .. , ..•...

Revendedor Autorizado

SALVE JARAGUÁ DO SI:JL QUE CRESCE!
lI'"

Nesta data, o nesse entuslasmo pelo esmero desta terra ao

.

trabalho.
Simb�liza,"os nossa gratidão à TODOS que nos prestigiam, com esta obra em constru-
ção.

'

Artama M etalmecânica Ltda.
"

ESTRUTURA METÁLICA - CEREALISTA URBANO

üuem tem Honda, agora tem 'um' clube
o CLUBE HONDA é o novo lança mento da HONDA. Nele você só tem vanta

gens: você é sempre um cliente preferencial, tem benefícios no concessionário e

participa d.é todas as, promoções especiui" organizadas pelo CLUB'E HONDA, como
convênios com' hotéis' e campings, �oncursos, etc,

'

,

"

.

.

E mais: ganha grátis a assinatu ra da "REVISTA DO CLUBE HONOA". Tu
do o que você tem a fazer é vestir a cami seta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vi
sita para maiores informações,

HONDP.t.
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,Jâi'àgua do 'Sül _:_'S.";a�â ·cr4t23 a 29 de Julho de 1983 COi.EIO DÓ ': PÓVO
: : � ,

.

Ediçiõ:Es_"iaJ d6s .;07 AnOs

Quando Jaraguá do Sul comemora mais um aniversário, marcando' 05_ 107 anos de fundação,. a

eONFEeçÖES SUELI LTDA., congratula-se com o seu po� • co", as autoridades constituídas, louva,ndo a fé

que removeu as montanhas do pessimismo e ,.screveu a, gloriosa história do Municipoi. Sa�damos também o Co-

lono • o: Motorista, pe,lo �ú dia:
'

".' - .

. �.

Corifeccões' Süeli' Itda.
I

Loja 1.: Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.085 .

L�ja 2:' Rua' Reinõido Rau, ,Sala: 530 :__ Jaraguá' cio Sul,� sc.

�.� �-:
, �:. :- ,:Empreiteirà ': HaW8, Itda.

..

: :
..

'

ecmstruçãó em
-

geral . '.

Rua João Planinscheck n.· 3�3' � Jaraguá do Sul sc.

( ,

.

Sentimo-nos felizes em poder 4.iPar e contribuir na co.�struçãc
d. um 'futuro alegre e prolnissor à Jaragui do' Sul, Santa Catarina e a nossos filhos.
Sentlme-nos felizes de, nesta data também, cumprimentar a nobre clâsse rural e .os

destemidos motoristas, pela significativa contribuição ao progresso de nossa terra
A ambos os nossos parabéns!

- '.�

",' .

'" .1.( ...

-

Prefeitura M unieipal de
Jaraguá do Sul

. :;',

":.'
"

,
Ao ensejo das comemorações do transcurso do 107.- aniversário eI.

.

.

fundação de Jaragyá do Sul, o Poder Executivo; imbuído" de justo orgulho, vem por
este meio t'�ndet, "5 mais enaltecidas: hOme!1agé�s a ;��dos quanto, d�e� 1)S :primér.

...... dies do deibrav.amemo, confrlbuiram par•. o Clesenvolvimento da'; comunidade ja
raguaense, lutando com dinamismo. coragem, caminhando em busca do engrand•.
,çimento d�ste amacio torrão, �uperando' eem galhardia todos os obstácul9S '

lm-
'posturados na senda dó prOgresso. .......,. .

'

.. ".';,
-

" . : ; .:,'

Após 107 anos d. éxistência; marcados-de muita luta, nos leva, crér
" que muitas etapas continuam .. a nos desafiar nesse difícil momen.to, da vjda nacional

e catarinens., pois atualmênt. estamos a postos no seguimento da grand. jornada
que nos propusemos, prQCur:ando sempr,a IU.perar aq",el��, lacunas que as engrena,

, gtn� .do progresso �tão:8 nos tra�r a todo. instant", solicitando "a compreensão .•
a uniio de todos para que novas metas sejám concretizadas.

.

Nestas_ festiVidades de 'Jarag"á'do Sul, ensejanlos nii oportunidade.. l

lembrando que o futuro de nossa terra' r..side na nossa juventude e em Deus que;
acreditamos, guiará os destinos dê nOssa terra e nossa gente.

Estes são os nossos, cordiais e sinceros votos felicitativos à nobre po
pU,lação de Jaráguá do Sul, nesse perfodo C'IlI que estamos comemorando a "Semane
d. Jaraguá".

- ,

Jiuaguá �d� 'Sul - julho d. 1983

. DURVAL VASEL - Prefeito Municipal
IIpÓVO • GOverno 'unidos ne Trabalho"

I
i,

/'
,

'/

, ..

:I"'�

Mais um ano em que Jar�guá do Sul avançou no

espaço em sua marcha glori�sa de progresso .

'! '. '. � '-.: ..'..� I "
," .

. 'E�amos sat"feitos em havermos . �c�)ßtribuic:J�.' com.
nossa -parcela para isto·,: e ,espe,ramos.. continuar dando·
mais ainda, se Deus nos ajudar, -eeme até ,agora, tein

! nos ajudado.

Com esta mensagem, queremos;homeftlgear. a todos'
que vivem, 'moram .e :trabalham enf Jaragua do SUli' nC$
te 107.· aniversário. de 'lundasão da cidade., .,

Nossa palavr� amiga ao motorista/ e a�ricultor, este
principalmente pelo seu trabalho, coragem e sacrificio
na produção da riqueza da terr., para sustento e bene
fício do homem.

, /

'" 1'. i:

Comércio Q Bepresentações
de M'áquinas' Agríc'o.las;'ltda.

..

.R"á' Jorge �zerniewicz n.· 42 "7 'Fct"e ·72-0270 .

'

Jaraguá do Sul. Filiail na 'rua Paníbà 'n',- 920, em
Joinyllle _,;.-se.

'

•

Moinho Jaraguá
de

RUDOLF SCHÄFFER & cu. LTDA.

Rua Felipe Schinidt n" 129 -- �.i1. 72-0952

Jaraguá do Sul - SC.

. .- .. -." ..

, 'v : ..

-

A todos qU.e c�,ns,r"ir,a�' �sta' bel� -, ,cida�e,���seja-
.

.mes que a naes",a tenha um f",luro._, amd., mUito. pre
missor e grandioso nos próxim�s ,anos •. A. nO.$la s..ud�
ção também ao Colono e Motorista, pelo 25 de julho;
sua data maior .

São os nossos votos sinceros.

.. -;

..;_.
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.

Construtora Seria Itda
Construção civil, engenharia e, ®mér-cio ele l11ateriais de cGnstrução "

ftüli Joio Pkcoli n! 94 ;_. --Selif. Carlos Spexia - F�me 72-0214 - Jarag�á do Sul. sc,

Qu•.,do Jara�á do, S",I conlemora $eus 107' ano� d.' fundação, reÍ1dem�.
Nossas justn homenagens a toda ,sua Grd�i ra e operGsa pGpulaçãG que, através do seu

trabal"o, ,. • o'tl,!,isrno,_tr..ansformJ este município em um dGS mài" pujantes do Brasil,
,

A unlio do' povo CGm o poder público' tem sido' o alicerce de sustentação', sGbre o, qual
se edifica o vigorosO progresso d. Jaraguá e de sua cGletividade. Salve o, 25 de julh�
de 19f3. -, _'

.

João Eissler & Cia. Ltda.
Alfaiataria e IGja de tecidos, roupas. calçados

Av. Mal. DeOdoro da Fonseca n." 173 , Jaraguá do Sul......; SC.

"

.' �Aó ên"jo do ;07.° aniversário de fúndasio da cidad., sal;'dalllj)s as au,

toridades êonstltutdas,'comérciG e indústria locais. Salve Jaraguá do Sul • sua ",nte ia·

boriosa, hospitaleira e obreira. A nqssa saudação também ao, Colono, e Motqril\i, pela
paqagem d. sua tfa",� ,?5, �e ,julhQ., 'i ,- II

'

...�

�, , .. �..

. .,. �.. ;."' -.t

Lanz"asfér'-'Q seu reloioeiro
Jóias, rel6gtos, anéis, alianças, corrent.,s • artigos finGs para presentes.

J.,v. Mal. DeodGro h.O 364 - Fo'ne 72·1267 - jaragu' de Sul - se.

Unimo.nos .s manif�tasões cememorativas ao �.,.i"er.ário ci. fundação'
de J.,ag�' do S�I, extefn!ndo nossos cumprimentes. e a aflrmaçiO, d. ptrtencermo,
com orgulho a ..ta terra. N$St. 2S d. julhl;l, a nossa hemenagem tamb'm ao, 8g!'icultor
• tn�.l'isti, ��� seu diil�

,
,

Wigando M eiln
ComérCio e transportes. Revendedor de Rações e

Concentrados SADIA.

E�trada Garibaldi, s/n.o - Fon. 72-0763,
. JaragulÍ do' Sul ,;_ SC.

,,.. • � 't'

ComungamGI com a PGPulação la6GrIOsa de Jaragu'
do Sul, a satistas&.> de eememerar mais um festivo' ani·
versárie dé nossa' cidada, siudamGs seu povo e suas.au·
teridades. Sentime-nos felixes per contribuir com nosso

. ,esferço p'!r. 0,_ dese.,volvimente cemunitário. Aos Ceio
nes e 'Metorlstâs, que vêem passar à. sva data maior
neste 25 de julho, e nesse reeenheelmente,

..

Av. Mal. Deodoro' da.FGnieca n.O 226

,Jaragu6 do Sul - SC.
Fo'ne 7�-O838

"

,
. � 'I"! ;.

".
., "� ,

I: -. ....� '. ... .

, .

.

