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� PX fará' g"ir'Íc�lna'pará arrecadar
.

.

. material de censtrucão.

I

'.

A solidariedade humana tem sido algo surpreendente
neste mês de julho. As enchentes do Sul do Brasil, por e

xemplo, têm apresentado fatos incríveis, sendo- um deles,
a GINCANA 'PARA RECONSTRUÇÃO DE SANTA CATARINA,
do PX Clube de -.laraguá do Sul, que tem a finalidad� de

. angariar materiais de. construção, que serão doados à ci
dade ou cidades que na data do encerramento da mesma,
estiver mais neCessitada desses màteriais

-.para
.'

!.ISO na re
. construção ou recuperaç$o de. seu patrimônio. Os donativos:
em dlnhelre e mesmo outras :espécie-s de doações, serão
destinados a compra desses materiais, .que. posteri�J"mente
serão remetidos ao órgão que estiver' coordenando as ati
vidades de reconstrução na cidade· ou cidades e-scolhidas
peta comissão organizadora da gincana.' .

.

, A gincana do PX Clube tem o apoio da Prefeitura Mu
�icipal. Ela será realizada dia 20 de agosto, das 8 às .18h
e. dela .poderão participar todos aqueles que têm interesse
em ajudar a. �econstruir nosso Estado, castigado .

por su

cessivas enchentes. Cada equipe deverá ter no mínimo 10
elementos. '

As inscrições vão de 1.0 cl 12 de agostoí das 8 às 17",
na Secretaria de Educação, . Cultura, . Esporte e Turismo
(antigo mercado municipal), 'com a Srta.,' Sandra. Valol'
das inscrições - Cr$- 5 mil por equipe. Maiores informa
ções com Marli (fone 72-0555). ou com 'Magalhães, na Lo
ja HM da ·Domingos da Nova.-

.

O PX Clube de Jaraguá do Sul está convidando toda a

comunidade, a indústria e eemérele, no sentidó . de que
façam equipes e participem da gincana, que tem caráter

. humanitário. A premiação é Cr$ 1'00 mil à Ia. colocada,
Cr$ 60 mil à 2a. colocada e 'Cr$ :30 ml] à' 3a. colocada.
Muito boa.

Por outro lado, acàbam de ser colocadas três placas
de identificação ·do Canal de QAP dó PX 'Chibe- .!- o Canal
5 e o Canal 9 (de emergência), na SC-301

.

(proximidades
da Weg II e da Faculdade) e outra na rua Walter Mar
quardt, próximo ao Cu�tume Schinitf.

Cedelistas prcqrámarn OS.
15 anos' de Clube

O Clube de Diretores Lojistas de Jaraguá do Sul' com
pleta no próximo dia 03 de agosto, quinze anos de exis
tência. A diretoria, encabeçada pelo sr.. Mauro Koch, irá
desenvolver, na data, um pr�grama festivo, que constará
de: 16h - encontro para senheras .e senhoritas 1'10 Kaffee
Haus, onde será servido café colonial e após, a palestra
com o renomado psicólogo gaúcho, formado em psicologia
organizacional, dr. Emir do Prado, que abordara o tema
"Relacionamento Mãe/FilhC?/Esposo". Às 19 horas,' O dr.
Emir fará .no Centro Empresarial, n�)Va palestra, desta fei
ta para comerciantes e empresários em geral, sobre o te-
ma "Gerenciando a Crise".

".

_

Um jantar festivo está. também programado,.destinado
aos empresários e esposas, c:uja$ fichas de inscrição (tam
bém para o café colonial), deverão ser devolvidas até o

dia 02 de agosto. Todos os ex-presidentés . do CDL - Ru
fino Schulz, Waldemar Behling, Mário Papp, Luiz Antanio
Grubba, Udo Wagner, Bruno Breithaupt, Ivo Ewald, Victor
Zimmermann, Ewaldo Schiewe, Aldo Piazera, Adolar João
�rtoli, Jaime Mendonça - serão homenageados durante
e, jantar.

Tarifas taximétrieas serão
majoradas

A partir do próximo dia A Comissão Municipal de.
Lo de agosto, segunda-feira, Trânsito; reuniu-se quarta..

todos os táxis em
. Jaraguá feira à tarde, quando além

do Sul, rOdarão com novOs desse assunto, anaJisou soli-

preços, determinados por: citação de convênio com o

decreto do Executivo Muni- Geipot, para realização d.

cipal, após considerada as estudos, através da S�reta"
reivindicações da classe. ria dos Transportes e O-

Oesta forma.,- a Bandeirada bras, no tocante ao trAnsito

passará a custar Cr$ 250,00, urbano de Jaraguá do Sul.
a Bandeira I Cr$ 200,00 e 8' Na oportunidade. tamb�m
Bandeira II Cr$ 250,00 o foi comunicado ,que a liga-
quil8metro rodado, enquan. ção da Reinoldo Rau com a

to a hora normal de espera Procópio Gomes, cuja pavi-
'Vai pa ..a Cr$ 1.600,00. Es- mentação seria mista (as-
ses preços são os mesmos falto e paraleleplpedos), se-

cobrados em Joinville. rá agora toda asfaltada e já
está em fase de execução.

1

•

•
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O Tribunal Regional Elei
toral deu ganho de caUia. às
bancadas do PDS e PMDB da
Câmara de Vereadores .. d ..
Corupá, que impetraram
mandado de segurança,
mantendo o· número; de 9
membros e, definindo _por
unanimidade, pela inconsti
tucionalidade . da' Lei ·Com
plementar 18/82, que déter-

. mil1a que a composição das
Câmaras seja feita pela con

tagem de habitantes, preva
lecendo o critério de núme
ro de eleitores.

Cesta forma, ã. 7 Corup'
passará a, ter 9 vereadores;
a exemplo de Jaraguá que,
teve o numere elevado de
13 para 15. Dêverão assumir
proximamente .' 'Herrmann
Sue�n�ach (POS) ..• Louri..
val Ma!gren (PMDB): "

.:

Ainda o ,107 aniversário de
Jaraguá Sul

FAM(LIA JOURDAN CUMPRIMENTA

julho de 1983, ao saudar 08
107 anos de Jaraguá, incluiu
o fundador e seus descen�
deí=.tes com a "nossa" como�

vida homenagem.

Este semanário recebeu
ne dia 23 do corrente, tele
srama do seguinte teor: "Pe
C;o receber e transmitir eum
primen tos ae Povo de Jar.

guá do Sul _.- Cidade Sím-
bolo da Família Jourdan. Padre �rvalino Koch
ass. Leopoldina Jourdan Ri- também associa-se às hol
beiro Dias da Costa - filha- menagens ao colono, enviant
de Maria Luiza". do através do jaraguaen..

N.R.: Este hebdomadário Pe. Hilário Buzarello, Ó se�

(obrigado dr. Ludovico!), guinte trabalho alu.ivo ao

na edição n.· 3.246, de 23 de 25 de julho:
"AO COLONO PIONEIRO DE SANTA CATARINA

25·DE JULHO

BrasUeirol Vês este rosto castigado?
MariC�s do $01, do frio, suor, ventos e chuvas!
Vês as fortes mãos riscadas de rachaduras?
Sinais de garra, da foice, enxada ou machado!

Corupá: pOVO
terá·

participação
direta na

Câmara
A Câmara de Vereadore.

de Corupá vai promover 'de
fato _- e démodo direto -
.a abertura democrática. II!
que se encontra nas comis
sões internas da Casa, para
análise, um projeto de reso

lução do vereador-presiden
te Ernesto Felipe Blunk, que
dlspQe sobre a eeneessäe da'
palavra aos cidadãos duran
te as sessões

. legislativas,;'
que poderão dessa forma
interferir nos trabalhos e

emitir opiniões' na discus..
são de projetos d. interesse:
comunitário.

- Segundo Blunk, se apro
vado o projete;. de resolu
ção, qualquer pessoa, desde
qu_e Inscrita antecipadamen
te - no máximo três pes
soas por sessão - poderá,
durante 10 minutos, parti
cipar dos debates, isto qúan ..

do o projeto estiver em 1 a.
discussão. "O nosso objetl.
vo - disse Blunk - é tor
nar o- legislativo mais re

presentativo e com parti
cipação popular".

1
I

�

. (

.

puros gqlpes, -doidos rugidos na floresta,
Fragorosas tombam árvores colossais.

Erguem-se para o colono seus milharais,
Em defe-sa da vida que o bom Deus lhe fJmpresta.

O ali.mento, na magia do solo arranca.
Dos céus também, sem magia negra nem branca,
Sus�ento espiritual pela prece alcança.

Oh! Bom Col.ono! Quando empunhas ferramentas,
Ou quando,. de mãos postas, para os céus atentas,
Vives de esperanças e da grande esperançai".

A CIDADE I! SUA. CUIDE DE SUA CIDADE COMO
SE FOSSE SUA CASA.

NÃO QUEBRE, NÃO ESTRAG'UE, NÃO DESTRUA.
CONSERVE E PROTEJA A SUA CIDADE.

NOVOS VEREADORES .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AGRICULTORES NÃO CÖMEMÕRARAM
SEU DIA: MUITOS PROBLEMAS

A classe dos produtores
rurais, que teve selo d;�

<stmbclizedc sequnda-felra,'
25 de julho, não pode pro
mover uma comemoração.
A categoria se encontra
numa situação bastante
crítica e defende mudança
na política agrícola 'para
o fortalecimento dos pe
quenos produtores,' refor
ma agrária acompanhada
de medidas que dêem con

,

dições do agriçultor tra
balhar na terra e melho
ria da previdência social
rural, que lhe é madestra.
'A Federação dos Traba

lhadores na Agricultura do
Estado de Santa Catarina,
- Fetaesc, como demons
trativo da crise pela qual
passa a população rural,
relacionou fatos

, que, na

óptica histórica, deterrnl-
.nam a redução da popula
ção rural. Os números que
seguem, bem a dizem:

Em 1960, 67.60,,;' da
população catarlnensa es
tava concentrada na área
rural, enquanto que em

1980, este percentual caiu
para 40.3%. Ainda em

.percentuets, de 70 a 80, aI

população urbana cresce
5.856% ao ano, 'enquanto
que a rural, 1.073% ape
nas. Em 1970, 1.246.000
habitantes se localizavam
na ár::.ea urbana e 1.655.000
na rural. Em 80, este qua-
dro inverteu" com .

2.201.000 no pérímetro,
urbano e 1.486'.000 rural.

Um outro fato é a ques
tão da distribuição de ter
ras. Segundo a Fetaesc,
80% dos agricultores ca

tarinenses' possuem so-:

mente 50 hectares (na
medida usual de nossa re..

,

gião - 20 morgos) e o

cupam apenas 40% da
área total, de Santa Cata
rina. No que concerne ii
distribuição de terras,
ciestaca-se o latifúndio,
pois 60<% do território ca

tarinense -está concentrado
na_s mãos de 20% da po
pulação rural. No entanto,
entre 70 e 80%, da produ
çã.o é procedente dos pe
quenos agricultores, o que
comprova o desequilíbrio
na posse e uso da terra,
diz a Fetaesc.'

Como causa desses des
nfveis, apontou-se a ina
dequação da poJítica agri ..
cola, a problemática da
previdência social rural e

.

a substitufção da mão-de
obra pela méqulna, Sobre
isto, de 70 a 80, foi verifi
cado um aumento na a

quisição de tratores no E,s
tado (426 C!,� ), ,desprop-or
cional ao crescimento de
população, rural. A ques
tão dos 'preços é também
desestlmulante para O a

gricultor e só para citar
exemplo, ficou demonstrá
do pela Fetaesc, em pes
quisa, que' os cústos di)
produção de leite, por e-.

xemplo, subiram 353%
nos últimos 24 meses e em

contrapartida, o preço r€.w

cebldo pelo produtor 8'J

mentou somente 260%. �
por essa e por outras que
o diâ do colono não há ra

zão de ser comemorado,
pois que o mais importan
te para o momento é urna

reformulação na pol ítica
agrícola.

Correio lníormatívo
CINE JARAGUÁ - Está em cartaz AO ,Cine Jartlguá,

até quinta-feira, dia 4, sempre às 20 horas, "CAUGU
LA". o lonqa metraQ8m (3 horas) mais compl'eto dos
últimos tempos, destinado somente para o público a

dulto. '

COMUNIDADE EVANG�LlCA - Neste domingo,
culto às 8h30 e às 19h. na Iqreia do Centro e às lOh,
em Santa Luzia, com santa ceia. Serão todos em pertu
quês e será dada ênfase e qratidão à Deus pelas dádi
vas recebidas. / I Encerra-se neste dominqo, no lar
Filadélfia, em S. Bento do Sul, ."ais uma etapa do
curso de preparação e' aprimoramento dos professores
da Escola Dominical.' f/Dia 8 de agosto, 2a. feira, es

tarão reunidas em Jaraquá do Sut as líderes ,e direto
rias dos qrupos da OASE do distrito, sob a coordena
do da orientadora regional Ana Lanqe. / / A campanha'
de auxílio aos flagelados das, enchentes está cC!ntinuan",
do, pois que muitas peSSOâS ,ainda estão necessitando
de aiuda. Todas as dádivas e especialmente qêneros a
limentícios e também outros, podem ser entregues na

Secretaria da Comunidade. 'Solicita-se �as pessoas a se

enqai'arem com prestação' de serviços, fazendo cuca,
bolacha, pão e roupaSi bem como cobert.,res" móveis
-e roupas de cama.

