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Fiscö contra
Está causando a melor' Santa Catarina já car-'

revolta entre "os lavrado- rega sobre os seus orn-

res e cultivadores .de fun- bros o estigma de ter a

do de quintal uma ação gleba cultivável, multe dl-
ftscaí centra uma socle-. vldlda, tornando o mlnl-'
dade que assiste os seus '.

fúndiO, ainda em condições
associados na região da mais,' desfavoráveis de.

grande Jat"agoá do Sul. competitlvldade com as

Ao amparo de orlenté- 'grandes áreas agri�ul-turá-
çêo de quem tem pcderes : veis',

'

pera tanto" um agente fis- Enquanto Q Brasil Intel-
cal do Estado, lnsensfvel ro envie mantimentos para
a qualquer argumento;.' em Santa Catarinà, os agentes
meio ao desenvolvimento ,fiscais investem furiose
do processo da maior en- mente contra os que ainda
chente .do 'sécl,Il'o em San- 'tem dispôsição e patriótico
ta Catarina, Investe raivo-

.

ânimo de produzir alimen-
samente contra os pobres tos em suàs diminutas ou

colonos, que ne dia 25 de 'pouco' rentévels terras."
julho de 1983 comemo- 'Até parece que a fiscali-
raram o seu dia, para pre-, zação ,aindã .não sentiu a

senteá-Ios com uma notl- fome rondar os lares de
ficação que por alto al- seus ',agentes fisCáls, que
cança a etevada quantia devem estar à beca 'forra.
de 10 milhões de cruzei- Na "Carta aos Catari-
ros. nenses" não está lescritô
Quer dizer; em outras que, se devem perseguir es

palavras; que o Governo humildes, lavradores.
Estadual, por

' seus auxl-
.

Pelo contrário,
'

llares, apesar des tempos Ô pequeno e'médio em-

dtffcels, quer acabar a presários estêo sendo au-
pau com os colonos. xlllados saudavelmente,

E isso quando, a agricul- porque o Governo reconhe-
tura está com 80% de sua ce que é no pequeno que
produção afetada pela a- se deve lnvestlr (no bom
ção cllmétlca. sentldol), e que na atlvi-
Como 'ô governo ,nem'

,
dade de fundo de qulntal

sempre assiste os produto- reside a busca da, perenl-
res agrkolas e os pecua- dade da ocupação e a tran-
ristas como

' sêria de de- quilidade e a segurança do
sejar, eles se reúnem por 'Estado.

'

conta própria para resol- Auxiliares deste ,Gover-
ver seus problemas e, aiIS n_o, que está mergulhaçlo
que, agora, qúer o agente até o pescoço neste dramá-
fiscal acabar tambem com tico, dilj)vio, em 'pleno sé-
esta iniciativa, que deve- culo XX, parece 'que n�o
'ria ser saudada pelos ad- entenderam o perlsamento
ministradores, como me- e. o sentimentõ de' lrman-
dida s-:alvadbra de nossa dade da atual adininisjra-
agricultura nesses dias in- ,ção.
definidos e difíceis para a' t preciso que o Gover-
economia catarinense. nador tome conhecimento

· colonos
dessas aberrações, justa
mente nesta hora dif(cil em
que todos estão conclema
dos na empolgante missão
de reconstruir o nosso Es.
tado.

. E 'não esqueça o Gover
nador e o S!,!,cretárío , da.
Fazendl!!, .sempre .de espf.
dto desarmado em tals si

tuações, de indagar as

causas desse procedimento,
porque 'no, meio de tudo

, Isso está o dedo dã polffl
ca rasteira.' Procure-se sa

ber com os homens .certos,
que se haverá de descobrir
o véu dos. promotores do
ranço oportunista.