", No 'a1vorecer de male uma ,data :do aniversário de

�aragúá 'de Sul, jubllesa �Ia �agna ,efem'ride, congra- ,

tula-se com os trabalhadores, sem- dlstinçio -cle classe

ou profissão, impulsionaderes do, pregresso
-

municipal,
ElU. CGm liberdade de pensamento" propercio'nam uni e

xemplo' de dignidade e bem-estar a nossa gente. Ao auri• '

cultor e ao metorista, es nGSSos: parabéns também pela,"
sua data .

_J •

� L. :_ -'t!'- •

.

. l!.nG� sumamente honroso' cumprimentar as operosas classes de eelenes. e m�toristas qu'e ho'je
festeicutl o, dia 'lu. Ih.. é dedicado. Simuitaneamente queremes externar nossos votos de felicitações, ao, povo'

jaraguael1s., que comemora o centésimo-sétimo aniversário de fundação da cidade.
'

•

_- J ..

'Ind�stria' de 'Máquinas
� . ._

Elétricas'Kohlbac� \S.A.
.' -

Cia. de Máquinas Famac

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Monografias sobre.
os 107 anos tem tra
balhos vencedores
A Secretaria de' EducaçalO)-l

Cultura, Esporte e Turism"
de Jaraguá do Sul, cem o

objetivo de incentivar a for,
mação de hábito de lelturél
e '0 desenvolvimento da pt'á-
tica de redação e eenheeer
o município'de Jaraguá do
S�I, em seus aspectos físi
cos, histórico, sócio-cultu
ral e econômico, idealizou
'um concurso de monografias
sobre os 107 anos de funda
ção da cidade, envelvendc a

lunos de la. a 4a. séries, ele
5a. a 8a. séries e 2.° grau cl....
toda a rede l'!1uní.cipal, esta
dual e particular' de ensino,
do município.

.

Os trabalhos vencedor8�
foram conheCidos .

quarta
feira à tarde e dado .

ao ee-

nhecimento da impren�e-
. io secretarie Baldlii�if(au.
li"�. De la. a 4a. séries, a

vencedora foi a aluna NEL
SI BORCHARDT, da. 3a. 'sé
rie da ESCOLA ISOLADA
MUNICIPAL AURÉLIA WAL··
TER, de Jaraguazinho; de 5 ...
a 8a. séries, venceu o· tra-'
balho de EDILEUSA M. PIC
COLl, da 5a. série B do Cú
légio DIVINA �ROVIDÉN ..

CIA e, à nível de 2.0 grau, ..

aluna JOSEMARY TAVARES,
do Núcleo Comum do CO
I.ÉGIO DIV. PROVIDÊNCIA.
Como forma de incentivo,

o "Correio cio Povo" vai di
vulgar os trabalhos vencedo
res, nesta e na próxima edi·
ção, iniciando pelei da aluna
Nelsi Borchardt:

"

1/107 ANOS DE JARAGUÁ DO SUL"

"Jaraguá do Sul foi fundada em 25 de julho de 1876.
Hoje Jaraguá do Sul é uma linda flor. Ela floresce COm

seus, altos prédios que embelezam o trabalho de multes,
anos de- luta.

Temos ém Jaraguá do Sul muitas churrascarias, ban
cos, lanchonetes, oficinas mesânleas e muitas coisas .mals.

No centro da cidade temos a Prefeitura. O Prefeilú é
I Ó Exmo. Senhor Durvàl Vasel.

Em Jaraguá tem lindas praças. Tem duas fábricas de be
bidas, muitas fábricas COInO de calçedes, indústria meta

lúrgica, material elétrico e de máquinas.
Eu moro na zona rural. Aqui se planta milho, arroz,

aipim, batata, bananas, café, beterraba, alface, couve-flor
e couve rabano.

Aqui também tem bastante frutas eemc goiaba, tange
rina, laranja e' laranja lima".

Curso sobre ICM
, '.

sera em agosto'
. Em convênio com o";:'eagj .

SC, a Associação Ccmerclat
e Industrial reeuza ncs dias
11, 12 e 13 de agosto, no

euditórlo do Centro Empre .

sarial, um curso sobre "ICM
- Principias Fundamentais
e Aspectos Práticos", a ser

ministrado pelo Dr. Nélson
Amâncio Madalena, Sec re-

. tário-Adjunto da Secretaria
da Fazenda do Estado de sc.

o citado curso objetive
propiciar aos cursando ��.
primoramento nos conheci
mentos a respeito da legis
lação estedual do imposto

- de circulação de mercado
rlas. habil i tendo-os a I nter

pnera-le e .aplicá-Ia com

maior correção, e destina
se a profissionais que atuam
no setor contábil-tiscal (em
presários, advogados, _con
tadores, economistas, etc)
e a todos quantos se Inte
ressarn por assuntos' rela
cionados com tributação.

As inscrições já estão a

bortas na Secretaria da As
sociação Comercial, ou com

o funcionário do CEAG, que
está visi tando as empresas.
A taxa de inscrição é de Cr$
25,000,00 por participante.

O horário do curso será
este: dias 11 e 12, das 8 às
12 e das 14 às 18 heras e,
no dia 13, das 8 às 14 ho
ras. O número. de partlci
pente é limitado .a 30.

Dávio coordena Cedec em Joinville.
Amvali dia 5 em Corupá

A pedido do governador
Esperidião Amin, o secretá
rio-executivo da Amvali . e

ex-prefeito de Massarandu
ba, Dévlo Leu, encontra-se

desde o dia '11 em Joinville,
exercendo a função de su-·

pervlsor da base da Comis
são Estadual de Defesa Ci
vil - Cedec, localizada nc

aeroporto de Cubatão, pare
atendimento as vítimas da,;
cheias verificadas nos n lU

nicípios de Rio Negrinho,
Três Barras, Mafra, 1 rlneó
polis e Porto União, 110 pia,
nalto norte catarmense ,

A base da Cedec em Jcin
vllle vinha sendo !coordel1tl
da pelo Dr. Victor í.ubi,
que retornou a Capital do
Estado no dia 12, ' oceslêo
em que assumiu em cararer

provisório a coordenação, v

sr. Dávio Leu, .até a chegada
do novo coordenador, o de-

.

putado Nagib Zattar, que no

dia 14 também retornou a

Florianópolis, voltando Dti
via a coordenar os trace

lhos, hoje centralizados nó

ginásio de esportes da rua

Max Colín .

Com mals esta particlpa
ção, a microrregião da Am
vali tem contribuído doi! íor
ma expressive para com o

Governo do Estado no aten
dimento aos flagelados, em

especial, ccrn as significati
vas contribuições e donati
vos angariados pelos rnuni

cípios de jàraguá do Sul,
Corupá, Bai ra Velha, Sch
roeder, Guaramirim e Mas
serenduba e que toram le
vados diretamente a Blu
menau e aos demais munlcí-

pios atingidos do Vale do
I�ajaí, bem como do Plenol
to Norte.

I

ASSEMBLÉIA EM CORUPA

A Associaçãô cios Munici-.
pios do Vale do Itapocu .. al
realizar no dia 05 de agosro
a Sua 15a.· assembléia geral
ordinária, em Corupé, quan
do assuntos de interesse
dos muniCípios associados
serão discurldos. Está-se a

guardando a confirmação
das presenças do secretário
da Agdcultura, Wilson Klei
nubinç, do secretário do Ga

plan e ex-prefeito de Floria
nópolis, Francisco de Assis
Cordeiro e do presidente do

Ipesc, Nilson Boing. Outros'
assuntos de ordem .admlnls
trativá e técnica constarão
na agenda da assembléia.'

)

Um povo que crê na

'sua forca de trabalho
, -

e um povo que cresce,
Parabéns Jaraguá do' Sul

ELETROMOTORES WEG S.A.
WEG ACIONAMENTOS S.A.
WEG MÁQUINAS S.A.
WEG TRANSFORMADORES ·S.A.

. WEG FLORESTAL LTDA.

EntrenoMonza4 portas poraqui.
Elleldlerfer Camércio
d. Ye�cul.s lida.
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Salve o 25 de julhol Numa integraçio per feita de esforços entre C) homem do campo que produz.
.

e o homem da estrada que transporta as riquezal, ....ta·nos dizer: bravos colonosl bravos motorlltasl
. E ii gente jaraguaense, nossos cumprimentos pel� 107.0 anlverslirlo d. fundaçio da cidade.

Rua Jorge Czerniewict fI.O 457 _- Fories 72-1645 .12.1444
�

�

:-.r ,

.
'

Câmara de Vereadores de
,

.

Jaraguá do Sul
,

. i

MENSAGEM DO LEGISLATIVO

O Legislativo 'Municipal, através. de seu President., dein inscrito n.tas

páginas o orgulho que 56- a consdêncía do dever cumprido proporciona de ter partlei
pado, nestes 107 anos de existência de Jaraguá do Sul, do progresso harm6nico que
nosll comunidade alcançou,' às custas d. trabalho hercúleo e dedica.são abnegada quI"
'a faz brilhar entre as demais cidades de Santa Catàrina e do Brastr.

.

,
A Cimara de Vereadores presta tam'bém a sua homenagem ao homem

do campo, no qual repousa a esperança do ,futuro, e ao Inc;ttc;trista, que diariamente
transporta, para o BrasjJ e Exteric;tr, o fruto de nossas indústrias.

.

I •

PARABENS, Jaragu' do, Sull PARAB�NS... Agricultorl PARABíNS, Motorf.·
tasl

. JO,SÉ GILBERTO ME�ÉL
Pr.sidente·

.

> ,

Brãnde'riburg & Cia.
fábriCa de vinagre "Srandenburg" e comércio de álcOol
Ru. Joinville, 1.255 - Fone: 72 0239 - JaragulÍ do Sul - SC.

.

-

-'
. Jaraguá.do Sul' o resultadô do trabalho, da dedicação, do esforço de

.

todos n6s, que, com entusiasmo, fntejamos agora os .•eus 107 anol de repletos suces-
. 50S. Todos estes anos de lutas, transformando '" mata'virgem numa das melhorn clda·
des cat.rl,nenses, denotam o espfrlto d. tra balho dest,e povo. O futuro que. se descorti·
na deverá proporcionar resultados ain�a Inelhor... ..