'

KOHLSACH '- O SUPERMOTOR
,

POTeNCIA SEM LIMITE

Solicitado 100,
bi,l�õQS para
recuperar
indústrias
catarinenses

O crédito especial que o

Governo do Estaáo solicitou
ao Governo Federal pera re

cuperação do parque de 6984
empresas 'industriais' (des
10.800 cadastradas) afeteoas
ou até destrufdas pelas en

chentes, é de Cr$ 100 blihoes.
Os técnicos da Secretaria da
lndústrla e' Comércio esnmarn
que pelo menos Cr$ 45 Li·
Ihões são necessários pa!"él o
pagamento da folha de pe:;
scat durante três meses, e

outros Cr$ 37 bilhões pare
reposição de estoques e maté
ria-prima. Um total de Cr$

,

i8 bilhões seriam destinados,
onlcemente a reparos técnicos'
nas instalações ffslces, Juntas,
todas as empresas atingidas
deixarão de faturar Cr$ 77 bio
lhões mensais.

,

Uma grande equipe de téc
nicos está empenhada no Ie
vantamento dos prejuízos na

indústria, enquanto ainda se

desconhece inteiramente em

que proporções foram as per
das no comércio. O relatório
ffrlaJ deverä estar pronto em

15 dias, no máximo e o pró-'
prio secretérlo Etevaldo Slíva
edm! te- que centenas das em
presas atingidas só poderão
voltar a operar num prazo
variável entre 60 e 180 dias.
E o presidente da Fiese (Fe
deração das lndöstrlas do E.
tado de Santa Catarina), Ber-
,nardo Wolfg'3ng Werner, a·

firmou que a economia cata
rinense só voltará a ser o que
era antes do dia 4 de julho
daqui a dois anos; e isto "s,a
o Governo Federal' der a San
ta Catarina o dobro do que
recebe o Nordeste".

Saindo das águas
Proponho-me ,oferecer aos leitores de alguns jorQai$

de Santa Catarina, algumas reflexões sobre a c"lamida
de das enchentes que destruiram grande parte de nosso
Estado, com o obietivo de manter alto o ânimo dos
que vão reconstruir e reiniciar a 'lida após a destruiçãcf.

Todos vimos c:omo a dificuldade uniu todos os
brasileiros e revelou uma solidariedade realmente fra-,
tern'�O qovernador Amin, os prefeitos de todas as ci
dades, os profissionais da eemenleeeãe, o exército' bra
sileiro, a marinha, todos os ricos e todos os pobres
numa legião incontável de voluntários de Santa Catari
na e de

-

todo o Brasil. ,Os engraxates e os presidiários
bateram ponto marcando presença oriqinal ao lado de
muitas outras iniciativas de acordo .eem as condições
de cada um. Passamos a conhecer o homem brasileiro
mais profundamente e percebemos todos que é preéiso
confiar sempre nestas reservas de energia, laten,tes por
falta de oportunidade de manifestação. Por que não
convocá-lo sempre em vez de anestesiá·lo com pr-ogra
mas alienantes na televisão? Por que não convocá-lo
sempre nas crises e." yez'de resérvar a algun's "ma
gOS" da tecnocracia a solução exigida? Quem conhe
cer os homens sabe que inteligência e iniciativa não ,
privilégio de ninguém.

A tragédia trará no fim saldos muitos positivol. d
sofrimento é sempre' amargo mas amadurece e eleva as
pessoas. A visão das coisas tornou-se para nós mais
realista e a ciência apareceu totalmente impotente para
aqueles que .se iludiam a respeito dela e assim também
aconteceu com ó poder do dinheiro. Muitas pessoas ti�
.veram a oportunidade de experimentar a, falta de coisas
essenciais. Depois desfa vitória, será mais fácil superar
outros obstáculos no futuro, e será' depois um grande
estímufe pensar que a reconstru�ão pela confiança e o
trabalho do homem deixou "ludo mais bonito' q",e antes,
como aconteceu com 'a Alemanha destruída ,pela guer·
ra. Mil vezes mais terrível foi a tragédia que se�abateu,
sobre a Alemanha mais de uma vez. E a lição nos ensl
nará a vencer ainda as grandes e as pequenas dificúl·
dades individuais. A confiança em si e nos ' outros, &
esperança em Deus são forças de altíssimo valor posi
tivo que garantem sempre a vitória diante . de q"alquer
problema. Essas energias colossais existem dentro de
cada um de nós e se manifestam nos mementes. de
maior ameaça.
'. Se o nosso Estado, pequeno e sem petrór89, nem
minérios, consegue vencer esta ruta poderá ser um sl-'
nal verde _ para a Pátria sueerar a crise em que foi jo
gada. (P. Mário Bonatti, para o «Correio do PoVO»).

Dados disponíveis na
,
Se

cretaria da I ndústria e Co
mércio mostrem como era =3

,realidade econômico-financei
ra das empresas catarinenses
ê'ntes das enchentes: o fatura
mento mensal girava em tor
ro de Cr$ 120 bilhões, geran
do uma arrecadaçãó bruta
I1,ensal de ICM de Cr$ 8 bi
lhões e 400 milhões. Esta re

ceita, adicionada aos Cr$;3
bilhões e 600 milhões oriun
dos do �omérci�, alcançava :I

Cr$ 12 bilhões, o necess::írio
ê.lpenas para manter atualiza,
'do o pagamento do funciona
lismo público. A queda esti
mada pela SIC é de Cr$ 5 bi
IMes el400 milhões.

ASTRÔNIC
ASSISTaNCIA T�CNICA-ELETRÖNICA JARAGUÁ Ltda.

Equipe altamente espeelallzada em consertos de
calculadoras eletrônicas, somadoras, máquinas de es

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

Técnicos cursados [unte ,a Olivetti e Dismac .do
• Brasil, Atende-se junto a sua �mpresa. '

, A ASTRÖNIC fica na rua, Reinoldo Rau, 752,
junto a Tete Confecções, telefone 72-0534 - Jaraguá
do Sol

� �,
.....?:....,.,

( VARIG ]�EB( CRUZEIRO)
NÓS LHE OFERECEMOS A MANEIRA MAIS ELEGAN·

TE DE VOAR. A Varig/Cruzeiro implal')tou a tarifa eco.

n0mica, com redução de 30 por cent.o da tarifa normal
nos vôos domésticos, válida durante as 24 horas do dia.

Em Jaraguá do Sul, consulte o seu agente de via

gens: ORGANIZAÇÃO CONTÁBIL A COMERCIAL S/C
LTDA, rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 (fone
72-0091 ), anexa a redação deste jornar.

Sirva-se também do nosso serviço ,de
cargas e e"çomendas

'
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IRMÃ ELISABETH ROTT·

'r
'

MANN __;; Ncsaa 'amlgq de' '" 6', e','n te 'e"muitos 'anos acaba de sê"
,chamada pelo. Pai celéste.

já não mais poderemos aÁ-
contré-la no seu posto de '-_'_' •__-----_---_------ ,

trabalho, na serrana cldade
de Lages, como eficiente se-

,
cretária do hospital; onde

, tlnhamos por hábito manter

enlmados bate-papos. 'Irmã
Elisabeth Rcttmann ou sim

. plesrnente, Irmã Elisabeth,'
foi, diretora durante longos
anos do Colégio Dlvína Pro
'vIdência desta cidade. De...

pois esteve ein Lages. Logo
, a seguir prestou serviços em

Curitiba e novamente retor
no à Lages .até os seus der-

'

radeiros dias. Seu desapere
cimento deu-se antes das 20,
horas do dia 15, do corren

te, acometida por um der
,rame cerebral. Por todos es'

lugares o "Correio do Po�'

,

vo" acompanhava a querrda
Irmã. A çornunlcáção da seu

'desenlace foi-nos oerticlpa«,

da pela Irmã Florianls, em

ésrtêio de 19 dó mês ':em
curso, em que dO religiosa:
dá um testemunho: "Em 'no-'
me da cara I rmã venha a

gradecer sua fineza, em lhe
remeter sempre o "Correie

, do Pove". Com grande inte
,resse leu sempre os ,artigos!

," dó mesmo". Descanse 'em'

"'paz a' querida Irmã' Elisa
beth!

- CLUBE DA PO�ENTA<-
'Dentre os váric>s clubes e

grupps de amigos 'que se

;ireúnem mensal; quinzenal
"'"'ou mesmo semanal;mente, em
Jàiaguá d'o Sul, para uma

alegre e salutar confratérni·
zação, o'Clube da 'Polenta

,

'reyne filhos, netos' oe até
'bisnetos de j'tali�nos que
; uma vez por mes, 'em forma
de rodízio, se encontram

para degustar uma 'legítima
pole!1ta, regada de queijo e

vinho, para palad�r nenhum
botar defeito. Décio Mangar.,

dar, Mário Pasqualini e até
o neo-trentino Balduíno
Raulino, secretário de Edu
cação, Cuhura, Esporte e

Turislflo do lfIunicípio, são

:alguns dos integrantes do
Cl'ube da Polenta. O Balduí.

, 'no inclusive é quem vai pa
'trocinar a próxima "pólen"
tada".'

'

.
NIHU.RA BEtiRENDT ,_

Na quinta-feira, dia, 28, a
,

jovem Nihura Roselee ',8eh�
rendt, de Guaramirim; for
mou-se pela, Faculdade d�
Enferrriag�m da Univer�lda
'de Federal de Santa .catari
na - Jl!lho/1983: A progra·

, mação 'constou de cerimô
nia reliqlosa às lOh30' na

. Capela Santo António e seS-
,

,

são solene de colação. de
grau às 191:1, no 'Clube Doze

, de Agosto. Nihura é inte
grante 'da Turm�'Profa.
Tânia Mara Xavier Scoz". A
coluna deseja a neva acedê
mica, muitos sucessos em

sua vida profissional.

TÂNIA � A RAINHA - A
bonita e charmosa Tânia Fa

. biane Rozza, foi eleita, sem

.' favor °afgum, a Rainha dos
,

-Estudantes, durante o baile
· e eeneurse realizado domin-
· go à n�ite, .ne Baependi,
que premeveu o aeenteel
mente junto com a Prefel
turà Municipal. Casa' cheia,

"

agito legal, sucesso 'absolu·
to; Karina Piazera, do São
Luís;:foi a s�gunda colocada
e Laura Oechsler·, do Holan
do M. Gonç,alves, ficou com

a lttrceira 'colocação. Tânia
recebeu como prêmio uma

viagem ao' Rio de Janeiro,
Kari,na a 'Foz do Iguaçu' e
Laura uma jóia"

-

da Lanznas
ter. O sucesso foi tal, que
ainda é muito comentado e

inclusive os mals entusiastas'
pensam em promover, no.

proximo ano, 'também .e

Concurso Miss Jaraguá, que
há mais de dez anos não �
realizado.

BINGO ESCOTEIRO' -
O Cíuba 'de Mães dos Esco-

· teires ir& realizar n� dia 02
de' àgosto, terça-feira, o seu

tradicional café, àcompa
nhadér de bingo, q1j� men

salmente acontece na sedt,
do Grupo Esçoteire:Jacorita� ,

ba. Mães dos escoteircs,
dos lobinhos, senhoras e

jovens da nossa sociedade.
são convidadas a marcar

presença e participar. É is
so aí.

NO CINEM'A, _.:. O. amigp
Mário Müller, o "Mário do
Cine", como é conhecido,'
informando .a" cpluna que
está em cartaz, até quinta
feira próxima, "Calígula", o
filmEt mais comentado dos
últimos tempos. E ., partir
do dia 6 de agosto, dU'rante
seis dias, "Eu, Chrjstlane,

. F., 13' ..nos, drogada e pros·
tituta". "Gha,ndi" déver'á
ser exibido em setembro 110,

Chie Jaraguá. Como se vê,
uma programação da pasa-
da.

'

CaHgulä -

CÔRltE·IO DO 'POVO

&" , -Inf�rmações 1
DE CORUPÁ - Dia 22

passado, o garotinho Dona
to Seidel Júnior, filho do
casal amigo Dr. Donato (I\r
lere) Seidel, completou o

seu primeiro aninho, // Já
no dia 5 últuno, o casal Er
nesto Felipe (Delurdes)
Blunk, ele o Presidente da
Câmara, .viu passar o, 14.0
aniversário de cesamento.
// O MovimentO{ Bandeiran
tes, Liens Clube e Prefeitu
ra (Municipal de Corupé,
também se engajaram. na

ajuda aos flagelados. O mu

nicípio enviou 19 caminhões
de, víveres, roupas ,e remé-

,

-dios às vítimas das cheias.

LOJISTAS -:- O amigo e

preeidente Mauro KOl:h, do
CDL, com ii corda, toda. ,Pa
ra marcar os 15 anos do

Clube, programou para o

dia 3 de agosto, quarta-fei
ra, um café colonial para
senhoras e �enhoritas no

Kaffee Haus palestras com o

psicÓlogo, Dr. Emir do Pra
do e jantar, festivo.

I MARrA-LUIZA - Presen

ça sempre neteda e comen

tada em .nossos aconteci
mentos sociais pela sua e

legância e simpatia, ã Sra.
Ma'ria Luiza Vasel, esposa
do 'preféito Durval Vçsel,
vem também pontificando
na coordenação do Prol1avi
LBA'e no trabalho incansá
vel, ao, lado de. tanta's ou

tras, de auxílio -aos flagela
dos pelas enchentes. A nos
sa Primeira Dama, as. flores
da coluna, neste' sábado.

ciclos detalhes.