É justo o 'Estado exigir
ICM. Mas saber de quem
.exlçlr e cobrar,

,Mas mais justo a, aci
ma de tudo humano, é dar
de cçmer primeiro para

,

produzir depois.
A ação intentada centra

os lavradores e' pequenos
produtor.es val engrossar
os pedintes ' de

II sestões",
pois tlrao entusiasmo de
3 mil e'700 pequenos pro-
'du tores associados que a

cebäm de se frustrar ria
,

ajuda aos seus irmãos fle
gelados. ,

-Não' havendo,' presente
mente, 'na grande Jaraguá
quem- tenha ânimo de pe
ga·r a bandeira em defesa
dos fracos e' humilhados
lavradores, que já foram
a maior. riquezâ desta ter·

ra, este semanário, no em

penho de fielmente prote-'
ger o Governo é os Agri
cultores, acompanh.ará
com especial ,interesse o

desenrolar dessa novela.
Não podemos' mais calar

ante tanta audácia,

Lamentave!mente.
'

,

VENHA ,CONHECER O

ES'CORT,'
o mais novo lanç�mento da Ford, na

Moretti, Jordan' & C.la" Ltda.

Dia� 11 .08.82, às '19 horas. V.acê é nosso convidado,

Feira da Arte sairá dla 20
de agosto. Mesmo com chuvas

A Feira de Arte e Artesanato de Jaraguá do Sul, an ..

tes marcada para '23 de julho, tem" agora, data definida;
Ela acontecerá no dia 20 de agosto, na rua Artur Müller,
se O tempo for bom ou, nas dependências de festas da
Matriz São Sebastião, se chuvoso. "Mas de qualquer for-
'ma sairá no dia 20", garante o secretário de Educação e,

Cultura, Belduíno Raulino, que lembra .aos expositores
pera uma importante reunião que vai acontecer' dia 18,
às 19 horas, nas dependências da Secretaria, visando d",
fink detalhes da Feire, que somente de Jaraguá tem mels

,de quarenta inscritos.
,

'

,

Acrescentou Balduínó que se houver algurn Interesse-
do em ver o funcionamento da Feira de Arte de Joinville,
que acontece mensalmente, a próxima será dia 13 vindou
ro .

. '

Outra, informação dó Secretário relacione-se. a am

pliação dos serviços da Biblioteca Pública Municlpe'l '''Rui
Barbosa", que egora está oferecendo também a seus usué
rlos e ao público, serviços de xerox, de 2a. à 68. feira

'

das 8 às 19 horas e aos sábados, das 8 às 11 h30. A
Biblioteca, que recebe na atualidade outras melhorias, co-

-

mo estendes metálicas para os livros, localiza-se ne rUi

João P(ccoli"n.'" 110.

Rodeio Crioulo Interestadual
"

comeca na sexta
, I

'

o Centro de Tradições Gaúchas "Laço Jaraguaense",
vai' realizar nos dias 12, 13 e 14 de agosto, o (I Rodeio
Crioulo lnterestaduel de Jaraguá do Sul, que já tem toda
a sua programação definida. Na sexta-feire, dia 12, às 9h,
recepção aos CTGs participantes, 12h-churrasco, 14h�es
file pelas principais ruas da cidade, às 16h-abertura ofl
cial do Rodeio, no Km 4 da rodovia que liga Jaraguá a

Corupá. Às 22h, baile no Juventus com "Os Filhos' do
Rincão" .

.; No sábado, dia 13, às 8h, início das competições '

com concurso de laço por CTGs convldadcs, 12h-churras
co, 14h-reinício das competições, l éh-qlneteadas e às 22h
baile no Juventus com "Os Filhos do Rincão". No domin
go, Bh, rnissa crioula celebrada pelo Padre João, 9h-reiní
cio das competições, 12h-churrasco, 14h.continuação das
competições com tiros de laço e grandes gineteadas e b
18h, encerramento do II Rodeio Crioulo I nterestadua·1 com

entrega de prêmios aos vencedores e colaboradores.