Ao homem do campo, em �u. luta diária· no amanho da terra i ao moto

rista, que transporta nossas riquezas e a Ja raguá do Sul pelos HUS 101 ahOS de funda
,io, •• hornen...... ela

, .

SALVITA
SOCIEQADE ASSISTENCIAL ÁO LAVRADOR DO VALE DO íTAPOCU

Balas e Café

A partir da pr6xima s!manl

RM Estacionametos
Estacionamento e serviço d. limpeza.de veículos,
Rua Cei. Proc6pio Gomes, pr6xlmo ao sinaleiro.

._

-----------------.------------------------------.

.. .....

Na livra da terra.dadlvosa está o prógresso de uma
.

nação e o sustentáculo d. um povo ordeiro e progressis..
ta.' Nesta data de júbilo aos j.raguaenses � 25 de Ju
lho..;...;. assoclamo-nos com a al8lrla desta gente hosplta.
leira, com as autoridades constltuidas do munlcfplo;

. certos de que continuaremos sob .s binção. divinas, tri·
Ihando o caminho do progt,'esso e d. paz almejada -por
�odos OS brasileiros.

Na elata que marca o transcurso do centéslmo-séti·
mo aniver"rlo de fundaçio de Jaraguá do Sul. no dia

consagrado ao agricultor e ao motorista, constitui espe
cial deferência podermos sauder tlio signlftcatlvos aven·

'·tos .

Donfsccêes
I

loni-M ar Ltda
Rua �ng.lo R,!bini, n.O 124 - Fone 12·0403

Jaragu' do Sul - SC.
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Jaraguá do Sul - Semana de 23 a 29 de Julho de 1983

'-�_"'_'__ '" _.� ... _.

�------------------------------�----�------�---'-"�"---'�--�-'����----��--���--------�----��----�----------�--��-,
. E'dição ,.Especial do) ;;107 A�'eORREIÓ .• DO· POvö

!
.

Panificadora e lanchónete KIMASSA ltda.

..

... l

.f-
"

Pães, doces, café, bebidas e sérvisos de assados em geral
Rua Padre Pedro Franken n.· 82 --- Fone 72-0156'-- Jaraguá do Sul -- se-.

, .'

'Nossa saudação amiga ao povo jaraguaense que comemora o seu 107.· aniversário de fund�SÍío,
como também àos, colonos e ,.re;:70ristas pel� passagem �o dia 25 de julho; a eles consagrado. ".:"

Jo..

,. -

Gumz Irmãos S/IA
IND. COM. e AGRICULTURA ,

F,abricanté do ehoco-Lei�e e dos produtos Sant'Ana'

Rua Ricardo Gumz:, n.· 488 - Fone 72-0122 - RioCerro"
Jaraguá do S'ul - SC.

" .�
..

Num gesto· d. profundo reconhecimento, sauda o col.ooo
diligente que lançou em nossas terras a semente de seu esforço e -a.
sua tenacidade para que pudesse frutificar o ideal comum do pro
gresso, Saúda .0 mo�orista persistente e eficaz: que, no seu traba�

.

lho de transportar riquezas, põe a sua Jedicação, buscando encur

tar a distância que nos separa do pleno desenvolvimento.
.

E 'à comunidade jalaguaense nosso� agradecimentos e eum

,primentos, .pelo·apoio epeIOJ-107.,anos d. fun�ação da cld.d••

.... ':

Dia do Motorista, do �Colono e 'dl!';
J

'

d" 'S' '1'
" -,

.

.

".

aragua" O·
· ..

u
..

---:-
.----...... ��--

,'i-

SAUDAÇAO

"

, ,.

-i. ,. "
,'/.'

A Viação. ean�rinho Ltda. saúda cada motorista, nestal
data em que o Brasil agradece estes her6icos colaboradores, que
djuturnamente, no silêncio das estradas oU ..no borborinho das cio;
dades e"tregam ,até suas _pr6prias vidas em. pr'C)I" �o progress9, �•...
nossa Pátria. .

.'
. ,.:, ; .

' ". ,':.' . .,--
.

a.

Saúda também o homem do c�mpo·/qu.;n�''suli sim'Plici
dade, produz: o alimento que sustenta nosso povo e expande nossas

.

divisas.
.Ór Ó:

E a Jaraguá do Sul� pelos seus 10'7 anos de fundação, ren
de as s�as homenagens e cumprimentl I cOn,lunldld. ).tagUI_". ;-

.- ' '

(' �':'. �" (, � �� .}'1 +t.,

"

'.

,IA

Viacão Canarinho ltda.
I

.

�v. Mal. Deodoro, 987 - Fone 72-1131 - Jaraguá do Sul - se.
-1._: �:

-'

A hi�t6ria d,e nossa cidade-' -fruto das ini�fàtiva de -nosso povo, que há 10'7 a.,os, com ler. ',...

orgulho, vem cónfiandó 'em' sí' mesmo,'motivo pelo qual' 'rendemos nossà, homenagem .. ,este pov� laborioso e em

especial ao colono e ao motorista pelo seu dia.
.

.. '" ,

Márcatto iftra: de' Chapéús :Utda.
Empreend, lmobiliários Ma;ncatto, Ltda. -, :i ".

'I?ed�eita flio Branco ',ltda.� -.' i·:>k�.
eine

J

Jaraguá S.Ar

I!'. ".

,
�.

-

.

-,

" ."
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Catarinenses na Taca
.

I

Brasil de Ciclismo
Construcão

I

Civil: lapas
orienta

_
._ 9 IA�A_S, Jlnsti�uto d�

. Administtação Financeira da
Previdência 'e Assistência
Sodal) orienta. sua clientela,
sobre as alterações nos dis
positivos legais que nor

teiam a cO,mprovação da
inexistência de débito para
com a Previdência Social. A
medida foi estabelecida por
força do Decreto-Lei n. 2038
assinado pelo Presidente da
República no dia 29 de ju
nho, alterando di�posltivos
anteriores.

'-

Os eenstruteres, ou res
ponsáveis pela" execüção de
obras de construção civil,
Efstão obrigados a compro..
var a 'inexistência de débito
para com a Previdência So
cial quando da averbação,
no Registro de Iméveis, da
construção de prédio ou uni
dade imobiliária, e não mais
na primeira alienação, eeme
era exigido anteriormente.
Para tal : comprovação, o

construtor ou responsável
pela execução da obra apre
sentará a Certidão Negativa
de Débito, relativo apenas
ao imóvel objeto da averba
ção.
A al'teração introduzir.l ..

pelo Decreto-Lei não impõe
ônus a proprietário, lneor
porador ou empresa de co

mercialização de rmevers,
mas tão somente faz COh1

que 'os mesmos exijam do
construtor, aquele que assa

laria os trabalhadores, o re

colhimento das contribui
ções prevldenelérlas devi
das, com o que se desobri.
gam da responsabilidade so

lidária com o responsável
pela execução da obra e en

tregam ao adquirente· um

imóvel livre de qualquer e

xigência futura. Serão assim

resguúdados, em tempo há..

su, es Interesses de todos
os con"tratantes de obras de

construção civil, bem como

eliminada a exigência dOi
um documento a.nos após
concluída a obra, quando a

comprovação será extrema..

mente difícil quando não il"l

pi·aticável'.

COMERCIAL Fl!.ORIANI

CALCULADORAS ELETRONléAS SHARP
"PELA METADÉ DO PREÇO.

Comprove você mesmo. Ligue para 72-1492
e peça uma demonstração sem compromisso.

A prova de quarta-feira
foi de meio-fundo e na quin
ta, prova de estradai' no Au.
tódromo cfe Interlagas, com

um total de 145 quilômetros
e ontem, sexta-feira, come

çaram�er desenvolvidas
as prov�e velódromo.

,O jaraguaense Sílvio Ro
berto Ewald está partici
pando nessa Taça Brasil de
Ciclismo e" na próxima se

mana marca presença em

competições no interior
paulista; Ele se prepara aos

Jogos Panamericanos, II?

Venezuela.
.

As equipes catarinenses
do Besc, Instituto Esteoual
de Educação (de Florianó
polis) e da Weg (Jaraçué
do Sul), trucraram terça
feira, em São Paulo, suas

participações na Taçe Bre
sil de Ciclismo, que é pro
movido pela Confederação
ßrasileire de Ciclismo e pa,
trocínio da Calói. Sequnda
feira à noite foi realizado c

conçresso técnico e na ter

ça aconteceu a primeira
prova, e revezamento 4x100
quilômetros, na Rodovia
dos Trabalhadores.

Rua Venâncio da Silva Porto, 331

Jaraguá do Sul - SC.
,

RELOJOARIA AVENIDA

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

Olipê vai promover Torneio
de Futebol Sulco

I

AABB, Barnerlndus;" Bag?
FC, Armalwee, Trensporte-'
clara Mahnke ,Eberhardt
(Joinville ), Matelétrica
(Blumenau L Oficina Rabe
ch, Menegotti Veículos, Oll-
pê el Arweq,

.

A abertura do festivai a

contecerá às 8h30min.

Marechal e Getúlio Vargas.

I.
A Associação Atlétics OH

pê vai realizar no próximo
.

dia 13 de agosto, no campo
da Metalúrgica Lombardi
Ltda., na Barra do Rio Cer
ro, um' festival esportivo de
futebol suíço, com a parti,
cipação de 16 equipes, à se

ber: Bradesco, Unibanco,
Besc, Frigumz, Kohlbach,

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

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

condições de atendê-los
.eficíentemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448 Chegá ao finalturno do.
extra-oficial de bolão.

g'üintes jogos: dia 26--

Guaquari x Äz de Ouro e

Canarinho x Vitória; dia 27
- Alvorada x Fantástico;
dia 29 - Caxias x Senta
Púa e Tudo Azul x Guarani;
dia 03/8 - Az de Ouro x

Alvorada e Vitória x Gua

quari; dia 05 - Fantásticos
x Guarani e Caxias x Tudo
Azul.