ROTARY EM AÇÃO' - Foi
aprovado terça-feira, Ci) pia
no de ação S'3/84 do 'Rota.
ry Club de Jaraguá, do Sul,
quando também o Comp.
Waldemiro Mazijrech'en� mé
dico humanitário da cidade,
fez uma palestra ·muit� in
teressante sobre fatos ,da
nossa fundação, que o «Cor
reio do Povo» vai �ivulgar
na próxima edição. Também
foi r�istrado ,o- recebimen- r�
to do Rotary Club São Pau- �

Io-Norte, do ,Distrito 461, de
11 toneladas de alimentos e

roupas, transportadas . gra
ciosamente pela transporta
dora de Vitório A. Lazzaris.
Esses dOhativos, ,acrescidos
des recolhidos pelas senho
ras da Casa da Amizade, se
rão destinados aos R.C. de
Rio do Sul e Rio Negrinho,
que' por sua" vez entr�{fai'ão
aos flagelados peláS enchen
tes dessas cidade_s.

.

GINCANA P /RECONSTRlJ�
ÇlO _ � realmente sensa

cional a idéia do PX Clube
de Jaraguá do Sul, que vai
reali�ar, dia 20 de-agosto, a

"Gincana para Reconstru

ção de Santa Cafarina" eom

participação aberta a toda,
a comunidade. Pr.êmios ten
tadorés' de C,-S 100 nlil, Cr$
60 mil.é Cr$ 30,míl para os

três' prim�iros col'ocados,
estão. sendo oferec;idos. A
Prefeitura' está dCindo tam;'

" bém o se,u �poio é toda a

do.ação será encaminhada a

uma cidade do Estado, em

. material de con�trução. Um
baile, provavelmente no Ju
ventus; deve marcar o en·

cerramento. Bola branca aos

pexistas e em, outro local "
CP conta 'maiores e esclare-

PRESIDENTE REECK

O prezado' amigo" e compe
tente presidente do Grêmlo
Esportivo Juventus, Alfredo ..

Reeck, em comemoração
aos seus, sessenta anos, vai,
Oferecer neste sábado, às
19 horas, no Juventus é cla
ro, um jantar a um' seleto

,

grupo de amigas, a quem
convidou. Ao Reeck,. o nos
so amplexo e felicidades
mil pela nova idade que ora

inaugura.

DE IDADE NOVA _ Cum

primentos circulando, al�
gU,ns antecipadamente, via
coluna, para Alfredo Reeek,
neste':sábado; dia 1.°, Eug3-
nio Victor Schmöckel Filho
(o Geninho), dr. Waldemiro
Mazureehen, Orlando Gil..
berto Gonçalves (o Beto);
dia 02, Sra. Marion Meistttr
Marcatto, espOsa de Loreno;

.

dia 03, José Hermelo Mar
chi; dia 04, Wigando Volgt
e Vit6rio Lnzzaris, este aln
ao lado de Adélia, receben
do cumprimentos pelos 40
anos de mafrim&nio, dia 10,
comemorado em familia no

Beira Rio. A toélOs, as nos

sas felicitaçõ6S pelo níver.

CASÓRIOS NA AGENDA

- A coluna registra devida�
mente os enlaces matrimo
niais, neste sábado, de: Ma
triz - lOh, Ubirajara Ric-
',comi de Almeida Prado e,

Sandra Roselí Müller; às 16-
hor.as, Jair de Souza Coelho
e Maria Rengel, Gabriel So
berainski e Maria Arimura
Filgueiras; 17h, José Mathe
di e Clementina 'Martins,
,Roberto Dana e Helena Con-
ceição Wicho�ki; 18h, Bene
dito Winter e Sandra: Vivian

'

Vasel e, às 20h, Romildo
Woinski e

'

Josiani Momm.
Juve!1ato Marista, 17h, Au'"
gusto Carlos Cardoso e Su
sana Regina :P6voa:;. São Ju-

'

das Tadeu, 17h, Mário Spé
ida e Gertruç;les Prestini.,

Capela N. Sra. das Graças,
na Barra, 17h, Arlindo M��
thias e Eleonora Vogel, 17h
30, Celso' Perin c. lol�nda
Barg e às 18h, Dehon Júlio
Panstein e Isabela -Cristina
Meier. Ontem, 'às 20h, na

Matriz, Pedro Rafaél ,Meier
e Salete Tecilla. Aos noivos,
nossas felicitações.

EMfLlO E MÁRCIA - Já('
circulando convites para o >

casamento, que' acontecerá
no dia 10 de setembro. do

engenheiro-mecânico Emllio
da Silva Neto, com a bönlta
professora Márcia lnês
Franzner. C acontecimento
vai unlr duas tradicionais
farrtílies Jaraguâenses. A re

cepção serä no Baependi.

NOVO COORDENADOR -
O Cenlro d'e Atividades -do
"Sesi tem, dl!sde t�ça-feira,
um novO coordenador; Tra-,
ta-se de Altair 'de' OIivoira,
vindo de Blumenau, que
substituIu a Ademar Lotin
Frassetto, que está seguindo
para Crlclúmà. Desejamos
ao Altai,r as nossas boas vin-

fdas. �

SENHOR BOM JESUS -

Acontecerá ; nos dias, 13 e

14,' a tradiciona I festa do
Senhor Bom Jesus, de G:J;'·
ramirim, 110 pátio da Igr�ia
-Matriz_ De 05 a 12, nOV'Ylas

;às 19h30, dia 13� proci::,s3�
de Säo Crist6vão, 'presse
guindo os festejos até a nojo
te de domingo, dia 14. ,o

programa da festa já !!$tá
circulando. "

POUCA PARTICIPAÇÃO
É de se lamentàr prc>funda
mente o pouco compareci
mento de público no.s �wen·
tos que marcaram a "Seln'a"
,na de Jaraguá", a' ,xceção ,

dos esportivo e social. I,nfe- ,

lízmente isso é um mal era
nico da nossa sociedade,
que raras vezes prestigia, de
fato, 'acontecimentos impor-
tanfes na ,cid·ade.

.' .

.

A PARTIR DE HOJE, ATÉ 5a. FEIRA,_ÀS 20 HORAS NO eiNE JARAGVA,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Moda masculina e feminina. Tudo para destacar o
seu bom gosto. ,

Rec.ebemos d. S .. Paulo as últimas novidades
exclus;'as em jeans. "\ :

s-

MALOCA - A MODA EXCLUSIVA'
,

Rua Joinville 1052 - Fone 72-1019 - Jaraguá- do Sul
. .

_)

•

Arno Olavo Duarte
ELETR.ICISTA AUTONOMO

EI�tricista em gerat manutençêo . lndustrlel,
montagem de paiAéis, �consertos de caldeira. à 61eo,
caldeiras a lenha e serviços de encanador.

Rua Fri� Bartei, 610 - Fone 72-1429 - Jaraguá do Sul

Afonso Piazera - Neto
- Engenheiro Civil -.

. ,

PROJETOS E CONSTRUÇÕES EM GERAL

Av. Getúlio Vargas, 158
1.0 And.ar - Fone: 72-0186

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

�--------------------------I-----------------�

Tete Confeccões
I

Agora em Jaraguá dó Sul a Tete Confecções ofe
rece grande sortimento de roupas prontas, artigos pi

. presentes, retalhos em quilos, debrin, kaohe,.' toalha
dé mesa, banho e copa, além de tapetes, colchas e

cobertores para crlenças. Visite-nos e confira 'nossos

produtos. ---

Rua Reinoldo Rau 752 � Fone 72-0534 - Jara·

gu' do Sul _. SC.

! '

.
'

AGORA EM JAR.AGUÁ

Clínica Dr. Jorge Luís
Camargo Inchauste

I

l

- CIRURGIA GERAL

- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO-.INTESTI.
NO GROSSO)

- GASTROENTEROLOGIA .

. - LAPARO$COPIA

Atendimento das'16h30 'às 19h30, na Av: Mal. Deo
doro da Fonseca n�o i.ose. ao lado da loje La Ca- .

/sita - Fone 72-1907 .

. '.

I
I
I'

LEIA, ANUNCIE, ASSINE E DIVULGUE O
«CORREIO DO POVO»'_ FONE 72-0091

Jaraquá do
Sul, 107 anos
A aluna Edileusa M. Pfc

eeli, da-5a. série B do CO'lé.
gio' Di"ina Providência, tev�
o seu trabalho dassificado
no concurso de· monograEi'a.
sobre os 107 anos de Jaru·
guá do S�I, realizado entre
todos os alunos das rede,
estadual, municipal e parti.
cular de ensino. Como o an

terior, o "Correio do Povo"
divulga também Q seu tra
balho:

COLUNA ROTÁRIA
HEU(,Z JORGEN

.

SOBOLL' É ROTARIANO
. "

.

Ânqelo Ribeiro é catarinense de São Paulo que a

proveita o ócio de sua aposentadoria, percorrendo as

cidades de seu aoredo nesse Mundo de Delis Roterle
no do RC Florianópolis-Estreito, em dias de junho des
te ano de 1983 de Nosso Senhor Jesus Cristo, acam

PQU na cidade paulista de Campinas e recuperou a sua

freqüência no clube da cidade das andorinhas.
Em. meio da reunião, Samuel S�chmann, rotaria

no também, apresenta o benjamim �clube, seu afi-
.

Ihado,. contando .0 lonoo "curriculum vitae" de Heinz:
Jüraen Soboll, nascido na cidade catarinense de Coru-

.

pá, casado com Anni Marlene e pai de Roberto, Simo
ne, Denise e Renato, residente no Chapadão, faz 23 a-

.

nos. Ele, portanto, é paulista de Santa .... Catarina, em

oposição ao Ânaelo. Sua classificação: Mettlluraia-Mo
las esoeclais .

.

-

Quem é. Heinz Jüroen? do Coléqlo Belmiro Cezar,
fez a escola de Comércio, anexa à Faculdade de Direi
to do Paraná e depois Ciências Econômicas. Como o

nosso diretor. Aos 15 anos já lidava com material de
construção, depois cálculo de custo, orçamentos, conta
bilização de clientes e arquivo. Isso em Curitiba, na

Olsen � Um estáaio na Alemanha, na Bosch de Stutt
oart fê-lo funcionário da Bosch do Brasil: Passou a'

praticar planejamento econômico, orqanlzacão e, méto
dos, auditoria balanços anuais, inventários e investi
mentos, foi e é "cobra" em cálculos econômicos e ba
lanço econômico e planejamento econômico até parti
cipar da SOMEPA _ Sociedade de Melhoramentos Pe·
cuária e Aarícola em Campinas, como diretor adminis
trativo. Hole é diretor financeiro da Stumpe & Schue
Ie do Brasil, do Grupo Barnes _ Conecticut dos EEUU,
de onde provem a sua classificação no clube, É sócio
da Sociedade Instrução e Leitura de Campinas, mente
nedora da Escola Rio Branco, a antiqa Escola Alemã,
tradicional educandário do dr. Zink, de onde foi seu

tesoureiro e atualrnente ocupa o cerco de Conselheiro
Fiscal. Sócio fundador' da ADAF _ Associação dos Di
riaentes Administratlvos e Financeiros' de Campinas e

Reqlão, sócio do Círculo Militar e da Hípica.
Em suma, um excelente companheiro oara um

clube de serviço.
A notícia repercute muito bem em nosso meio,

posto que, em 1936, ano de seu nascimento, o atual
município de Coruoé era 'distrito de Jaraauá do Sul e,
tendo nascido a 9 de março, forma na colncldêncla,
uma homenauem à Joinvllle, na data de sua fundação,
de cujo município Jataauá e Hénsa-Humbcldt se des- -

membraram no iá distante ano de 1934.
Cumprimentos ao Rotarv Club Campinas pela im

portante aquisição rotária.
E gratos ao Comp. Angelo pelo prazer deste no-

tícia, EVS·Jul/83.

JUBILEU DE OURO DE MONSENHOR ABDON PEREIRA

Na reun'ião ordinarla do Rotar." Club Florianópo
lis-Estreito de 4 do corrente. José Bismark dá Costa
Baracuhy homenaaeou o companheiro e tio Monsenhor
Abdon Pereira, rotariano do RC de João

. Pessoa, na

Paraiba, pela passacem de seus 50 anos de sacerdócio,
transcorrido recentemente, fato que- repercutiu cesto
sernente nos meios rotérios de Santa Catarina e no

Dist.-ito 465. Cumprimentos desta coluna ao M:>l1séilh"r
Abdon Pereira, que é natural da cidade de Pombal, no

Estado da Paraíba e terra de Flcures ilustres do cená-
rio nacional.'

.

'*

"Jaraguá, começou bom
pequenina, mas como se

mente, cresceu e frutificou.
Os frutos,que -hoje vemos

é o que temos de bom: a in.
dústria têxtil, a-' indústria
metalúrgica, a agropecuária.
Terceiro parque industriat

já cresceu bastante. Mas te
.

mos que eenservé-le. Deve
-

. mos ser ricos em responsa.
bilidade.

Se temos uma cidadt> em
nossas mãos, devemos res..

peitá-Ia/e promovê-Ia.
Emílio Carlos Joul'dan es·

� tava certo quando chegj:)u
aqui e disse: Rapazes! aqui
eu quero fundar uma gran.
de usina de açúcar. - Esta
terra será de grande futuro
para o Brasil.

O povo jaraguaense é um

dos mais trabalhadores, e é
por isso que a cada dia
cresce o número de indús.
t�ias em Jaraguá. Os colé·
gios e escolas, são muito
frequentados, pois tod�s
querem trabalhar e serem

grandes homens.
A religrao em Jaraguá é

um pouco variada, mas sem

.

dúvida todos crêem multe
em Deus.

Dia 25 de julho comemo.

ramos o dia de fundação de
Jaraguá.
Assim, não é' só nesse dia

que devemos zelar pela el
dade, mas todos os dias.
Ela é nossa cidade, não é?"

'-

/

Entre noMonza4 portas poraqui.
Elleldlerle r Comércil
�I Vereules Lt�a.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 30

NASCIM�NTOS

Dia 07 de julho
Carlos Rafael, filho- do

Gervásio (I r ani) Vieira.

Dia 08 de julho .

Sra. Edla, esposa de Ar.

tônio ·Corrêa, em Jlle.; Sra.
Hlldecard Bürger .Raedet,
Elcídi� Lernke, Ivo Arlldo Fernanda, filha de Fran-

Tomelim, Sra. Idelea Powe. cisco (Ivenire ) Müller.

em Garibaldi; ,Sr. Alfre.::!::> Dia lS de julho
Reeck, Domingos Sá�i� f.lla�- Rosilene, filha #:e Alldo
son, Alfredo Bonomini, LUIs. -(Elia) Krenke ,

v

Ferreira Simon.

Aniversariam domingó

Sr. Daroldi Bona, Sr. Ar
mínio Iv\arquardt, em Jlle.;
José Roberto Coelho, Janete
da Rocha, Marcos Slewert,
Diomar Luiz Zonta, Sr. Jere
mias Rozza, Sr. Werner

Horst.

Dia 1.° de agosto

Dia 02 de agosto

Sra. Marion Meister Mar
catto, Sra. Angele' Pereira
Maiochi, Oldemar Klltzke,
Dérclo Beck, Irma H. Nu
nes, Cláudia Maria Henn,
Afonso Blank Filho.

'

Dia 03 de, agosto

Sr. Hermíllo Ramos, Sr.
Fidélis Schi6chet, Sr. wàl
demar Bruch, Sr. Almiro
Gumz, Sr. José Hermelo
Marchl, Sr. Alfredo Müller,
Sra. Leonir D. Gretter, Kê
nia e Älbio, filhos de' Lee
nardo e Jussera Neckei.

'v '

Dia 04 de agosto

Sra. Jalile Tobias Amódio,
Sr. Vitório Lazzaris, Sr. Wl-

,gando Voigt, Sr..Hilário
Schiochet, Sr. José M. Jun
kes, Paulo Fern'ando Spring
mann, em Fpolis; Alcides
Mannrich, Douglas; filho de
Airton .e Frida Staroski, Sre.
Marialva Schwartz: Schiochet
em Jlle.

,

Dia 05 de agosto

'Sr.' Nivaldo Luiz Petry,
Sra. Marina Schwortz Boss,
em Arthur Nogueira.SP; Sr.
Álvaro Stinghen, no Páraná;
Sra. Clindina Lira Garcia,
em Guaramirim; Sra. Cata
rina, esposa do s,.. José Ers
ching, Srta. Waldinéia Stre
be, Jorge Kitzberger, Olinda
Leier, Aldrovandc 'Marcad-

o

ni.

Dia 16 de julho

FALECIMENTOS

Dia 17 de julho
EIl.,il Stalli, 86 anos, nes

ta.

Dia 20 de julho
Frieda H. Döege, 64 anos,

nesta.

Dia 21 de julho
Kátia Denise Hornburg, 1

'

dia, nesta.
Hilda Fiedler ,Schwartz,

,67 anos, nesta.
Dia 23 de julho "

Frieda Mielke Dunker, ,85
anos', nesta._

PROCLAMAS BE CASAMENTO

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do
1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sui, Estado de San
ta -Caterina, Brasil. Faz saber gue compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem pare casar, os seguintes:

Edital 13.294 de 20-07-1983
EDiLSON RUDA e

,IVONETE HEISE

Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, natural de São
Bento do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

rua Corupá, nesta cidade,
filho de João Ruda e de $0-
phia Ruda. Ela, brasileira,
solteira, professora, natural'
de Jaraguá doi Sul, domici
liada e residente na Rua Co
rúpá, nesta cidade, filha de
Rudi Heise e de Erlca- Gre
golewitsch Heise.

'

negas e de Gervina Rosso
Menegas.

Edital 13.297 de 27-07-1983
PEDRO FRANCISCO DOS'
SANTOS e ELVIRA SCHMIDT

Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural de Nove
chu-Pernambuco, domicilia
do e residente na Rua Jor

ge Czernlewicz, nesta cida
de, filho de Francisso

-

Se
bastião dos Santos e de Ma
ria, Luciana Mendes Santos.
Ela, brasileira, solteira, in
dustriéria," natural de Jara-

'

guâ do Sul, domiciliada e

residente na Rua Adelia Fis
cher,' nesta cidade, filha de
Egon Schmidt :

e de Maria
Lange Schmidt.

Edital 13.298 de 22-07-'1983
Cópia recebida do cartório'
,de Corupé,: neste Estado.
,MAURINO TARCrSIO DIAS
e TANIA VILMARA BORGES

Ele, brasileiro, solteiro,
mecanoqrafo, natural de Ja-

t,

Relógios, cristais, violões e artigos finas para
presentes, em todas as

ocasiões é com o

lANZNASTER
o SEU RELOJOEIRO

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

Evite o primeiro golel
ALCOÓLICOS ANONIMOS

GRUPO "s E R E N I DA D En

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

- ,

Jardim São Luiz

, ,/ ,'. ...'. -",'

rag.uá do Sul, domiciliado P,I

residente na Rua Epitácio
Pessoa, nesta cidade, filho
de João Dias e de Fidella
Maria Lucinda Lenzi Dias.
Ela, brasileira, solteira, se

cretária, natural de Corupé,
ne!te Estado, domiciliada e

residente em Corupá, neste

Estado, filha de Waldemar
,

Borges e de Iria Borges.
Edital 13.29'1 de 22-07-1983 i'EMILIO DA SILVA NETO e,

MÁRCI,A IN�S FRANZNER
Ele, brasileiro, solteiro,

engenheiro mecânico, natu
ral de Florian6polis, neste

Estado, domiciliado e resl ..
dente na Rua Guilherme!
Weege, hesta cidade, filho
de Emilio da Silva Júnior e

de Onilda Cardoso Da SIl
va. Ela, brasileira, .solteira,
professora, natural de .la"
raguá' do Sul, domiciliada e

residente, na Rua João ja.
nuário Airoso, nesta cidade,
filha de Urbano Franzner e ».

de Alminda Pradi Franzner. (

o Rafael, filho de . Guido
( Salete) Pradi;
Alecxander, filho de A

roido (Ma,ria) Jacobi.

Dia 17 de julho
João, filho de Alcides

(Cleudete ) de Borba.

Dia 18 de j,!lho
Geanfrancesco, filho de

Allton (Terezinha) Mora.

Eugén'io Victor Schmö- Dia 19 de julho
ekel Filho, Sra. Ermellna - Andréia, filha de Januá-
Cattoni Baumann, Dr. Wal- rio (Zilze ) Dalpiaz.
demire Mazurechen, Sérgio Tânia, filha de �Imiro (11-
Norberto Schroeder, em Rio 'se) Greuel.
Negro; Sr. Orlando Gilberto

'Leandro, filho de Beno
Gonçalves, Gilberto Fran- (Jeadrra ) Engel.
cisco Bortollni, Sr. Otávio'

Gracíela, filha de Fidélis
• José Vailettl, 'Rosena Apare- (Lori) Titz.
cida Rodrigues.

'

Tetiane, filha de Heraldo
(Benta), Bittencourt.
Dia 20 de julho
Jónatan, filho de Joaquim

(Erna), Adriano.
Kátia, 'filha de Edgar

(Marlene) Hornburg.
Dia 21 de julho·
Dieter Jonathas, filho de

Ademiro (Else) Raduenz.
Fabiane, filho de João

(Maria) Eggert.
Dia 22 de julho
Leidiene, filha de Bruno

(Silvania) Lehnert.
Dia 22 de julho
Cristina, filha de Dirceu,

(Maria) Derettl ,

Giovani Marcos, filho de
Ademar (Nair) Sbardelatrl.

Denis, filho de Heinz (E-·
dite) Borchardt.

,

'Dia 25 de julho
Débora, filha· de Fefnan

do (Gertrudes). Mi Ibratz,.

Ele, brasileiro, solteiro, ...»:

pedreiro, natural, de Jara-
. ;},

guá do Sul, domiciliado- e
'....

residente na Rua João Pla
ninscheck, nesta cidade, fi
lho -de "Úrner Kitzberqer €'

de Adela Planinscheck Kitz
berçer . Ela, brasileira, . sol
teira, costureira, natural de
Urussanqa, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Carlos E'ggert, n&st" ci- ,

dade, filha de Antenor Mf;- •
.,...---------------�--

Edital 13.295 de 21-07-1983
SILVtNO VÖLZ e

'

LAURICEMA SOARES

Ele, brasileiro,' solteiro,
operário, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Ernilio Pia
zera, nesta cidade, filho de
Albrecht Völz e de Lucla
Weiter Völz . Ela, brasileira,
solteira, operária, natural
de Jaraguá do Sul, domici
liada e residente na Rua E
milio Piazera, nesta cidade,
filha de Moraes Manoel Soa
res e de Anita Krueger Soa
res.

Edital 13.296 de 22-07-1983
LUIZMAR JOSÉ KITZBER
GER e MARIA MENEGAS

E para que é:hegl1e ao co

nhecimento de todos, man

dei passar o presente Edi
tai, que será publicado pela
imprensa e em Cart6rio, on
de será afixado durante 15
dias.

'

,

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SÃO lUIZ POR' APENAS �
Cr$ 26.600,00 POR MeS.

'

t.
JARDI'M SÃO LUIZ A SUA OPCÃO DE MORADIA NO

,

JARAGUA ESQUEnDO. '.

.
.

-,:.
�

EMPREENDIMENTOS IMOBILJARIOS
MARCATTO LTOA.

,

, C�CI.o�3 • 11." REGIAO
Mal..Deodoro, 1.179 _' Fone 7:l4136

1-,' \
."

�t \
"

•
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JUIZO DE DIREITO DA 2a. VARA CIVEL DA
.

COMARCA DE JARAGUÁ DO sui,

EDITAL PARA CONHECIMENTO DE TERCEIROS
I

O DOUTOR SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM, JUIZ DE 01-'
REITO DA 2a, VARA CIVEL DA COMARCA DE JARA
GUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FOR·
MA DA LEI. ETC ...

.

FAZ SABER a todos quantos o presente edital vi-
rem ou dele conhecimento tiverem e mteressar possa,
com o prazo de lei, que por parte de ERNESTO THEI
LACKE�, brasileiro, casado, do comércio, resident�3m
Tres RIOS do Norte, nesta Comarca, por set; pr�vrô
dor, advooedo dr. Osmar Dutra, lhe foi dirlcida a pe
tição inicial do teor seouinte: PETIÇAO INICIAL: Exmo.
Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca de Jaraqué .do Sul.
Diz ERNESTO THEILACKER, brasileiro, casado, da co
mércio, residente em Tres Rios do Norte, nesta comar
ca, por seu edvooedo no final assinado, com o devido
respeito e acatamento, que por instrumentos públicos
passados no Tabelionato de Notas Mário Tavares da

. Cunha Melld, nos livros 35, fls. 254, e 39, fls. 219,
em data de 29.07,71 e 22.08.75, constituiu seus bas
tante procuradores os Senhores FAUSTINO e NELSON
THEILACKER, brasileiros, casados, comerciantes filhos
do suplicados, residentes' no mesmo luqar Tres Rios do
Norte, ao primeiro em outorqa isolada e depois em'
conjunto ou separadamente, para o fim especial de as
sinar propostas ou contratos de abertura de .cóntas
bancária� e movimentá-Ias; emitir e endossar cheoues:
afzer retiradas mediante recibos, autorizar débito"
transferências e oaoamentos por meio de cartas; scll�
citar saldes. extratos de conta e requisitar talões de
cheques oara uso da outoroante: receber quaisquer im
portâncias devidas à outcrcante. assinando os necessá
rios recibos e dando quitações; sacar, aceitar e endos
sar letras de câmbio; emitir e aceitar e endossar duoli
catas: emitir e endossar Notas Promissórias; descontar,
caucionar e entrecar oara cobrança bancária, duplica
tas, letras de câmbio e notas promissórias, assinando
os respectivos contratos prooostas e borderos. assinar
toda a correspondência do outoroante inclusive a diri
orde aos Bancos, dando' lnstruêões 'sobre títulos. auto
rizando abatimentos, descontos ororrocacões de venci
mento, entreoas franco de paqamento e protestos, e o

que' mais preciso for, tudo como se observa dos inclu
sos ,instrument9s jUntos a esta pe.tição. Não convindo.,
porem,ao suplicante que os suplicados, seus procura
dores, continuem no exercício de " semelhantes manda
tos, visto já terem cessado as razões então existentes,
quer, perante V. Ex'a. de acordo com o art. 1316, c.c.
o art. 1.318, ambos do Códiqo Civil, revoQar-lh"es ex

oressamente todos 0$ poderes outorqados aos referidos
instrumentos de procuração, pelo que requer a V. Exa.
seja servido mandar tomar por termo a 'révcqação, sen
do dele intimados os suplicados para todos os efeitos
leqa·is, -e publicado pela' imprensa oficial e privada pa.
,ra conhecimento e cJencia de terceiros e a qllem inte
ressar possa, feito o que, pede lhe sejam os autos en

treques, independentemente de traslado, para deles usar
àuando e como convier. Dado à causa o valor de Cr$
30.000,00, pede déferimento. Jãraquá do Sul, 13 de'ou
tubro de 1982. PP. (as) Osmar Outra - Advoqado.
DESPACHO DE FLS. 7: I-R. hoje. II-Tome-se, por ter
mo a revogação requerida, com a posterior int-i-mação
dos requel"idos. III-Expeça-se edital, para cv'nhecimen
to de terceiros e a quem possa interessar, que deverá
que deverá ser publicado por uma vez no Diário da Jus-
,tiça,e imprensa local. IV-Intime-se., Em 03.11,82 (as)
SérQio Luiz Rosa de Bem - Juiz de Direito. eNCERRA
Mr:NTd: 'Em virtude do que foi expedido o presente e

ditaI, pelo qual levo ao conhecimento de terceiros e a

quem interessar' possa o teor da petição' inicial acima
.transcrita. E, para que cheque ao conhecimentó de te
dös foi passado o presente edital que s�rá publicado
r,1 airnll>rensa ofici:d e Ibcal e a cópia afixada no átrio
do 'Forum, na forma da lei. Dado e passado nesta ci
dade de Jaraquá do SuL aos cinco dias do mês de no-

, v�mbro �e 1982. Eu, Adolpho Mahfud), ,Escrivão, o

silJbscrevl.
. !

SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM
Juiz de Direito

I

,Evite o primeiro gole!
'I ALCOóLICOS ANôNIMOS

GRUPO "S E R 'E N IDA DE" '

..

Reuniões às terças e quintas-feiras, às 20 horas.
Rl:Ia Exped, Gumercindo da Silva, 370 (ao lado da
creche). Cx. -Posta,1 :300' - J.aragu� do Sul - SC.
.'

..

,
.. '

Outro assunto levantado
. diz respeito a conservação
das ruas e queda de barrei
ras, que tem dificultado o

tráfego de veículos, cause

das .peles chuvas. Nesse par
ticular, revelou que a liga
ção Reinoldo Rau /p ..�r':"··

Gomes será agora toda as..

faltada, após acerto havido
com a Cesbe, devendo cus

tar em torno de Cr$ 3,5
milhões. Adiantou também
que assim que 'o tempc per
mita, vai retirar a camada
asféltice nos dois principais
sinaleiros da, cidade, dado
o problema de conservação
e reimplantar paralelepípe
dos. Será da mesma forma
providenciadas melhórias
nas cabec:eiras e no leito
das. pontes Abdon Batista e

do Vailatti.
A dampanha de angaria

ção de donativos aos flage
lados. continua, agora sob a

coordenação da primeira
dàma do Municípioí no A
gropecuário. Acrescentou
Vasel que a municipalidade
está preenchendo um forrrlU
lário para a Secretaria da
Fazenda, com vistas a im
plantaç�o do futuro Pluno
Diretor de Jaraguá do Sul,
«o que é um bom sinal, con�

siderando a importância do
desenvolvimento planejado
e que virá diminuir os ore
blemas que hoje se apr�sel1-
tam»l.
Durante o dia de ontem

(29/7), Durval Vase I aten-
,
dendo a' convocação cio pre
sidente do PMDB, Dejar.dir'
Dalpasquale, esteve em Flo
rianópolis, onde, no plena
rinhe da Assembléia Legis
lativa, participou de encon

tre;> com a Executiva e o
Diretório Regional do par
tido, para analisâr a sua'

mobilização, avaliação do.
PMDB no Estado, elabora
ção do programa de traba
lho para o segundo semes
tre e análise cios prejuízos
das enchentes. No totante
as irlUndações, na opinido
do prefeito de Jaragua do
Sul, quem mais vai sofrer'
são os municípios não ati'n
gidos diretaménte, cujas
conseqüências que terão de-

RONDA

Como informa
ção final, a· Feirai
Livre não maLs: ..

se realizará est;;'
'

ano, devido a di ..
'

ficuldade de,'pl-alil
tio ficando trans
ferida para abri!
ou maics.

Quem tem Hond�, agora tem um clube,
o CLUBE HONDA é o novo lançamento. da HONDA; Nele voc.ê' s6 -tem vanta

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

participa de todas. as promoções especiai� or9,an1zadas pelo CLUBE .HONDA� como

convênios com hotéis e campings, conc;ursos, etc. .

,

E mais: ganha grátis a assinatura da "REVISTA DO CLUBE HONDA" .. Tu·

do o que você' tem a fazer é vestir a cami seta do CLUBE HONDÄ. Faça-nos uma vi .....
. sita para maiores informações._

.

O prefeito Durval Vasel,
ao registrar o recebimento
de várias congratulações do
entidades e autoridades pe
lo transcurso dos 107 .anos
de fundação da cidade, den
tre elas a do prefeito Ma'Jrí-

,

cio Fruet, de Curltiba, la�
mentou o POUc.o compareci
mento do público nos even

tos que marcaram a "Sems-
na de Jaraguá", princlpal
mente na sessão cívica de
segunda-feira,

.

quando foi"'"
prestada homenagem aos.

fundadores é ,povo jaragua
ense. Ele diz tei- sentido a

ausência, mas tem fé que
em alias futuros o povo des
perte para os seus próprios
valores e partifipe mais,
_pois a finalid?d� é· sempre
me!horar a programação,
com atrati','os diversos. Va

c' .sel destacou igualmente a

grandEl explosão industrial
. ,do município, que trouxe
çomo conseqüênda' o cres

cimento populacional e jun
to dele o êxodo rural cau

sando problemas il1l�meros
ao, governo municipal, prin-

.

cipalmente de infra-estrütu
ra.

O Cflefe de Executivo Mu-·
nicipal reiterou novath.;nte,
a sua preocupação quanto
ao problema da migração,
em virtude das jnunda�ões
no Estado. Famílias estão
vindo para cá e o prefeito
está apreensivo pois a si

tuação em Jaraguá do Sul
também não é das melho
res. Para piorar, extra-ofi-'
cialmente tomou conheci
mento de que haverá corte·
em cerCa de 50% no retor

no do ICM aos municípios,
"o que para Jaraguá do Sul
seri'a IJm desastre, pois tê
ríamós que rançar' mãos &�

expedientes que.' nunca dd

sejariarnos (dispensas de o ..

perárics); Hoje-cerca de SOG!

pessoas
.

e, seus familiares
dependem diretamente da
Prefeitura. Se houver real-

, .t;'ente o corte, fatalmente
terémos qué lançar mão des-

'.

se expediente,. Nil última

quinzena iá sentimos queda
no retorno do ICM e o fato
tende a _se agravar"', acen

'tuOü.

Revendedor Autorizado

Outra informação dó pre
feito diz respeito a sua in
tercessão junto a Comlssãc

.

de Financiamento da Produ
ção, para que haja liberação
de -maior quantidade de mi
lho, superior a cota, consi
derando a 'dificuldade para
aqulslçao par

- parte .
dös

criadores, que vêm sentindo
a escassez do produto. D(�
imediato, a, CFP I:berou so

mente 'um, carregamento,
para comercialização atra

vés da Cooperativa' Itajara,
de Santa Luzia. Gua

O prefeito Durval VaseI, 'rea

dia 22 passado, 'no sentido'
'

est"
de reforçar as, reivindic:a-

'

ções de Santa Catarina jun
ta ao Governo Federar, iJara
obt�nção de recursoS " desti�

rados a reconstrução do Es

tado, enviou telex ao fJresi
dente em exercício, Antôi:lio
Al.lrellano Chaves de Men
donça e ao Secretário Geral
ao Conselho de

Segurança 11\;",::'")-'
nal, General Da-
nrlo Venturini,
nos seguir.tea
termos: "Sensi
bilizado COI!l in
teresse de VÇ>s
sência, gravG si

tuação enchen
tes Sul do País,
solicitamos aten-'

der reivindicação
do GQverno de
Santa Catarinà,
,fase de recons
trução do Esta
do".

ados e programa

icí io de Guaramirim se engajou-:!e
...... na campanha pare auxílio aos

las' inundações. A coordenação estc-

da Prefeitura Munidpâl, que. contou
,

de toda a comunidade,
.

indistinta
gesto de solidariedade que causou de '

surpresa. À testa da campanha este

'to José de Aguiar, que informou a ar

de aproximãclamente 80 toneladas, en·

I alimentos, estes principalmente, além
foram remetidos a Blumeneu. llho-

tes e Rio Negrinho.

trai de recepção de donatlvos funcíc
ifura. No total, sairam 14 caminhões'
de donativos, todos acompanhados �

'to Aiuiar ou pelo vice-prefeito Victor:

iO:companhou na terça-feira um:

pára Rio Negrinho, onde pessoal.
u eo seu colega, o prefeito Albuquer
pode constatar "in loco" os estragos

Ia fúria das águas, que comprometeu
a cidade, idêntica situação de outras

municípios càtarinenses fortemente
las enchentes.'

. ,

irim também enviou Lima "equipe de
I que trabalhou durante um die e rne.o

ão Limpeza», na Cidade de Blumeneu.

arcar os 34 anos de emancipação pc
município,.ia Prefeitura Municipal ,de
,em conjunto com a Câmara de Ve
Direção do Hospital Santo Antônio,.
rando q programa de aniversário, que
no dia 28 de agosto. De acordo com

José de Aguiar, toda a renda ,dos .even

,

r �da ao Hospital Santo Antônio,
iO _' despesas -de manutenção .

s itens da programação 'será um, bai Ie
a 27 de agosto, 'ho Salão Ouro Verde'

Oesde "Os Filhos da Fronteira\ do Sii�
. te.

- �

, CONTINUAM AS OBRAS DE
CALÇAMEN-TO EM SCHROEDER

O prefeito Aído Romeo Passold, de Schroeder, que
também é o presidente da Associação dos Municípios do

V_a Ie do I tapocu, manifestou esta sémana a sua preocupa
çao quanto a .obtenção de recursos da área estadual, em'

- decorrência das inundações que castigaram vlolenternente

�an�a Catarina. Há farta de lnforrnaçêes oficiais junto aos

orgaas do governo e se comenta inclusive ne retenção ou
corte em-cerca de 50% no retorno do ICM, o' que aurnen

�a ainda mais a apreensão dos prefeitos, disse Aldo, CIO
Informar que no seu munidpio continuam as obras de cal-

"çament� a par�lelepípedos na Av. Mal. Castelo .Branco,
tendo Sido pavimentados até agora,'em torno de 9 mil m2.

AULAS SERÃO REINICIADAS
SEGUNDA-FEIRA EM TODO O ESTADO
A Secretaria de Educação expediu instruções a todas

as Ucres a respeito do reinício do ano letivo. Ö semestre
escolar começa mesmo na segunda-feira, excetuando-se os

.

casos em que, sob qualquer hipótese, não seja possível a'

retomada das atividades, Em diversos municípios os salões
par_?qulals e outras dependências não afetadas pelas cheias'
serao transformadas provisoriernente em escolas, até que
'se recuperem os estabelecicentos da rede estadual, tarefa
esta a ser desenvçlvida com o maior auxílio possível das
comunidades. '

Dos sete mil prédios escolares do 'Estado mais de mil
foram atingidos pelas cheias. Um levantamento prelimi
nar apurou que os prejuízos superam a casa dos 13 bi
lhões decruzeiros .

Juventus emite

EDITAt
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de

Notas e Oficial de Protestos de.Títules da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
lel, etc. � .

'

Faz saber a todos quantos este edital virem cjue se

acham neste Cartório para protesto os títulos contra:

�DALBERTQ MAlER - Rua Rio Molha, nesta'. IS·
'

. RAEl::-'\sEBASTIÃO BORGES, Jaraguá 84.t a/c Com. Wi·
gando Meier, Estr.ada Garibaldi, nesta. JAIME JOÃO
MARCELINO, Rua Bahia; 103, nesta. MANOEL C. CAR·

.

_ DOSO, Éstrada Rio Cerro I, s/n, nesta.
E, como os dites devedores não foram encontra

dos .ou se recusaram a aceitar a devida lntlmeção, faz
por intermédio do presente edital para que os mesmos
compareçam neste Cartório, na Rua Artsr Müller, 78,
no prazo da lel a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que não o faz, sob pena de serem C1S re-·

feridos títulos protestados na forma da lei, etc. '.

n/s Jaraguá do Sul, 28 de Julho de 198$;

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designada de Notas e Oficial de
Protestos de Títulos da Comarca de
Jaraguá do Sul.

Nota Oficial·------------HOSPITAL E MATERNIDADE "JARAGUA"
A �iretC)ria cio Gremio Esportivo Juventus cumpre o

de,ver de esclarecer aos Associados, Desportistas e 1ll1pren.
sa Fal�da e Escrita, que J)' 1.°·Vice Presidente e Presidente
do Departamento de 'Fvtébol do Clube, Senhor Cláudio
Olinger Vieira, não tomou nenhuma atitude isoladã com

vista.s ao não comparecimento da nossa Agrem'iação na

partida contra o nosso (",ô-Irmão o Gremio Esportivo Cruz:
deMalta., '

A decisão foi tomada pela unanimiçlade dos Diretores
.
presentes nas reuniões ItJvadas a efeito nos dias 23·05·83 e
4-07�83 conforme consta de atas, .

Com vistas a atitude> tomada arbitrariamente pelo Pre- .

sidente da, Liga Jaraguaense de Futebol em conceder. os

pontos ao· Cruz d� _Malt,., �erind� �rontalmente o regula
mento da competlçao, a Diretoria JéÍ está tomando todas
as providências que o cá",O requer

.