Faltam apenas duas roda
das para c término do I

Campeonato Extra-Oficial de
Bolão "Vale do ltapocu",
que, vem se realizando des
de o dia 17 de i unho, entre
dez clubes, em Jaraguá, Sta
Luzia, Schroeder e Corup:'
O campeonato se desenvol
ve com sucesso e a 9a. e

lOa. rodadas marcam os se-

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016 T�lefon�: 72-1101

. DESPACHANTE VICTOR.
.--------�--------------------------------.-,

A moda certa em roupas e calçados" é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

CINDERELA

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557'
<junto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 72-0060,72.0327 e 72-0655
Veste bem. A moda certa; na

Gumercindo e na Getúlio Vargas.

.'
. Da semeadura à colheita e do embarque ao consumidor - colono e motorista - dois segmentos

que representam importânCia ímpar no contextQ de no-sso País. Nosso abraço. no dia que lhes é c.onsagradó e

em especial em todos os jai'aguaenses, pelos 107 anos de fundação da cidade.

Auto Renovadora ltda.
Fábrica de acessório� pa�a automóveis e caminhões

Rua-João Doubr:awa, 85 - Caixa Postal 0-17 - Fone 72.04�5 ....;_ Jaraguá d9 Sul _.. Sta. Catarina
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Vamos nos unir para
reconstruir. Santa Catarina
aind� preçisa,muito, de você.

',' , �"
, Apreciando a alegria do povo jaraguaense que comemora o 107.° aniver.

sário de fundação da cidade; a DOMINGOS CHIODINI EMPREENDIM�NTOS IMOBILIA
RIOS LTDA., e, CAHITE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA., unem-se aos jara
,guaenses e em clamor uníssomo, eleva ao Criador as preces agradecendo as conquis.
tas de agora e pedindo a prosperidade para os filhos desta terra admlrävel,

'

Salve o 25 de julho de 1983
'

Domingos Chiodin!Empreed, lmobiliátlos
e

Cah·ite Empreend. Imobiliários
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1.452 - Jaraguá do Sul - SC. '

Materiais de segurança, luvas, aventais e p,erneiras

ßya .Exped., Cabo Harry, Hadlich, 863 ,� Caixa Postal 142
Jaraguá c(1) Sul - SC.

Telefone 7)�068�'

25 de Julho!
.

:
. Hoje nós vamos parar um ,pOllco. Nada mais justo. Parar, para fazer CI

'

, festa e relembrar.o percurso de mals um ano, .ende .e trabalho, foi o grande denomi- ,

nador. Amanhã a luta continua. Podar Oi' galhos, lançar novaS sElmentes para colher
mos novos frutos no ano que vem. A nossa saudação também 'ao, Colono e, Motorista,

,

pela sua data comemorativa.

II----------------�------��----�

Jardim São Luiz
. ' ,

COMPRE O SEU LOTE NO JARD,IM SÄO LUIZ POR APENAS
Cr$ 26.600,00 POR MSS.

"

,/

JARDIM S�O LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
, JARAGUA ESQUERDO..,

'

, / EMPREENDIMENTOS IMOBIUÁRIOS
MARCATTO LTOA.

,
"

_ ,CREC'-093'- 11.··REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone '7"2-1136 .

Salve o 25 de julho!, , .
.

Dia do Colono. Dia do Motorista. Ániversário dé Jaraguá do Sul.
"

,

;

Solidários com ambas as classes, rendemos nosso mals profundo reconhecimento, pela importância que desemp
enham no cenário de toda uma comunidade. À Jaragu.i"(d� Sul, nos.so preito de homenagens pelo seu 107.° ani-
versário. -»Ó,

,i

Spézia
, Serra,ria e se�,viços d. ,terr.�plei1agem

Rua Joã,o Januário Ayroso, n.O 740 - Jaraguá Esquerdo --. Fone 72-02!5

.

&'
.

C·
••

c

•. ", 13""
.

Edição EspeCial_dos l07 Anos

Fábrica, de Móveis e Esquadrias

Rua Joinville n.O 478 - Fone 72-1467
Jaraguá do Sul - SC.

Elevamos nossa saúdação ao M'unicípio pela grande
za em que agora se en.contra, pelo trabalho, ."fé e dlna
mismo de sua comunidade. Parabéns Jarag,uá dO.Sul pe

,

los teus 107 anos. Ao, colono e motorista" o nosso re

conhecimento.

GRUPO "5 E R E NI-DA D E"
, .

.

!.

Reuniões às terças e quintas-feiras, às .20 horas.
Rua Exped. Gumercindo da Silva, ,370 '(ao lado da'

creche). Cx. Postal 300 - Jar.aguá do ,Sul....". .SC.

INSTALADO�A EL�TRICÂ AN�RÀ.PE\tda.
Instalações e Mont@gens Elétricas em Geral

, Prédios/ I nd'ústrias, Residências
, reformas, consertos, manuten-

ção de luminosos, e ar colidi
oionado,' instalação de som am-

,

biente.
"

"

'

KLAUS PETER' JANSSÉN
'

,

ADIMIR AN�RADE
'

Av. Get. Vargas, 659, Telefone
(0473>' 72-1635. Rua L-eopoldo ��.

Augusto Gerent, '135.
. ., "

Jaraguá do Sul'- -Sta, Catarina .

ASTRÔNIC ._

.
. • . ,� .;j.

'.

ASSISTaNCIA' TÉCNICA-ELETRONICA JARAGUÁ Ltda.�
Equipe 'altamente espet:ializada em consertos de

calculedcras -eletrônlcas, somadoras, máquinas de es

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

Técnicos cursados [unto a Olivetti e Dlsmac do

Brasil. "Atende-se junto a sua empresa.
A-ASTRONIC fica na rua Reinoldo Rau, 752,

junto a Tete Confecções, telefone 72-05.34. ."..- Jaraguá
'

do' Sul

'- ,/

ttda.

,I
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rViço Militar
,,",

chama
eservistas
" c-' ".,',

, DeI.gaCia' é 'a Junta do Serviço MiIi.

rlguá do Súl', utá eham ...ndo os reser

eixaram' di apresentar-se, por oca�
II'cício de Ap"'seritaSão da ReservaI

,

R/82), para que reg_ulaiizent a 'si,tu·

, dia 05 de ligosto de 83 ...
' ,

,

,C'Q PX ce PX ..Ar.no, Olavo' Duarte
COlUNÁ Ql"NtENAL DO PX ClOBE DE JGUA. DO SUL
ANO I N.o 19

ELETRICISTA AUTONOMO

Elétricista em geral, manutenção lndustrlel,
montagem de painéis, consertos de caldelra à '6180�
caldeiras a lenha e serviços de encenador,

RU�� �artel, 610. Fone 72·1429 • Jal'llgu' do S�I

l ,
� Na fase mais crítica das enchentes em nosso

Estado, estivemos empenhados, com quetr o estações:
QAP. no CanaiS, Emerqência Rédio , Petrulha, no 9, bese
Ma cidade no Cenal 11 e mais urna estação operando
no Canal 9, locallzeda no morro da torre de microon
das da Telesc, esta posteriormente dcsanvada dado o

retorno das comunicações às cidades anteriormente de-
la privadas. .', '

2. - O esquema montado pelo Clube funcionou 'da '

seguinte maneira: ii estação da torre de microondas da
Telesc entrava em contato com' as várias localidades a·

tingidas e transmitia' as .solicitações e informações pa
ra a estação central na cidade e esta, por sua vez, ena

travà' em contato via rádio ou telefone com as pessoas
ou órgãos a quem era endtlreçada a msnsagem (Cedec,
Aeroporto dé' Navegantes, Prefeitura. Murucipal, Rádio

. Cultura AM·FM, Rádio Jaraguá, entre outras). lndaial,
foi uma d'u I�calidades que em dado momento só tl

. nha comunicações via ,PX Clube e Rádio Cultura :�e Jo�
invHle. � I" ,_

_

3. - Agradecemos srnceremente aos essocledos
Blásio Besen' e Egon Schrnldt, os quais cederam 'suas

estações para a operação de emergência, col�cando
seus telefones à disposição do Clube, das autor ldedes
e órgãos envolvidos no auxílio aos flag�ad�.;, bem �o
mo informações ao público em geral. Nao bastasse IS'

so einde forneceram refeições aos operadores que se

I'e�ezavam junto às estações. Estamos agora. preocupa-
dos em "desmotivar" o pessoal, pois 3pÓS essas "rncr
do�ias" todas, ficaram mal acostumedos ....

'4
-

- Os colegas Adol.r 'Engelmann e Laércio Rath
também prestaram um serviço inestimavel lá na estação
do morro da Telesc, .permanecendo dias

.

seguidos na

quele local em constante serviço de comunicação e au

xílio às vítimas das cheias,
S. - A st luação, pouco a pouco, reton�a ao co�.trole do ser humano, muito embora a volta a normaol

dade ainda necessite de meses a fio de trabalho de re

nascimento de nosso Es tado. Aprovei temos o Iodo de

destruição parainele plantarmos as sen:Jei1.t�$ de um

jardim de progresso onde Horesçam as mal�_ belas r o

sas . O importante é a rosa. ,. 73/�1 - Gert

Tete Confe�cões .]
" I

Agora em Jaraguá do Sul a Tete Confecç�'ofe
rece grande sortimento de roupas prontas, artigos pl
presentes, retalhos em quilos, debrln, kache, toalhe
de mesa, banho e copa, além de tapetes, colchas e

cobertores para crianças. Visite-nos e confira nossos

produtos. "

Rua Reinoldo Rau 752 - Fon. 72..0534 -- .......
guá do' Sul.-,SC,

1" J

ntação deve sér na JSM e a rei?
faltosos é esta: Aldir 'Reltz, AltamJ!"
Ivaro Borck,' Am'arlldo Petry, Amaril·

,

Murara� Ant&nio Carlos Lehmkúhl;
limar Iaperà, Ari Wãchholz,

..

Arlldo T,o:
rios Alberto "TomazeUi, çarlos LJh

Carlos Pradi-/César-Mo.ci..- Silva, 'Cláu;.
�Cláudiô Germano -Radtke, DaHrio
vil-�anio Mohr, Flávio Sacht, Fran·
Ido Marangoni, Geraldo Sardagna,
Menegoui, Gilmar dà Costa, Gllmar
Ido Zanluca Júnior, Hillo _ Sebastião Ia-

aldo C�ne� 'Ivo Heideck.; Jadir,
·0 Antônio, dos Santos Castro, Jorge
José 'Jair Franzner., José

.

Jesmer
Marco� Kremer, Jpsé Robérto Kuhn,
o Nort JuceHno Todt, Karl Heinz:

.: Laércio A�gusto Koch; Laércio, Stehi,
piaz, Luís Carlos Stephani" LIf!z Car,.
Manoel Soares, ,.Márcio Alberto Ban·

arcion Aur,lio i.âzzaris, M.ário Ewald"
rreira Néri Luís lehmkuhl, Nestor

Odilo� Luix Mo;etti,'Osny Efson Bu·

Polibio Andy Radtke, Renato �érgio
rson Ricardo WO,lf, Roberto Chlqueo

ubens Celso Umlaúf� Rubens José Sch·
ro Otacííi�. de Oliveira Motta, Sil_vi.

Filho Sílvio Búzzi, Valdemiro D'Ama
i' �aller, Valmor Jos� Píc.coli, vn
K ii Vilson Aurélio FrutuosO, Wal·
, W;rner Otsa. e

'

Wilson LOPes de

AGORA EM JARAGUA

Clínica Dr. Jorge tuls
Eamarpn lnehauste

....:... CIRURGIA GERAL

- PROCTOlOGIA (DOENÇAS DO,INTISTI·
NO GROSSO)

- GASTROENTEROLOGIA

- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo
:. doro da Fonseca n.O 1 .086; ao lado da loja La Ca·

.

sita - Fone 72-1907.

\
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_
� claro que DeúS' não existe, quando veeê tenta LX

plicá-lo. Porque Deus transcende qualquer explicaç.ão!
Assim é a vida, também!

Todavia, a existência ç1e Deus e a compreensão da
,

�ida �o�e� ser percebidas no silê�Clo de sua �'te� E

e no silêncio de sua mente que voce entende Díi,�"s; quan
'do percebe que a vida persiste apesar da morte; q:.JE"
a verdade persiste apesar da mentira; que Cl IUL per
siste apesar das trevas.

A,Ordem Rosacruz - AMORC lern por objetivo
a expansão da consciência des seres humanos, j:.ara o

gradual .desenvolvlmento das potencialidades mentais e

aplicação dessa consciência em fatlor de SI mesmo, qOS
amigõs, parentes e de toda a Humanidade.

I

É através da expansão da consciência que você po-
f'
derá perceber os novos vaiores da vida, e então, do

, s . .silênclo do seu interior, emergirá uma nova riqueza dos

,

seres que a-lcançaram a PAZ peia compreensão.
'

Utilize o cupom abaixo e remeta-c à AMORC, scli
'citando gratuitamente o livrete "O Domínio da Vida".
o qual lhe será enviado Imediatamente. Nele encontra
rá amplas informações sobre os ROSACRUlES e, sua

missão atual. Ou, simplesmente, teleíone pecindc o '

hvreto .

'

ORDEM ROSACRUZ - AMORe
Caixa Postal 307 - 80000 - Curitiba-PR.

Telefone (041) 254-3033

Norne '
, .

Endereço , : , ..

Bairro Cidade .

Cep 0.. Estado País �

Afonso Piazera Neto,
- Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM GERAL

Av. �etúlio Vargas, 158
1.0 Andar - Fone: 72-0186

89250-Jaraguá do Sol
Santa Catarina

" '-,------------------------�

Cadeira de rodas movida por

energia' solar, quer inventor
jaraguaense

Fatos inusi tados e extra

ordinários acontecem em

nossa volta, sern que nos

'apercebamos da 'sua gnln
deza, Nossos' confrades de
liA Notícia", de Jolnville, na

edição de 07 de julho últi
mo, estamparam artlqc, no

ticiando que o diretor de
urna modesta indústria ce

tarinense tem o grande so

nho de ver uma càdeira de
rodas movrda pela energia
solar, para àeficientes físi
cos, Esse diretor é Wigold
Leitzke e a empresa a ln
dústria Mecânica Leitzke, a

qui de Jarô8uá do Sui.

"Uma expertêncle talvez
pioneira em todo o País �

diz, a reportaqem - esia
sendo feita por aquela lu

dústria, ao desenvolver
'

e

montar 'um conjunto de
rnotor, beteria e carregaaor
para movimentar uma ca

deira de Antônio do Rosário,
um deficiente físico que re
side em São Francisco do
Sui, as margens da 5C-280,
na localidade. de Reta. Hb
uns vinte dies, Antônio WiTI

testando sua cadeira oe ro

das cem motor alimentado
por uma bateria de 12 volts
que conta também COm um

carregador e uma extensão
para ser ligada a tomada
ue corrente alternada.

"Na realidade, aquela in
dústria ocupa-se na mecên..
ca de tratores e solda, bem
como representações, W:
gold idealizou um motor s-

-Ién ico
. para uma Cadeira

de rodas, j,á que, com o sis
tema de propulsão a rnotor
de expiosão não aprovou
por vários motivos, dentre
os quais o de segurança.
Leitzke espera aperfeiçc;a.r o
seu invento, fazencio com

que a bateria seja recarre
gada na própria cadeira sem

ser necessano ligar à cor

rente alternada.

P�ORRo.GADÖ.s OS
PRÁ�OS PARA

TRIBUTOS FEDERAjS

Foi prort ogado .por 60
dlas o präzó "pera

'

o paga..;
mente de 'todos "ós rributos
federais (TRU, Imposto de
Rendá, 'IPI, etc'), com ven-

, cimento 110 mês de [ulhe,
devidos tento por pessoas
físicas como jurídicas COI:,'
domicílio fiscal 110 estado
de Senta Catarina. A infor
mação é do secretário da
Indústria 'e Comércio, pres
tada pela Delegacia

'

Fiscal'
do Tesouro Nacional,' COm

sede em Curitiba, acresceu

tendo quê' ii; medida foi ado
lada na manhã 'do dia 15,
pelo ministro da Fazenda,
Ernâne Galveas, através da
Portarte :n.O 176, publicada -

'no Diário Oficial da União,
VESTIBULAR DA UFSC

A Universidade Federal de
Santa Catarina lançou o e-

,

ditai referente "ao' cõncurso
vestibular de [anelro de 84,
que vÇli oferecer, come no

ano passado, 2.745 vagas.
As inscrições deverão ser

reellzedas apenas no perío
çiq de 2:2 de agos to a 9 de
setembro deste 'ano.

'

"A cadeira de Antônio -

continua - alcança urna

velocidade que varia entre

cinco e oito. quilômetros
por hora em tei reno plano.:
chegando urna carga de ba
teria para percorrer 50 qUI
lômetros, aproxirnedamente.
O sistema de tração é dire
to, não possuindo ernbree

gem, basta só ligar um co

mutsder e a cadeira mcvl
menta-se em uma veloclcc
de constante, mas nos pia
nos elevados, Antônio re.n

que dar uma ajuda ao mo

tor mas, como de mesmo

diz "pera mim é um pro
gresso importante, uma vez

,

que posso deslocar-me mdlS

depressa, sem ser preciso
usar as mãos constantemen-,
te" .

Estamos esperando
que nossa experiência dê
certo e, quem sabe, para o

futuro, trataremos de aper.
feiçoar até que possamos
chegar a uma força I motriz

gerada pela energia solar e

teremos então a prln.elre
cadelra de rodas do mundo
movida' pela energia solar
com grande economia de

manutenção. O conjunto
montado na cadeira oe An
tônio foi desenvolvido pela
equipe de técnicos .sob d

chefLa de Wigold, um ho
mem que se preocupe com

a dificuldade de locomoção
dos deficientes físicos., O
motor elétrico foi o. prlmel
/0 passo para uma possível
solução do problema do
deficiente físico que, no íu

turo, poderá ter uma cedei
'ra de rodas movida peles
raios do sol, cuja energia
serviria para aCionar o sis
tema de carregamento da

bateria, explica Wigold" ..

FISCALIZAÇÃO

Entroc ein f'unCionamentp
segunda-feira, em, todo 'o.

Estado,' o tabelamento (Je
preços de 26 produtos, in
cluindo carne, lei te co.iden
sado, trigo, arroz, mecarrão,
açúcar, óleo de soja, feira,)
preto, água mineral e pro
dutos de higiene Ei limpeza.
OS COI nerciarrtes que r.::i-:>',
cumprirem ci tabela serão

:

autuados e presos. A pcpa
láção está .sendo convocada
a' fiscalizar. As denúncias

, ,

podem ser feita na Sunsb,
Poltela Civil, poJ(Cia Mliltar
e Promótoria de Justiça.

Com apenas Cr$ 3.000'
você recebe, durante 1

, ano, 9 melhor jornal
da região. Agora em

novo' formato, com

maior tiragem e cir

culação. "Correio do
Povo" �, fone 72-0091.'

, A coincidência das comemorações do Dia do Colono e do Dia do Motorista é sugestiva por tra�

duzir a sintonia de um reconhecimento que é devolvidc> por todos os povos. Nil imagem, do colono temos O!!
fundamentos de todas as civilizações e na' figura do mOitorista o complemento com o transporte dos bens gtU'd"
dos nas terras e nas indústrias.