Jaraguá do Sul, 2ó, cie Juiho de 1983.

Alfr8do RlI8Ck - President. .

, ,

,,'

Foi deflagrada a Campanha de Arrecadação de fun- ,

d�� (c!rnês com 12 contribuições mensais), mediante'
vlsltaçao aos que, na pesquisa realizada, se. manifesta
ram dispostos a oferecer apoio financeiro. Além de'
membros da Comunidade Evángélica Luterana, outros'
Amigos do Hospital e Maternidade "Jaraguá"

'

também
)á se integraram na ,campanha. ,

Se você ainda não te�e oportunidade de participar'
entre em contato com:

.

FONÉ I

72-0892
72-1510
72-0444
72-1036
72-0522
72-0522
72-0233

- Cóm!Jnidade Evangélica Luterana ....

- Hospital e Mat. Jaragua ... , ....•...

- Eraldo Doering (Bco. do 'Brasil) .....
- Dr. RoH Roberto Horst "

.

- Marcus Mohr (Weg 1) .::::::::::::
,

- Augusto Gvilherme MueUer (Weg 1-) ••

-: Werner Sçhuster .(Mar:isol>.. .
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' .

Assinatura para Jaraguá do Sul: Cr$ 3.000,00
Jutras Cidades: Cr$ 3.500,00
Número atrasado: Cr$ 70,00
'Número avulso: '.......... Cr$ 60,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Ccmunleâção S/C Ltda. e Pro-
paI Propaganda Representações Ltda. .

Este jornal é �ssociado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

..

Veículos movidos a álcool
Corcel II Hobby - branco ....•.. 1981
Corcel II Hobby � branco 1981
Corcel II L - vermelho met. ., .. 1981
O km Corcel II L - azul , 1981
O km Belin all L ,- azul met. 1981
O km Opala - beqe met. ;: 1980
O km Opa Ia 4 nortes - azul met. 1980
Brasi I ia - branco ..

'

, 1981
O km Passat - branco . . •. 1979
O km Fiat 141 L - marron .' ....

1281
-

Veículos movidos à gasolina
Corcel II ST. - beue 1982 ,

Q, km Corcel II ST. - beoé .:, 1981
Corcel II ST. - branco '..... 1979
Corcel II ST. - beoe 1978
O km .Corcel II GT. - azu I met, . '. 1980

I b 1979Corce ! I L '- ' raneo
i 977Corcel LDO - beoe .

Belina LDO - amarela ..

'
, 1977

Belína L � marron 1977
Belina II L - verde rrret 1979,
ßellna II L - beoe 1980
Passat· LS - beoe , 1979
Passat LS - beoe 1978
Passat LS - branco :.... 1976
'O km Opala Comodoro - branco 1978
Opala'4 portas· - marron met, .. 1976

. F-100 álcool -,Ocre ,. ]981 ,",

-....._ F-100 álcool - beqe .. . . . . . . . . .. 1979

Compre se� carro usado e financie com
a TAXA DE JUROS MAIS BAIXA DO
MERCADO. Promoção válida até 31.07.-

Av. Mal. Deod. da Fonseca, 158, Telefo
nes: 72-177Y e 72-1995.

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à, disposição moderníssimos ônibus, com

pessoal especializado, possibilitando uma viagem
tranqulla, rápida e segura.

Programe bem! Progràme Canarinho,
o transporte: carinhoso.

'.

CORRE'IO DO POVO

CONFIRA A HIS'TÓRIA ...

HÄ 38 ANOS

- Pelo decreto dô Presidente da Re

publica eram liberados os bens de súbditos
italianos, cessando assim contra eles, os

efeitõs do decreto n.O 4.166, de 11 de 1'I"I1!Ir

ço de 1942. De acordo com o mesmo��
italianos. podiam livremente dispor de seus

bens e requerer a devolução em bônus de
guerra, das importâncias que, em obediên
cia ao 'decreto acima referido tinham

.
de

positado. Mas os alemães continuavam 118

geladeira e' os japoneses, e!1tão em peque
no nümere no país (mais -em São Paulo)
tinham de ,mobilizar seus advogados para
regularizar as situações criadas pelo een

flito mundial.
- Comentava-se que, nes meses 'que

se seguiam ao fim da guerra, muitas alte�
.rações se ,realizariam no mapa da Europa,
algumas muito difíceis para conseguit· uma
!Solução justa e equitativa, posto que vá
rias eram as- reivindicações oficiais, feitas
em diferentes oportunidades, de . áreas
.:onquistadas a outros países, figurando
entre outros o Saar, Ruhr, Schleswig-Hols
tein, Sudetolândia, Fronteira Austro-Ger
mânica, Tirol, Silésia, Alem�nha Oriental,
Dodecaneso, Dobruja do Sul, Transilvania
e Prússia Oriental.

8arãó de Itapocu

- O Governador'Bento Munhcn da

Rocha, do Paraná, encaminhava mensa·

gens ao legislativo estadual, com respeito
a exploração e rápida industrialização das

riquezas minerais que representa o xisto

betuminoso como fonte de combus.tíyel,
'Im dos grandes fatores do progresso in·

dustrial, lembrando a Inglaterra, França,
Estônia e Japão que manipulam o mine
ral para fazer frente a economia e a segu

rança estratégica de seus paíse•. E nós?

... HÁ 20 ANOS

Perguntava-se: REFORMA-'AGRÁ:
RIA? Eram os colegas d'O Albor; de La-,

guna, não mais existente' e, por isso o

"Correio do Povo", passàva a ser o sema�
nário mais antigo de Santa Catarina, trans
crevia interessante nota de Porto Alegre,
publicando a lista dos "Iavradores" 'qúe
teriam recebido lotes da á�ea da Fazenda
Sarandí, desapropriada pelo sr. Leónet

Brizzola, quando governador do Rio Gran-
,

de do Sul e hoje governador do Rio de Ja

neiro. Segundo relatava. o 'confrade catari

nense que foi fazer jornalismo no Céu pa
ra onde vamos também daqui ha pouco,
teriam sido beneficiados . os seguintes
curiosos' e estranhos "lavradores": Belo

Cochilo, Bocage, Can:tbraia, Dão (nio con

fundir com Esperidião) Pedro de Oliveira
. (não ligar à IIza), Deus' Digo, de Jesus,
'Campolin ,Vieira Gonçalves, Cessuavo d.

Silva, Conde Manso Lopes, Domingos Pri
mo Tonel, Dormir Poleto Dias, Ercelo da

Silva, EI'ias Passe Arrimo de Mãe, Flor
Quarta, Elói Francisco da· Silva Oito e

Muito Malmann.
.' ,

... HA 39 ANOS

- As classes ervateiras do Paraná e.

Santa Catarina solicitavam ao Instituto
Nacional do_ Mate a fixação do período da
"afra, compreendido entre 5 de julho a 30
de setembro de 1953, atendido, "em esta
belecimento de preços da erva cancheada
jOara venda aos industriais e coada em P'"
neira, posto em Curitiba e Joinville. Ativi�
dade '�xtrativa por excelência, não mere
.eeu a devida, atenção na preservação des
sa riqueza ,abundante e fértil, hoje agoni-
-za por falta de uma politica previdente,
enquanto que países vizinhos plantaram
ervais que hoje são entrave à nossa expor-
tação. Viu?

-,

� Enquanto se comprometia a hege
monia de produtor mundial de erva mate

cem sua capital localizada em Cànoinha!i" ,

eutres mais previdentes exportavam pelo
Porto de Santos 187.750 Kg de chá preto,
8RASILEIRO, .para o Chile e Marrocos
Francês. Este chá era de produção paulis
ta e considerado de ótima qualidacie para
expertação, segundo exames pelo Posto. de
Defesa Sanitária Vegetal do Ministério da

Agt'Icultura. Abria-se,' assim, a possibili.,
dade de exportação'de um novo produto
brasllelro para os mercados do munde.
Viu? '

... HÁ 10 ANOS

_ Pedro Nolasso escrevia coluna su

bordinada ao título Às',MARGENS DO ItA
POCÚ e nela encontramos:

IIJá dissemos:
a conjugação das forças de Jaraguá .

do Sul
estão surtindo" efeitos. E dos melhores. A
Faculdade de Jaraguá do Sul, ou melhor,
o seu Ensino Superior S4tr-á uma realidade.
Muito sabiamente acentuou o Pe. Elema"
Scheid que se trata

IIde uma questão airi
da em estudo. Mas poderia ser a sigla
FERJ - Fundação Educacional Regional'
de Jaraguá. E não deu outra! , .

- O Lions empossava sua diretoria
e convidava o jornalista Eugênio Victor
Schmöckel. Presidente? Rolando Jahnke,
gestão 73/74. Cheio de compromissos fa
zia-se representar pelo Prof. Augusto Syl·
vio Prodoehl. Bela festa com elegincia;
discreção -e beleza.

-

JNOOSTRIAS REUNIDAS JARAGUA e CON'PAL - Concentrados p/Alimentos
.-

SERViÇOS CONTÄBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?'
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS A�REOS VARIG?

Se o seu problema é este a solução é esta: Organização Con.t6..,iI
liA Comerciál" Ltda. Rua Cei. Procópio Gomes 290.

Telefone 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DO VESTUARIO DE

,

JARAGUA DOSUL

RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXE�crCIO DE 1979

(Aprovada em Assembléia Geral Ordinária �� 02�09-78)

RECEITA

Renda Trlbutéria ; .

Renda Social'
.

Renda Patrimonial
.

Renda Extreordlnârte .

Cr$ 550.000,00
e-s 1.500�DO,OO
e-s 12«:600,00
Cr$ 30.000,00

TOTAL GERÁL .. : Cr$ 2.200.000,00

DESPESA

,Administração Ger,al Cr$
Contribuições Regulamentares Cr$
Assistência Saciai .....•.......... Cr$,
Outros serviços sociais e-s
Despessà Extraordinâri.as -Cr$,
Aplicações de capital ..........•. Cr$

530.000,00
250 . 000,00'
660.000,00
40.000,00
: 5.000,00
750.000,00

-

TOTAL GERAL Cr$ 2.200.000,00

,

RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERCfCfO DE 1980

(Aprovada em Assembléiá Geral Ordinária de 29.09.79)
I

RECEITA

Renda Tributária r.. Cr$ 1.000.000,00
R�l1da Social � .. ' Cr$ 2.000.000,00
'Renda Patrimonial : Cr$ 200;000,00
Renda Extraordinária Cr$ ,10: 000,00
Credores diversos Cr$ 2.000.,000,00"

TOTAL GE:RAL e-s 5.210.000,00,

DESPESA

Admlnistração Geral' '. Cr$ 1.359.000,00 '

Contribuições Regulamentares Cr$ 420.000,00
Assistência Soclal ............•... Cr$ L 12Ó. 000,00 '

Outros Serviços Sociais Cr$ 10.000,00
Despesas Extraordinárias Cr$ , 1 .000,00
!-\plicações de Capital " Cr$ 2.300.000,00

TOTAL GERAL Cr$ 5.210.000,00'

RESUMO 'DA'PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O
EXERC,rCIO DE� 1981 ; J ' ';: \ '

·1,
{ Aprovada-eM-Assembléia- GeN�- Cfflii:nár.ia. de l�.aa,j,�

RECEITA
Renda Tributária Cr$ 3. 20Ó .000,00
Renda SOCial ; Cr$10.500.000,OO
Renda Petrtrnonlal •.............. Cr$ 3.600.000,00

-

'. Renda Extreordlnérla :...... e-s 135.000,00
Mutações Patrlmonieis 'Cr$; tO. 000,00
Devedores diversos,.'............. e-s 59.000,00

TOTAL GERAL Cr$17. 495.000,00'
DESPESA

Administração Geral Cr$ 2.580.000,00
Contribuições Regulamentar�s e-s 1.330.000,00
Assistência Social J Cr$ 5.380.000,00

,

Outros serviços sociais ..�........ Cr$ 40.000,00
,

.

Despesas Extraordlnériâs ,: .. Cr$ 1.000,00.
Aplicaçõe$'.de Capital Cr$ 8.1'14:000rOO'
'Devedores diversos . ';. '. : . . . . . . . .. 0$ : 50.000,00

TOTAL'GERAL •• , •••• ".0'0

,
Cr$17 .495'. 000,00"

Renilda, farias InvaldQ Gruetzmacher:
Presidente • Tesoureiro

Waldir Sarmento
Téc. em Contabilidade v CR.'C:-SC N." 6.042

. t\gricultura contabi1iza prejuízos
causados pelas cheias noEstado

Um 'dos primeiros levantamentos feitos pela Secretaria;
da Agricultora e do Abastecimento sobre os efeitos das en

chentes de maio e julho no setor primário da economia,
catarinensé estima que foram perdidas 1 milhão e 130 mil
toneladas de uma produção esperada, neste ano, de 3 rni�
Ihões e 970 mil toneladas de cereais. Está também quan-
tificado o prejuízo do setor:

'

C::r$ 47 bilhões e 300 milhões,
Além do flagelo generalizado dó pós-enchente na agri�

cultura e na 'pecuária, a Secretaria da Agricultura se de

para àgora com uma, preocupação inadiável, que é a pr.::
paração da terra para a próxima safra, previste para ser

iniciada em outubro. O que assusta os técnicos é I' nível
da destruição, já que as águas arrastaram 20 milhões de

,

toneladas do solo agrícola, exatamente aquela camada va

riável de 20 a 50 centímetros e que concentra todos 05

nutrientes que permitem o desenv.olvimento das culturas.
Isso ocorreu em' mais de 100 mil das 280 mil proprie
dades rurais.