"

Nesta oportunidade, desejamos também transmitir os nossos efusivos cumprimentos a comuni·
dade jaraguaense, pelos 107 anos de Fundação da cidade.

'

Av. Mal. 'Deodoro da Fonseca n.O 7�11j - Fone 72-'0991 - Jaraguá do Sul,- SC.
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No jogo' da, solidariedada a

vitória do JEC sobre a.Selecäo
,

I

Um público de aproxima
damente três mi:1 pessoas
foi domingo à 'tarde aoEs-:
tâdlo Max Wilhelm, para as
sistir a partida entre a Seie
ção de Jaraguá-do Sul; lnte-

ograda por atletas das equi
pés que disputam -O Torneie
Mário Vitório Rassweiler e

o Joinville Esporte Clube.
Foi um jogo beneficente, da
solidariedade, com dupla
finalidade: abrir os festejos:
da- Semana de Jar,aguá,' C9-
memorativa aOS 107 anos de
fundação da 'cidade e arre.."
cadar donativos -aos flagela
dos' das enchentes, vítimas
da maior catéstrofe vivida
por Santa Catarina, neste
século
'A" partida em sf . agrado.u

'([Ie embora a Seleção não te
nha conseguido um melhor
desempenho, o. que, é com
preensível, pois não reell
zoo nenhtJftI, treinamento
em conjunto, yaleu o esfor
ço e a Iute da rapaziada, on
de alguns se sobressalrem,
caso do volante MôlE\l, que
syrpreendeu os prÓpriOs 'd
tl,�t'as Ei di rigentes' do' trlco
lor .da Manchester Catari
nense. O JEC pelo seu maior
preparo e com valores pro�
f!sslonais de ,reconhecido
quilate" técnico, ·derrotou a

S�leção pel,o clássico placar
de,3 a O, gols anotados por
Ricardo aos 40· do 1.0 tem.
po, Otni aos 29 e Wilson aos

44'!l1inl!tos do ,2.p tempo"
foi� ,um placar not;maL ,

A Seleção, - que apresen
tou-se vestida com um 'uni
forme vistoso, com ·as ',co

res da bandeirá, esteve as:
sim formada: OS\'1aldo (Nil
son-; Odilon, Küster, Rena
tö e Grtmar -(Nílton); M61c,
Moacir e Carlito (Pomero�
�e); Ziza (Cóli depois Maie.
chi), Adi (Girolla), Aidinho

(Mauríc'io). JEC: Betão
(Borrachinha); Sidnei (Cle
démir), Adilço (Wilson), A
dílson e Carlinhos; Palmito
(Da Silva), Ricardo e João
Renato (Paulo Mafra); os
ni, Reqlnaldo' {Serginho) e'
Adem i r (Haérton).

. 'A renda Cl0 jo�o - COiF
tribuição espontânea; depo
sitada numa urna - roi de
Cr$ 287.847,00. Além dis
so, arrecadou-se duas Korn
.bis de donat'ivos, entre man

timentos, roupas a calçados.
. O Jolrrví lIe nada cobrou

pera apresentar-se em Jara
guá do Sol. A Prefeitura a

penas pagou a locomoção e'
um jantar aos atletas e di
riqentes. De acordo com o
Chefe da Divisão de Espor
tes, Raul, Rodrigues, é pos
sível: que urna nova premo
ção 'saia, ainda este - ano,
centre equipe catarlnense
ou até mesmo .: do Parané,
dependendo das condições e

datas.
O prefeito Durval Vasel,

que também é um dos di
retores do Grêmio Esportivo,
Juventus," ',entusiasmou-se,
com a, promoção e comen

tou sobre a posslbilidade dó
volta de uma equipe jara
gua,ense à divisão principal
do futebol catar[nel'lse .. Va
seI fez promessa de que °

poder público municipal co
laboraria com a 'iniciativa,.
,dentro de suas possibilida
, df;ls.
PRELIMINAR,
_' Os veteranos, de Jarag.Já ,

(�aependi) e de São Frqn
óscp (Atlé�ico) fizerÇlm a

pfl;lHminar de Seleção x ,Jec.
O placar aCLSOU empate ,a "

goJ. Os saudosistas tiveram
a oportunidade de ve,r em

"ação' � craques
. do passado

que marcaram época no fu
tebol da região nCideste cio
Estado'.

HERcrLlO ANDRÉ VENCE A
MILHA DE OURO

------__-------------

No intervalo da partida dré (G. de Jara;luá), com

"
,entre Seleção de Jaraguá vs tempo de 4min.20seg.; 2) ..
JEC, domina0 à tarde, sob a Antôn:o Sérgio oe Miranda
Coordenaçã; do técnico cl!': í-ortes (Kohlbach ), em 4111.,
iltletismo Jo;;é Augusto, C..:- 25seg.; 3). Edúardo Horn
91ioni, foi realizada na pista (Iv\enegotti), em 4min.32seg
de atletismo do· Clube Ati�- 8déc.; . 4). Rogério Kuhl�·
lico Baependi, a "Milha à.� (Jaraguá Fabril), em 4min
Ouro", na qual participaram 45seg. e em 5). José Abílio
20 atletas, que percorrflram André (Fecularia Rio Mo�
Os 1: 500 metros estabeleci- Ih&_), em 4min.47s-eg. Ao
dos. A /IMilha de. Ouro" fez término da programaçãç, o

'Parte da abertura dá sema-
'

. 'professor Baklúíno .RjlU'fino
na comemorativa 'aos 107 entregou ao pritneiro 'colo"
anos de Jaraguá do Sul. cado um troféu e medalhus

aos demais, oferecidas peia
Secretaria dp. Educação, Cul
tura, Esporte e Turismo.

'

Os resultados foram estes'
1). Hetcflic HerculanQ AII-

Salonismo: muita
"

movimentacão nas de-cisões
,

I

dós' titules
Os Campeonato Citadinos

Adulto e Juvenil, da Liga
Jarequaense de Futebol de
Salão, desta temporada, vl
vem seus momentos derra...

deiros e decisivos 'tem ar-
'

rastado grande públlco aos

ginásios da Arweg e Artur
Müller. No dia 12 passado,
"pós estar perdendo, a Ur
bano virou o placar -e ga
nhou da AABB por 4 a 3 na

categoria 'juvenil, enquanto
-

que na categoria adulto,
. Besc

> lxO Urbano e Brei

thaupt.4x2 ArWeg. Já na

sexta-feira, dla 15, Mirtes
7xO Breithaupt (juvenil),
.Arweg 2x2 Breithaupt e Ur-

. bano Ox2 Besc (adulto),
partida essa' que não che

gou a ser concluída em ra

zão .de uma serie de inci
dentes acontecldos, Um elos

quais, a falta de .némero
mínimo de atletas por parte
da Urbano,

Esta semana. terça-feira e

ontem à.noite, Besc e :313;·

theupt, classrflcadas pare ,\l

decisão do título adulte, nu

ma melhor de três pontos,'
foram protaqonistas de [o
gos emocionantes, Na terça,
ainda, A.�es x Breithaupt e

Urbano x-"'�BB disputaram
para saber quem iria as fi
nais numa série de melhor
de três' pontos, Iniclada on

tem à noite, no Artur MUler.
o encerramento desses

certames deve acontecer na

próxima semana .

Por outro lado, segundo
il�forll'õções do .presidente
Luiz' Carlos Nico!uzzi, da
Liga Jaraguaense de Futebol
de Salão, a entidade vai der
in.cio no final de agosto ou

inicio de setembro, ao Pelá,
dão, campeonato que ,irá
reunir equipes não fllledac
a Liga, oportunizando essim
a prática do esporte mais

praticado no Brasil também
j::-or outras equipes, '

que e�

xistem as dezenes.na região.
Detalhe: as partidas serfo
todas 110 pavilhão coberto
do Agropecuário.

Vai .salr o
'

Canpeonato'
Extra-Dficial
de Voleibol,
Na noite de segunda�'�l::ita,'

um novo encontro entre o

grupo de desportistas que:
estuda a fundação da Ligfi
Jarequaense de Voleibol lo!
rea lizada na Associação' 'Â-

'

tiética I ndústrias Reunidas,
onde novas Idéias suryiram
e 'foram dlscutidas, enfe
cando os aspectos lega':s do

processo. Decldiu-se psra
este ano a realização dê úril

Campeonato Extra-Oficial de
Voleibol. em termos regio."
nais, erg'anizado e d.r �Z'�é,
pelo próprio grupo, que es

ta semana manteve confêc
to com o secretário de eàu-

\

cação, cultura e, esporte,
Balduíno Reulino,' buscando,
apoio 'à iniciativa, . notada-

, mente quanto a cessão por
parte. daquela secreterlav.de
um gJtlásio" coberto ' pera Q'

. te-alizaç,ão ao certame.,' que
a prlncípio deverá .ser rea
I izado aos sébados à 't.ür,de,
etn Çlmbos' ,os naipes ....

'-

A Liga dever6', ser oficia-
'

lizedo a partir 00 próximo .

ano, consubs�anciado no' fd�,
tÇl de .existlr rea,1 interesse'
no sentido de que essa, pre�
'tensão sêja" concretizaÇ1dl
por parte de clubes e d� a;>

sóciações desportivas., Mui�.
to em, breve deverão sur:gir,:,
(.,utr.as ,informações acer(.�
,do traball;p que está sendo
realizado a esse re.speit9.

,

.

Cruz 'de Malta vs Juventus
pode não sair amanhã

A deciseo· do primeiro
turno do Torneio"Mârio Vi
tório' Rassweiler" de'v"e a·

cOhtece.r na taroe deste do

mingo, no 'Estádlo Eurico'

Duwe; em Rio-da Luz,' cfltre,
Cruz de Malta e Juventus, C;S

atuais líderes da competi
ção, o primeiro com 8 pon
tos e o, segundo I..om ,9 .. E:3-
ta será uma parti'dá isolada;
válida pela sétima rodada e

que vai decidir' uma dús va

gas para a decisão do titulo
C0m o campeão do retvrno.

Segundo dirigentes do .10-

ventus, se depender da dI
retoria, a partida não sairá
em Rio da Luz, por o clube
não concordar em jogar em

estádio sem alambrado. Os
juventinos alegam que já

no início do certeme ha
viam, a_traves de ofício, a

lertado os dirigentes da Li

ga Jaraguaense ue FutebOl
que· em hipotese alguma, a-
'ceitariam 'atuar em prac,.a
esportiva nessas condiçõ6s
(sem alambrado) e se mos

tr'am irredutíveis. Consulta�
elo, o presidente Valdir Ar
no Stricker, da UF, 'diZ que
se o Juventus não for, '''di

perder' os pontos, urna vez

que assinou á ata, concor

dando com o regulamento
e a tabe!a.

O impasse continua e ri

ca_a 'incógnlta se o jógo' sai,
ou não. O returno do Tor
neio deve começar imedia
tamente, c.onsoante Stri
cker.

.,'
'

I ..
:'

COME'ÇA ,A DECISAa
DO CAMPEONATO;'. '

BANCARIO DE FS

Terminou no sábado, did ,

16, CI fase d� classificação .'

do I r ,Campeonatc Bancár,o
on Futebol de Salão, iniCia
do dia 14 de maio, com a

pi.lrticipação ddS ,)g�nclas
do Unibanc.o, BI adesco, Itaú
Bamerindus Guaramirlm,
Sulbrasileiro, Besc Jaraguá
do Sul, Nacional, Bamenr,
duas Jaraguâ do Sul e Besc
de Sßo Francisco. Os jogos '

da última rodada, apreseil" I
tou os resultados Braelesca-'j!1 x 1 Bamerindus GM e I tciú ,

Ox4 Besc SF3, classiflc.ando- i
se às finais Besc SFS e UlIi,

.

banco, Besc JS e Naclonai.

As partidas deciSivas co

meçam às 19h, nc Ginásio
de Esportes Artur Müller. A •

finalíssima vai acontecer no
dia 06 de a,gosto,

Rojinha no Campeonato
Brasileiro' de I(art

.
O·· P'; loto Rodolfo Jal'íil

Neto, o Rojinha, está com

petindo no Campeonato
Brasileiro de Kart, na cate·

i 9wia PC, que. se realiza na

.: "dql'adp �paulista' de Rib,�irão'
.

Prêto�: Rojlnha, integrante"
di} Kohlbach Kart, de Jara-

I

guá do Sul: viajou no final
de-semana para! São, Pauio,
onde permaneceu até quirl-

ta"feira realizando tomadu':;,
de tempo, ajuste de-máqu'
na e reconhecendo a pista.
Ontem, dia 22, aconte.:eu o

dnlCIO. " do Brasileiro, que
tem ontinuidade hoje e a

amanhã:
É a{ segunda ve-: que ROI i

nha compete no brasileiro'
de Kart, representando a e

quipe jaraguaense.
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Veículos movidos a álcool
Corcel II Hobby - branco 1951
Corcel II Hobby - brancç, 1981
Corcel II L - vermel hc met. 1981
O km Corcel II L - azu I 1981
O Km Belin ali L - azul met 1981
O km Opala - beöe mét. .. ; 1980

.
O km Opala 4 portas' - azul met. 1980
Brasilia � branco 1981
O km Passat - branco . . . . . . . . .. 1979
O km Fiat 147 L - marron 1981

Veículos movidos à gasolina
Corcel II' sr. - bece 1982
o km Corcel II ST. - beqe 1931
Corcel. II ST. - branco 1979
Corcel II ST. - beoe 1978
O km Corcel II GT. - azul met. .. 1980
Corcel II L - branco 1979
Corcel LOO - bece i 977
Belina LOO - amarela ; 1977
Belina L - rnerron 1977
Bell na II L - verde met. 1979
Belina II L - beoe 1980
Passat LS - beoe 1979

.
Passat LS - beoe 1978
Passat LS - .branco 1976
O km Opala Comodoro - branco 1978

,,--Ooalp 4 PQrt!3.S - marron met 1976
,
F-100 álcool -, Ocre 1981

.......
. F-100 álcool - beoe . . . . . . . .. 1979

Compre seu carro usado e financie com
a TAXA DE JUROS MAIS BAIXA 00' f,.
MERCADO. Promoção válida até 31.07. I"

Av. Mal. Oeod. da Fonseca, 158, Telefe- I,

nes: 72-17701 e 72-1995.

VIAÇÃO CANARINHO,

TRANSP,ORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES
I
I

A "Canarlnho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando; à disposição moderníssimos .öntbus, com

pessoal especlellzadc," "posslbllitando
'

urne viagem
tranquila, rápida e seg,ura.

, Programe bem! PrQgramIJ Canarinho,
o transporte caririh�$o.

.I

)
J

,>
I

CONf'IRA A HIS1'(jR.lA ...

Um horticultor japonês ,obteve
urna flór de lotus de uma semente que ti
nha 2.000 anos de existência. Havia sido
encontrada em uma canoa enterrada em

Tóquio, à dez metros de profundidade. O
nome "lotus" foi dado a várias plantas
frutíferas, assim como a .espécies de lírio

aquátic_G.
- A "Tribuna de Imprensa", do Rio,

comentava a possível saída de Horácio La·

'.fer, Ministro .da Fazenda, contradizendo'
.ponderados órgãos 'a respeito da gestão
ministerial do' àutor da lei do câmbio li·
vre, dizendo: "Quando o sr. Horácio Lafer
tomou conta do Ministério da Fazenda, em
prin�ípio de 1951, possuía o Brasil', depo-, .

sitandos em bancos de Nova Yerk, mais
de 200 milhões de dólares e uma alta clas
sificação pará obter crédito a longo pra
zo, isto é, até por 10 e 15 anos. Poderia
o Brasil; naquela. ocasião, conseguir sem

grande esforço, empréstimo, a juros mó
dicos, até de um bilhão de dólares, sém e-

,

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

.. , HA 38 ANOS

- A Santa Sé acabava' de excomun

gar' e privar assim do título eclesiástico o

ex-bispo de Maura, Antonio Duarte da Cos

ta pelo fato de ter-se insurgido contra a

Chefia do Papa, fundando uma igreja ea

tólica no B'rasil, sendo favorável' .ao divór
cio e tantas outras coisas, que a medida
se tornou necessária para' salvaguardar a

moral e a disciplina da Igreja. Nos di.s

que correm rieste ano de 1983 continua a

atividade do arcebispo rebelde Marcel Le

férve, que se tornou amplamente conheci.
do por sva campanh.à contra o que eensl
dera "reformas liberalizantes" da Igreja,
um movimento que foi fundado na al
deia de Econe, Suíça, no Vale do Rodano,
em 1970. O arcebispo, aos 77 anos" acaba
de renunciar à lid/rança do movimento
tradicionalista e "deseja transferir a éar·
9a a ombros mais jovens". Antes, porém,
de entregar a campanha ao seu substitu
to, padre Franz Schmidberger, alemão, co
mo superior geral da 'iFraternidade Sacer
dotal São Pio X", o prelado ordenou' 22
sacerdotes tradicionais, apesar de uma

proibição do Vaticano há 7 anos, que o

interditou de rezar missa ou administrar
sacramentos. Em sua homilía,' censurou
duramente as tendências "$Ocialistas e me

dernistas" da Igreja, consideradas as "fen
tes de todo o mal". Seus comentários se

seguiram a três anos de relativa paz ver

bal entre o Vaticano e o arcebispo. E João
Pa�lo II continua a missão de unir a Igre
ja.

Barão d. Itapocu

xagero,. Qu�ndo- o sr. Horácio Lafer dein
a pasta da Fazenda, fica o- Brasil com

uma divida comercial de cerca de um bio
Ihão de dólares, sem crédito e na eentln

gência de não poder atender em ordem os

compromissos -assumidos". Este era o

saldo econômico e financeiro do Minis
tro Larer, fortemente escudado pelo snr.

Getúlio Vargas. Pelo que se vê, o Bra.iI
continua vivo mesmo passados 30 anos, e

não estão sozinhos os Ministros Delfim

Netto, Ernâne Galvêas e Carlos Langol1i
da década de 80, também fortemente C$�

cudados pelo Presidente João Baptista d.

Figueiredq. Resta apenas aguardar ó "Fi·
nai Feliz" da novela do Fundo Monetário
Internadonal, que denrá falar mais aho
neste episódio em que se pretende romper
c:om aquele órgão que .congregá as fJnan·

ças dos desenvolvidos. Deus queira que tu·

do saia bem!

HÁ 30 ANOS

HA 20 ANOS
- Falhava o programa do Baependi

e do Recreativo Guaramirense para um

sábado e domingo esportivo adredemente

programado. Não vin6am os oficiais da
FAB, da Guanabara e também não vinham
os cadetes de Curitiba. Da frustada deso

lação restava a esperança de que tais en

contros poderiam ser realizados em outra

época. É queL já naquele tempo que ante

cedia a março de 64 os destacamentos es

tavam impedindo a livre circulação dos
militares face a crise que cresciä a cada
dia que passava e acabou dando no que
deu.

.