Ão Ministério da Agricultura, o Governo do Estado so

licitou através da Secretaria da Indústria e Comércio,.Cr$ ,

,550 bilhões para o financiamento da próxima safra no Es..
"

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INOOSTRIAS DO VESTUÁRIO DE

,

JARAGUA DO SUL
RESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA O

,

EXERçrCIO DE 1982
(Aprovada, em Assembléia'Geral Ordinária de 1 O�10-81 )

'R E C E I TA
Renda Tributária ..•............ Cr$ 6.000.000,00
Renda Social ..

'

.. ; Cr$ ,15.000.000,00
Renda Patrimonial -: Cr$ 1.000.000,00
Renda extraordinária Cr$ 70.000,00

, 'Credores diversos ;.. Cr$ 5.000.000,00

TOTAL GERAL Cr$ 27.070.000,00
DESPESA

Administreção Geral Cr$ 4.720.000,00
Contribuições Regulamentares Cr$, 2.500.000,00
'AssfstênCia Social '....... Cr$ 4.750.000,00
Despesas Extraordlnértas Cr$ 28.000,00
Aplicações de Capitel Cr$ 15:072.,000,00

TOTAL GERAL Cr$ 27.070.000,00
�ESUMO DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA PARA

O EXERCr-CIO DE 1983
(Aprovada em Assembléia· Geral Ordinária de 02.10.82)

RECEITA
Rénda . Tributária : Cr$ 10.000.000,00
Renda ,Social :

'

Cr$ 30.090-.�0_00,OO
Rençla Patrimonial . . . . . . .. Cr$ 5.000.000,00-
Renda Extraordinária- '� . :

' .- Cr$ 130.000,00,
Credores diversos � Cr$ 10.000.000,00

TOTAL ,GERAL e-s 55. 130.000,00
DESPESA

Administração Geral
, e-s 9.600.000,00

Contrfbulções ReguJamentares .,".'. Cr$' 4.050.000,00
Assistência Social � CIr$ 9.850.000,00
Outros serviços sociais : Cr$, 1'50.000,00

; Despesas Extraordinárias ;- .. Cr$
,

25.000;00
Aplicações de Capital, .... ' ; ... cr$ 31.455.000_,OO

, ,
TOTAL GERAL

Renilda Farias
Presidente

e-s 55. 130'.000,00
Invaldo Gruetzmacher

Tesourelro

\
Wa'ldil' Sarmento

Téc. em Contabilidade - CRC-SC N.o 6.042

tado. Deste total, os "-'técni.
cos governamentais acham

,

que seriam necessários Cr$
300 bilhões para o custeio, ',�

,Cr$ 200 bilhões para a co
mercialização e Cr$ 50 bio
Ihões para Investimento. A·
'cham importante é! compra
e ' aplicação de Cr$ 2 bi
lhões e 400 milhões de cal-

,

cáreo pera a' correção de
260 mil hectares de solos �.

rddldos (15% da área agri,.
cultävel do Estadó) e mais
Cr$ 7 bilhões e 800 milhões
pará o fornecimento de se·

mentes (sc]e, milho e fei
jão) que serão pagas com

a receita da colheita, em ��
meados do próximo ano. r!.
AS P�RDAS

Os leventamentos oficiais
atribuem como perdas maio
res as ocorridas nas lavou
ras de feijão (75 mil das 90
mil toneladas previstas),

, soja (180rriil das 600 mil
toneladás) e milho (S60; das
2 milhões e 860 mil tonela
das), atingindo diretamente
96 mil produtores. Acres-
,centarn-se a estas, perdas, as

quebras' de 40% nas lavou-
ras de trigo, cebola, cevada,
alho, aveia e centeio. San-
ta Catarina é o segundo pro
du tor nacional ,de cebola,
terceiro em milho e quarto _

em feijão e', perderá todas [;
estas posições (já perdeu, ,l...
virtualmente) para outros
Estados que não tiveram
enchentes ou .calamldedes,

,
nás ' dimensões das verlffca
das aqui.

Não, há inforrnações con
cretas .sobre os prejuízos o-

_ corridos na suinocultura ca·'

tarinense, onde havfa a ox
pectativa de produção de 4
milhões e 200 mil cabeças,

� _ por parte de 43 mil crlédo
res, Não há estimativas
também' na avicultura, cujo

,

abate previsto era de 263
-milhões de aves, pera. • uma

,exportação est·imàda em'
140 mil toneladas. Estes 2

segmentos são de vital Im

portância pera o Estado, que,
tem o maior rebanho sulnl
cola nacional e sua avicultu
ra é a segunda 'do Brasil,

Dê uma asslnatura do jornal
.

,"CORREIO DO POVQ" para
o seu amigQ., Ele sempre. se
lembrará de você.'
Apenas Cr$ 3.000,00.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Base é -C�m.peã .da temporada
e Tigre entreqa es faixas

A equlpe do Bese, com
uma vitörie e um empate
diante da Breithaupt, pela
decisão do título adulto de
'futebol de salão" sagrol,J-se
campeã citadina da 'tempo
rada, coroando a \Campanha:
.' da que melhor soube se con-

.'

duzir durante OI transcurso '

do campeonato. A decisão a·

t
.

'conteceu sexte-feire, dia
. 22, ao empatar com 3 Brei
thaupt a' Z gols (ganhou a

.

primeira por 2 a O), em [o-
'

go emocionante e que teve
na preliminar a fäcll vltórls .

da Mirtes sobre a Urbano,
4 a 2, na decisão do título.
juvenil.

'

Á Best recebeu on tem à
noite, no Ginásio de Espor- ,

tes Artur Müller, as faixas
.de campeã da' Tigre" bicam-

I <'peã da Liga Joinvilense de
Futebol de Salão, enquanto,
Mirtes e Urbano, novamen·'

Vieirense conquista outra vez o

Torneio "Cidade' de Jaraguá"
te, se defrontaram. ,À Mir; . O i I Torneio de Bolão
tes, um simples empate bas- (bola 16cm) "Cidade de
teve para a conquiste de Jaraqué", realizado de sex-

cetro máximo da 'categoria. ta-feira a domíngó, reves-

O campeonato adulto te- riu-se de singular êxito, nas

ve em Kiko, da Urbano;' o canches' da Sociedade Es-
-goleiro menos vesado e em portiva e Recreativa Vielren..

-Moacir; da Breithaupt, o "se, que juntamente com a

seu artllhelro , Prefeitura Municipal' de Ja-
Com.o térm-ino desses raguá do Sul, através da Di-

certames, a Liga Jaraguaen- visão de Esportes, premo-
Se de Futebol de Salão,' [un-

!

_ veu a competição. Sete e-

tamente com a Divisão Mu- quipes participaram .:» Bae-
nicipal de Esportes, irão pendi, Vieirense, Vasto Ver�
promover o "Peladão", pa- de, Pinguins, Tupy, Catsrl-
ra equipes' não filiadas, nense e Alvorada _ dando
,cujas partidas acontecerão um colorido especial ao a-

nos finais de semana, no A- contecimento, incluso na!

gropecuário: AJ Inscrições / "Semana de Jaraçuä", cc-

serão abertas em' agosto. memorative aos 107' anos
Por outro, lado, começa de fundação da cidade.

na tarde deste sábado, a de· Os resultados dos jogos
ciseo do II Campeonato foram estes: Vleirense 1.372
Bancário, no Artur MOlIer x 1.350 Tupy, Baependi ...
entre Unibanco, Bese JS, 1.247 x 1.348 Vasto Verde,
Nadonal e Besc de SFS:

'

Vieirense 1.394 x' i .231 P:n
guins, Vasto Verde 1.369 x
1.423 Vleirense, Pinguins
1.394 x 1 ..330 Beependi, AI�
vorada 1.355 x 1,436 Vasto
Verde, Tupy 1.396 x 1.382
Catarlnense, Alvorada 1.350-
x 1.303 Baependi, Catàri-,
nense 1.285 x 1.333 -Pin
guins, Alvorada 1,365 x

1.417 Tupy, Vieirense 1.438
x 1.322' Catarinense, Bae

pendi '1.279 x 1.346 Tupy,
Vasto Verde 1.457 x 1.302
Catarinense, Pinguins' 1,3à4
x 1.361 Alvorada, Baependi
1.229 x 1.340 Vieirehse, Tu
py 1.352 x 1.454 Vasto Ver..

'

,de, Catarinense 1.373x1.370
Alvorada, Vasto Verde 1416'
x 1.388 Pinguins, Catarlnen
se 1.3J6 x 1.092 Baeperidi,
Alvora'da 1.341 x 1.460 Vi"
eh'ense e Tupy 1 .329x 1.418
Pinguins:

De' forma invicta, a So
ciedade Vi�irense, tornou-se
bicampeã do Torneio, com

12 pontos, seguida pelQ 'v.
Verqe cóm 10, Pinguins 8,

Municipal Varzeanc: 2J
partidas 'movimentaram

o certame
ParaHzado por vários fi tônio 8, Figueirensé, Serre-

nais-de-semana devido ao ria Aldrovandí e Rio Molha
mau tempo, o 1.0 Campeona- 5, São Paulo 3, Saturno e

to Municipal de
"

Futebol América 2. Chave Amar.la
Vérzeano prosseguiu dornln- Jaraguá 10, Santa Luzia 9,
go e 'segunda-feira, com a Portuguesa 6, 'Noroeste 5,
realização de 21 'partidas, BllJménaLi�mse, �rtelaje e Pl'
nos Estádios, do Baependl, nheiros 3,' Vitória 1. Chave -

Botafogo e Figúeirense._ O.s:, Azul - Vila 'Lenzl e Corln-
resultados foram estes: "thlens 6; Vila Nova' e Zonta

"" Chav� Verde _ Serraria AI. 5, Colúmbia 4, Viracopos 3,
"drovandi 2x2 Rio Molha,' Bradesco 2'e Métalúrgica'
América, Ox3 Santo Antôni� Trapp 1. Chave Vermelhar
e Figueirense 2xO Saturno _ Faculdade 6, Canto do
isto no domingo, no Bota:' Rio e Bangu 4, Malvice, Pra-
fogo; Sãq Paulo 2xl Améri· feitura e Cal1arinho 3 'e Flu- .

ca, Saturno Ox3 Serraria AI- minense 1.
drovandi e Santo AntÔnio '

O artilheiro até então é
lxO Figt,leirense, segunda- Amarildo, do Santa Luzia,
'feira, na -Ilha da Figueira que já marcou 13 tentos.
Chave Amarela - (Botafo� O' Campeonato' Municipal
go) - Portuguesa 3xO Vito- de Futébol Varzeano 'devei
ria, Santa Luzia 4xO! Noroes' continuar amanhã, casO n'ãd
te, Pinheiros 'lx2 Jaraguá e chover, com estas partidas:

. Artelaje 1 xO BlumenaiJense; Botafogo _ 6a. rodada; -
(np' Fi'gueirense) _' \'Itó�' <Ih <Rio 'Molha x Saturno,
rra 2xó Santa Luzia, Pinhei- Wh Figueirense x São -Pau ..
ros liS' PortlJgu�sa e Noro. lo� 1'1 h Santo Antônio x.
este alÇO Artelaje e, 'Blume- Serraria Aldrovandi, 13h Pi-
'nauense Ox4 Jaraguá. Chave nheiros x Vitória, -14h Arte-

.

Azul _._ (Baependi)' _ Co- laje x Santa luzia, 15h Blu-
!úti1bia 3xO Met. Trapp, ,}j... rnenauense X' I"örluguesa e

racapas Ox1 Zonta, Vila - às 161'l Jarag0á x 'Nbroestil.
'

Lenzi 1 xO Bradesco e Vila' No Baépendi ou' Figueirense
Nova OxO Corinthians. Ch.. 5a. rqdaéla'� Met. Trapp
Ve Vermetha ---" Bangu\ OxO, x Viraçopos" Colórnbia x Vi-

Faculdade, Prefeiturà Oxl 'la Lenzi; Vila Nova x Zonta
Canto do Rio e Malvice 2x 1 e Corinthians x 13radesco"
Fluminense.

, ,respectivamente 'às 8, 9, ':ra:
e '1"1 horas.;À tarde, às 14h,

A .classificação, após es-, Canarinho x Prefeitu'ra, 1-5h
t�s re-sul-taclos, está assirtl:' 'Flumi'nense x Bangu e às:

�cr..
.. Vlmlt - Santo An- 16h Malvic. x Canto dO Rlõ.

Tupy 6, Catarlnense 4, Al
vorada 2 e Baependi ne�
nhum ponto ganho.

As três melhores coloca
das receberam troféus e .es

demais troféus de participa
ção, cabendo a Vieirense a

posse rnl;ambérn do troféu
transi t61i:\ oferecido pela
Câmara de Vereadores de
Jaraguá do Sul. A melhor
média do torneio coube a

,

Haroldo Güths, com 252,5
palitos e o 'braço de ouro

foi o próprio, com 274 pell
tos. Haroldo pertence a Soco

. Vieirense.

EXTRA-OFICIAL
A' nona rodada do I Cam

peonato Extra-Oficial d�
Bolão Vale do Itapócu foí'
realizada esta semana, nos

dias 26, 27 e 29 e a décima,
que é também a última do
primeiro turno, tem prevls-'
tos jogos dia 3, entre AI de
Ouro x Alvorada e Vltörla x

Guaquari e, no dia 5, entre
Fantásticos x Guarani e Ca
xias x Tudo Azul.
A coordenação do Cam

peonato, liberou a classifl
cação geral até a sexta ro

dada, completada por lodos
,

os clubes e que' é a sequjn
.te: Canarinho 8.355 palitos,
Alvorada 8.322 Caxias 8.286
Senta Púa 8.263, Vit6ria
8.�S6, Guaquari 8.169, Fan
tásticos 8.108 Guarani' 7897
Az de Ouro 7.804 e 'Tudo
Azul 7.677 palitos. Já a

classificação individual até
aquela rodada era esta: Jor
ge Jaroczlnski (Cenarlnho)
1.058 palitos, Luís- Carlos
-Ristow (Senta Púa) 1.057,
Ademar Schönke ,(Alvora
da) 1.052, Herberto l1il1-
keldai (Vit6ria), Gilmar
Valz (Fantásticos) e Ingo
Siebert (Alvorada) 1.050
palitos e Alais Bublitz (Ca�
narinho) 1.049 palitos.

TORNÉIO Ficou «MELADO».
PARTIDA NÃO SAIU

com a vit6ria por WO do
Cruz de Malta, que assim
somou dois pontos aos oi

to, sagrando-se campeão de
primeiro turno, contr,a es

nove dt! Juventus.
.

,

O Juventus cumpriu com

o -que prometera, Não foí
jogar domingo à tarde em

Rio da Luz, contra o Cruz
de Malta, por não concor

d�r em se expor'em está
dios'-sem alambrado, -como

é o "Eurico Duwe", cuja a- Acrescentcu Stricker que
meaça vinha sendo sistema- além da perda do direito
tiCamente formalizada peJo. de disputar a_ vaga, 'e Ju ..

vice-presidente de futebol, ventus será enquádr'ado -den-
Cláudio Olinger Vieira, com tro do regulamento, que
o 'aval da: diretoria. O Tor- prevê, dentre outras,. multa
neio "Mário Vit6rio Rass� de Cr$ lÓO mil. E disse
weiler" fi,cou, assim, "me- mais, "eles podem recorrer

lado" e, segundo o presi- até que instância quiserem
dente Valçlir Arno Stricker, '

; que não, vão ganhar". O Ju ..

Dois Toques
* Começou terça-feira,

em São Paulo, a'.2a.Volta
Ciclístka do 'Interior, 'pro
movida pela FPC e destina
da a atletas das câtegorias
-jurrlcrs e novatos. A com ..

petição iniciou com a apre
sentação das equipes e a

prova contra-rel6gio no Ve
lódromo da USP. Quarta
feira aconteceu a primeira
etapa, de São Paulo a <Soro..

cabe. Nos dias 28, 29 e 30,
os ciclistas percorreram as

etapas de Soreceba a Tetuí,
de Tatuí a Americana, de A·

.

merlcana 'a .Camplnes. Em
Campinas será, dlsputeda
uma etapa adicional centra
réf6gio individual, hoje e no

domingo, dla ,31, a 'etapa :fi ..
nal de Campinas a São Pau.
10'" com chegada no Ve16..
dromo d� USP. De Jaragu6
do Sul participa a

.

Equipe
Weg, representada pelos cl...
clistas Sílvio Roberto Ewald
Cláudio Kelbert, Henri. Pas
sold e Márcio Mann.

-

* Um acidente com o

seu carro, tirou . Rodolfo
Jahn Neto, o Rojlnha, do
.Campeonato Bràslleiro de
Kart, categoria PC, disputa
do no final-de-semana, em

Ribeirão Preto. Rojinha ehe..
gou até mesmo a ser trens

portado para um hospital e
logOI liberado, não chegando
a concluir a prova ..

* Caso o tempo permi
ta, deverá' acontecer -nos
dias 20-e21 de agosto, uma
nova etapa do _ Campeonato
Catarinense de Automobi-'
Ilsmo, em Ca_noinhas, nas

'. categorias Força Livre �

L600 cc. A EqU'ipe Koh!
bach vai marcar presença.

* Qs Jogos' Abertos de
,Santa Catarina, deste ano,
estão definitivamente cante
lados. Diante desse 'fato, a'
DiVi$ão Municipal de Espor
tes deverá desativar algu
ma modalidJde que vinha
'se preparandO' para OI aCQn
tecimentb, urna vez ,que nãd
se justifica um investimen
to vultosO' para no final
não ser disputada uma (91)1-
petição qê vulto, coroo' ,.sãO'
os JASC. Uma' dessas mo..

dalidades. deverá se� o fute
bol de salão.

ventus, por: seu turno, vai
se defender fazendO' valer
seus legítimos intel'esses e

direitos.
'O segundo turno pode ser

iniciado- nest� fihal-d�-sema ..

oa.
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. COMERCIAL FLORIANI

CALCULADORAS ELETRÔNICAS SHARP
PELA METADE DO PREÇO.

Comprove você mesmo. Ligue para 72-1492
,

e peça uma de�onstração sem compromisso.

Rua Venâncio da Silva Porto, 331

Jaraguá do Sul ......,. SC.

RELOJOAR.IA AVENIDA

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

Marecbal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

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

condições de- atendê-los
.

eficientemente:

Rua Felipe Schmídt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VÀRGAS
Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016 -' Tel.fone: 72-1101

/'

.-----....__...._._.---�--- .•._e..

A moda certa em roupas e calçados é com í.l

CINDER�LA, onde estão as melhores opçõea
para cada estação.
'CINDERELA

•

Veste, bem. A möda certa,' na
Gumercindo e na Getúlio Vargas.

D.E·SPACHANTE VICTOR

.

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

Carteira de Identidade.

.
Av. Mal. Deodoro, 557

(iunto a firma Emmendoerfer)
Telefones: 72-0060,72-0327 e 72-0655

80 ANOS DE PRESENÇA DOS PADRES DO SAGRADO
CORACÃO DE JESUS EM SC

A PEDRA ANGULAR DA PRo.VfNCIA BRASILEIRA MERIDIONAL DA

CONGREGAÇAO .DOS PADRES DO SCJ. l Pe. Eloy Dorvalino Koch, SCJ) -.,.

Em 1,803, uma procis�ão
memorável descia da igreja
matriz até este, local. Era a

procissão da pedra funda

mental da igreja da vu1'nera
vel Ordem 3ade S. Francisco.
Depositada num pequeno

andor, ii pedra foi transpor
tada sob o pálio, carregado
este por personalidades as

mals distintas da Ilha. Bem

à frente, a cruz erguida. A
seguir, os irmãos da ordem,
todos revestidos de seus há
bitos religiosos. Atrás do.

andor, 'um grupo de fiéis

que piedosamente acompa
nhavam a histórica preels
são.

Quando, pois, em 1903,
se comemorava o eentená
rio do lançamento da pedra
fundamental deste belo tem

plo, lançava-se, neste mes

mo templo, a pedra angular
da Província Brasileira Me
ridional da Congregação dos
Padres do SCJ.
Pedra para aqui encami

nhada pelo' benemérito
Mons. F. Topp. Essa pedra,
mas pedra .viva, foi o padrE'
Gabriel Lux, auxiliado pelo
seu jovem confrade Padre
José Foxius.

Pedrá viva que fez uma

longa peregrinação por ess.
mundo de Deus, até chegar
ao destino final. Padre LuJC,
aliás o ainda seminarista
maior Frater Lux, despediu
se de sua Pátria, a Alema
nha e foi ser missionário na

A. Central, no Esquador.
Após oito anos de fecun

do 'apostolado, assim na

pastoral como, no. magisté
rio, foi expulso pela revolu
ção anti-religiosa. Mas nada
o deteve de sua vocação
miss.ionária. Logo fez nou

tentativa, embarcou para o

Congo Bel'ga, 1")0 Continente
Africano, donde o expulseu
a insalubridade.

De volta à Terra Natai,
fez a terceira é última e vi
toriosa. tentativa missionária
desta vez no Brasil, notada
mente neste nosso querido
Estado de Santa Catarina,
onde chegou em meados de
julho Ode 1903.
Por que uma peregrinação

por caminhos tão tortuosos?
De certo modo, suas primei
ras rotas. marítimas pode
riam parecer-nos eeme não
tendo sido traçadas por
Deus. �u no dizer do profe
ta "Os vossos caminhos não
são os meus caminhos" (is
55,8).
.. Aqui, porém, temos certe

za, valem às palavras do a

póstolo São Paulo: "Sabe
mos que toc_las as coisas

concorrem para o bem da-'

queles que amam a Deus,
daqueles que são os eleitos

segundo os seus desígnios
(Rm 8,28.). Traduzindo em

provérbio popular: Deus es

creve certo por linhas tor

tas. Aparentemente
.

tortas,
acrescentamos nós. Porquan
to foi a Divina Providência

. que, por longos caminhos,
por experiências várias e

difíceis, mas bemfazejas, foi
conduzido; preparando, tem
perando e forjando o nosso

primeiro missionário, para
que servir pudesse de pedra
angular da Província.
Até fins de 1904, em três

levas sucessivas, conseguiu
Padre Lux que aqui aportas
sem, primeiro, os Padres
J. Stolt, Henrique Meiler .e

Irmão Eusébio Kapamann. A
seguir, os Padres

.

Canísio
Lingens, Damaceno Schueler
e Antônio Wollrneiner., E,
na terceira leva, os Padres
Vilibaldo Jonkm�tln fi Gui
lherme Thoneik.
Nos 4 anos seguintes fo

ram chegando: ..
Pe. Geraldo

Spettmann, Pe. Henrique
Baumeister, Pe. Remaclo Fo""
xius, Pe. Pedro Storms, Pe.
João Fischer, Pe. Fernando
Baumhof, Pe. José BoJlinger.

À medida que aportava
reforço missionário, Pe. Lux

Superior Regional até .1908,
e representante da sua Co
munidade Religiosa junto a

Dom Duarte Leopoldo e Sil
va, bispo de Curitiba à qual
Diocese. pertencia a SC, ia
lançando redes apost6Iic.as.
Eram paróquias e a escola
paroquiar desta Ilha. Eram
as paróquias e capelas de
Brusque, de Azambuja, São
Bento do Sul, Itajai, Parati,
Camboriú, Porto Belo, São
Francisco do Sul.

Nessa época, em 1907,
Padre Lux e seus confradeS
missionários tiveram a

. grande feJi�idade que foi a

visita do venerável Padre
Leãô Dehon, fundador da
Congregação, em 1878.; na
França, e seu primeiro Su-
perior Geral. Sua visita
constituiu·se em grande
bênção, em eoroamento da
fase iniciai' da nova e gran·
de seara do senhor no B,'''
sil. Pe. Fundador viu no Bri·

s.il um 'belo campo de ativi
dades: "Le Brésil nous offre
un beau champs d'actions",
escrevia mais tarde.
Dando atenção aos recla

mos do coração ,agradecido
estamos fazendo, como bem
percebem, um pequeno· pa·
negirico de nossos plenelres.
de nesses antepassados es·

pirituais imediatos..

Ao mesmo tempo, esta
mos atendendo à condtaçãó
do Livro Eclesiástico: "Elo
giemos os homens ilustres.
nesses antepassados ( ... l,
que foram homens de bem,
cujos �enefícios não serãq.•esqueeldes" (Eclo 44,1-15)· .

Oportuno também n�

parece, nesse contexto" o

lembrete que Pe. Vicente t
Schmitz assinalou em' sua

HISTÓRIA DA CONGREGA
ÇÃO DOS P-ADRES DO SA

G�ADO CORAÇAO DE JE
SUS "(O BRASIL MERIDIO
NAL: "Oxalá, exclama ele,
as ger;lções vindouras. sai
bam, agradecidas, lembrar-
se de seus antepassados, de
suas,origens, de suas raízes'.

Crem,os, pois, não tratar·
se de simples lembrança�'
elogio 'aos antep.as'ados��
Mas de, conscientemente, e

xistencialmente, nos sentir
mos unidos às nossas ori
gens, às nossas raízes, a fim
ele recebermos suas vitais
influências. A fim de me

lhor vivermos o espírito da
Congregação, neles encarna
do de modo prof.undo., por
lsse mesmo, tão dinâmico.
Assim.; nossos pioneiros

saudaram a terra brasileira
como "a Nova Pátria dos
Padres do Sagrado Coração
de Jesus". Não se propu
nham, diziam, a buscar a

qui '/ltesouros e riquezas",
Foi propósito de todos efes
n

.
.

•

consagrar as suas energias
· sacerdotais tão somente à

grande o�ra da propagação'�
e fortalecimento da Fé Ca-'
tólica" .

. E, segundo tais prop6si-
° tos, esses homens, esses

santós Padres da ProvIncia
viveram labutando, viveram
padecendo toda sorte de
privações, de hostilidades e

,té mesmo de perseguições.
Porém, Padres do Coração
de Jesus, tudo sabiam inte
grar na vida de obláçã� ae

Sagrado Coração de Jesus,
animada pelo espírito de a'

'Itlor 'e de preparação.
Concluindo, poderíamos

considerar-nos, a nós, tam

bém, os destinatários das

palavras que Padre Gabriel
Lux e Padre José Foxius, epl
1903, ainda a bordo do na

vio '''Maceió'', em Parana

guá, dirigiram aos nossOS
seminaristas europeus:
"Procurem tornar-se bons e

valorosos sacerdotes do Co

raçãó de Jesus, a fim de
·

que, em breve, possam, la
do a lado conosco, oú em

nosso lugar, trabalhar na
·

Vinha do Senhor que, lá aO

longe, se estende aos nossos
olhos". Assim sejal
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