.... HÁ 10 ANOS
- A "FUNC" - Fundação Universi

dade Norte Catarinense, pel'os alunos da
Escola d� Educação.Fisica, Faculdade de
Filosofia e Ciências Econômicas, tinham
destacada atuação nos XXIX Jogos . U�i
'versitários Catarinenses, realizados em

Florianópolis. Jaraguá do Sul que ainda
não possuía uma escola superior e hoje '

a de Estudos Sociais está sendo desativa
da temporariamente pela saturação' do

mercado, como dizíamos, estava bem re-
,

presentado pelos alunos jaraguaenses que
estudavam em, Joinville e que, nos Jogos.
Abertos de Simta Catarina, que parece
também não vão realizar-se em 83, tive·
ram merecida atuação e destaque. José

Augusto Caglloni brilhou intensamente,
com 1:' lugar nos 3.000 m, 2.° nos 800 e

2.° nos 1.500, SantinO -Rita,. o nosso "ee

lored", obtinha o 1 .... lugar rios 110 In

sem barreira, 2.° em salto tríplo e 1.° em

arremesso de dis.co. No 'lagoa Bo�ita
Country Clube recebiam .05 louros de suai

vitórias. Hoje os�dois são compenet�ado$
profiss.ionais. Parabéns! ,.

1

•

•

INDÚSTRIAS REUN·IDAS jARAGUA e CONPAL - Concentrados p/AliMentos.

\ .

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRAI'OS?

. FOTOCOPIAS? SERViÇOS AeREOS VARIG?'

S. o seu problema é esté a solução é esta: Org.niz�são fontatbil
"A Comercial" Ltda. Rua Cei. Procópi9 Gome. 290.

_
Telefon. 72-0091.
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'e omemoramos o ano 107
de nóssa fu�dação. Cor
ria o ano 1876 quando

tudo aconteceu. Foi ocasio
nai ou planejada =- nossa

fundação?
O' planejamento do Esta·

belecimento "Jaraguá" já es

tava nas altas conjecturas.
do . Coronél Emího Carlos
Jourdan e que, por isso, ser
viu de título do. livr.o do
nosso querido Frei �urélio
Stulzer - O PRIMEIRO LI
VRO DO JARAGUÁ. Do Esta
belecimento que se chama
ria' "Jaraguá".
Até hoje ouvimos a afir·.

mativa de que o 25 de Julho,
que é o dia como sendo o

da fundação de Jaraguá . do
Sul, em 1824, ensejou ao

Brasil unta nova fase na di
nâmica de seu

' desenvolvi
mento, atri�uindo-se àquela
data um sentido de reconhe
cido valor nacional.

o 25 de julho de 1824
foi, no Brasil, a marca

/

da
c�fonizaçiio, o dia do colo
no,' em decorrência da ehe
gäda dos primeiros alemães
no Estado do. Rio Grànde
do Sul - IIAnkunft der �rs

ten Deutschen Einwanderer
im Staate Rio' GraneIe do
Sul -.' Mais precisamente
'em São Leopoldo.

Num estudo sobre coloni
zação não se poderlá deixar
de ver a·té que 'ponto dr ter

.

mo "cólonização" seria ade
quado para tOéÍas a$ formas
de ocupação de terras.
Mestre En1i1io da Si.lva ao

escrever Ó 'o;egundo livro �o
re Jaraguá, deu ao seu tra
balho o titulo de JARACUÁ
do Svl - II Livro - Um
Capítulo da POlfoação do Va
Ie do lí:apocu. O que tel ia

in'spirado o veleràno "prof!.::i-
.

sor para pt'eferir o' terniO.

POVOAÇAO ao invés cie CO-

Como nasceuJaraguá?
LONIZAÇAC?
Os programas independsn

tes ou espontâneos dos aJ

quirentes
.

de pequepas ,;

reas, de que resultou' (I pe
queno agricul�or e, por COlt

seguinte o termo minifu'l-
......,

c)iário, com as � Jes g:�
L-as improdutivcn ....;;_;_ os lati.

. fúndios no sentido . brasiie'
ro, fazem das expressõ=s
"c.olonização" e "peveamen
to" juntas, quando empre
gadas em. rela9ão a., Brasil
do século XX, abrangendo
todos os processos pelos
quais se facilita o acesso d�
uma. classe de pequenas
proprietários à propriedade
da (erra.

Nó segundo Impédo já se

afirmava que a colonização
'Oficial não tinha .

por idéia
do governo de fazer. impor":
tar eelenes , por sua' conta
e assegurava que o mesmo

governo desenvolvia, esforço
em

....

proteger' companhias e

�mpresas .

particulares nos

conta�tos sobre a colocação.'
dos .recém-chegados, prlnel
palmente no que. tocava

.

ii

'recepção, preparaçãó· e !;oi

tuação das terras, em que
deveriam se estabelecer es

. núcleos.
E o pesquisador Waner

Fernando Piazza, ao abordar
a rivalida..de luso-�islJânica
e o vazio demográfico, onde
a coroa portuguesa se vla
na contingência de supera.'
a dominação espanhola e fi
xar as suas fronteiras' no

Brasil Meridional, reservou

uma função primordial à
Terra Catarinense. A ação
colonizadora em Santa Ca·

tarina, pelos governos pro-

uma outra especle de colo
nização, derivativa de área!.
questionadas, o ,territ6rio
dominado de "Missiones".
pelos àrgentin,cs ou de "Pal
mas!', pelos brasileiros ou,
então, disputadas entre as

Províncias vizinhas de Sta.
Catarina e Paraná, conheci
'da por Questão do Contesta
·do.

Edição Especial dos 107 Anos

mador. ouviu de Jourdan as
segui"tes palavrà5:

'

I;Rapa
_zeSi . aqui eu: quero fundat:
uma grande usina de açú;.
ear. 'Esta terra será de gran·
de fut�ro para o Brasil" •.
Ao lado da atoal CELES�,

terras de, .Eduardo
.

Keler.
mann e hoje pertehcent� a

José Hermínio Marchi cons
truiu a primeira casa' ad."i-

,

nistrativa da colônia.,
..

. Etn julho de 1891 chega
vam os primeiros imigran
tes, possivelmente antes,
pois, Franz Fischer,·' húnga
ro, emig"�o �m fevereiro
de 1892, exibia aó "Correio
do Povo" (ed. 1.�, de
.6-5�51 l, 'depois ,retificilldo,
mostrando que Jaraguá cus-

tara 12:240$000. -

.

Num enorme rancho ins-,
talou a usina açucareira,
com 10 fornalha.s ,e capaci�
dade para ferver l8 barricas
de açúcar e 2 alambiques
pa�á 2AOO litros' de :aguar�
dente, conl plantações que
se éstendiam"·d8sde. a hoje
Indú$trias Reunídas até a

,Estrada Francisco' de Pauh,
perto da Faculdade de Estu
dos Sociais e de Economia.

Assim começou Jar�g..,á
. do $ul, hoje e terceiro pair
que industrial diversificado
de Santa Catarina e um. d�s
10 maiores arrecadadorés de.
ICM da terra barriga-verde.
Ao seu povo, ao seu go·

vérno, aos sevs empr";áários
e profi�sionais liberais que
honram 'a "Gr.ndeza. pelo
Trabalho" do nesse bl"8s:iO,
os cumprimentos por I1lciis

um' aniversário, o 101.0 deão
de a fundação. .

. Ao' fundador e seus des
cendentes a 110ssa co"!,,ovida
homenagem.

Etlgênio.Victor Schmõckel

Julho/83,

vineiais, tio governo regen
cial, fizeram da. pro'tlncla
barriga-verde, uma exceção
à, regra colonial.

Por seu lado, a situação
na Europa nó início do sé·
cule XIX era djfícil,' subor
dinando os trabalhadores
rurais à aristocracia deml
nante em regime absolutista

e, cem isso, provocando
uma corrente emigratória
dqs países de língua alemã Formamos, os do, litoral,
para a América, ele cujo een- um outro aspecto desse pro-
tinente se contava encontrar cesso e historicamente en-

um novo eldorado para as tramos como a COLONIA
classes menos favorecidas do. JARAGUÁ,.
velho mundo, ansiando por Pela Lei 'n.O 1.904, de

.

melhorias sócio.econ&micas 17.10.1870 -estabelecia-se
e políticas. mais úm patrimôni,o .: dotal

à Princesa Dona Isabel e a

O Brasil Império, na dé- seu esposo, Gastão d'Or·
. cada 1850-1860 procedia le�ns, que em 1872 já tinha
importantes transformações I iniciadas as medições pelo
na política c·oionizadora. .

,eng. Matinho Dumiense Pino

Veio, então,
.

a "Lei rle Ter- . io Braga, no Vale do 'ltapo-
ras", das devolutas, qúe!te- cu, incompletas.
riam medidas, demarcadas _O Conde d'Eu contrata,
e utilizadas em colonização, então, para realizar a medi-
terras p.ara a

i,cOlói1iz�ção" çãe o -Coronél Emílio Carlos
indígenas e para a fu.ndação Jourdan, que, reconhecendo
de povoações, resultando em as terras ubérrimas da re-

colonizaçao bem sstr,utura. gião, adquire em áreas een-

da e fugindo à improvisão t,íguas, terras para si, nu-

até então sentida. má concessão de 10.000 hee-
A guerra contra o Para· tares, a 25 de maio de 1895.

guai 'com a ntovimentação Mas em 1816, acompa-
de tropas no porto do Des· Ilhado de seu sogro Charles
terre, o 'tráfego marítimo Caffier, 54 pretos e 6 bran-.
decorrente, a recepç�o e en· cos, transporta-se a Jaraguá,
caminhamento de soldados. do porto de São Francisc\)
a evo'lução tecnológica, o onde desembarcara vindo do
sistema de .correios, tudo Rio de Janeiro, ltm canoa
contribuiu para a moderni· conduzida por cinco' rema-
zação e .,ela se envolveu g. dores, chegando numa das
nossc fundador, uma das margens do rio Itapocu, a

grandes figuras da Guerr�- tual terre!l0 d. propriedade
da. "Tríplice Aliança".. de Mário Tavares da Cunha

E, por isso mesmo,' entra Mello .

mos para a história, como Calixto Borges, velho r..

Participando da ':Semana' de Jaraguá", nossa homenagent,
aos Motoristas e Agricultores da região.

Malhas em algodão
,

,

Posto de Vendas Marisol
.. ".<.,,, ,...
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