Incra- reduz ITR em '90%
os proprietár.ios de imóveis rurais de 1.554 municí

pios brasileiros flagelados pela� enchentes no Sul. e pelo
prolongamento das. secas no Nordeste e em outras regiões,
,serão beneficiados pelo INCRA, que decidiu reduzir: em

90 por cento o valor do Imposto Territorial Rural, ITR,
a ser pago este ano.

Santa Catarina, o Estado mais duramente atingido pe.
las inundações, será um dos principaiS beneficiados. Seus
proprietários rurais poderão saldar os débitos' junto ao

INCRA em dois prazos distintos:, 26 de' setembro e 4 de
,

outubro pagando app.f1as 10 por ,.cento ,do imposto deVI'
do. A medidà, que abrange os 199 Tunicípios, benefiCia- '

rá 'os proprietários rurais de todos os 288 mil imóveis ca-

9�$tr:ados :no INCRA ,tm ,SC,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"Campanha pretende' vacinar
4 mil animais a partir do dia 10

A Secretaria da Aqriculture e do Abastecimento, atra
vés da Cldasc e ii Prefeitura Municipal de Jaraqué do Sul,
estão desencadeando uma, campanha de vacinação anti-rá
bica canlna e felina, no município, onde se pretende vaci
nar 4 mil animais, Tal campanha tem por objetivo sal
veouardar a população urbana e rural do risco de agres
são 'por cães ou qatos raivosos e, também, evlter o apare
cimento da doença em bovinos,' eqüinos e' suínas em con
seqüência de mordeduras Dor cães ou oetos doentes;

Ie O plano de vacinação contra a raiva está 'pronto e co-

nieça a ser executado no dia 10, fendo contlnuldade nos
diàs 11, 12, 15, 16, 17, 18 e 19 de agosto. O médico-vete
rinário dr. João Manoel Bazetti Marq\Jes, da Cidasc, infor
mou os dias, locais e horários em que esse trabalho será
desenvolvido: '

' ,

,

"

, Dia lÓ/8 - Escolas Ribeirão' Manso, (Manso) das 8h30
às 9h30, Darci Verces (Grota Funda) das 9h40 às 11 h,
Rui Barbosa (V. Schrnidt ) das 13 às, 14h30j Anídia (San
ta Luzia) das 14h45 às 16h30. Posto fixo na Prefeitura,
das 8 às 17 horas.,

'
,

, Dia 11/8 - Escolas Vieiras (Itapocu'zinho das 8 às
9h30, Machado de Assis (João' Pessoa) das 9h40, às 11 h,
Vila Chartres (Vila Chartres) das llh10 às llh30, Max
Schubert (Três Rios do Norte) das 13h30 às 15h e Al
berto Bauer das 15h30 às ,17h. Posto fixo no Salão' Doe
rinq, das 8 às 17h. �'

Dia 12/8 -:-' Escolas Euclides da Cunha (Nereu Ra-
mos) das 8 às 10h, Barra, do Ribeirão Grande das 10h.20
às 11 h20, Genenil Osório (Rlb , Grande do Norte) das 13
às 14h30, Ribeirão Cavaló das 15 às 16h30 e Padre Al
berto Jacobs (Tife das Monos) das 16h30 às 17h30� Pos
to, fixo na ,E.B. Heleodoro Borces (rua Jolnvllle ) das 8,
às,,17 horas.'

'

Dia 15/8 - Escolas Aurélia Walter (Jarequezínho)
das 8 às 9h30, Estrada Alto Jaraquá ,99 (Santa Cruz) das
9h40 às 11 h30, Duque de Caxias (Tifa Jararaca) das 13

. às 14h30 e Garlbeldi das 14h40 às 16h30. Posto fixo fio
Parque Acrocecuérlo (tua Walter 'Marquardt) das 8 às
17 hores,

Dia 16/8 - Escolas Alto Garibadli (Garibaldi) das 8
às 9h30, Freimundo Kaiser (Gerlbaldl ) das 10 às 11 h30,
Jaraquá 84 das ,13 às 14h30 e, na Jaraquá 99, das J 5 às
16h30. Posto fixo das' 8 às 17 horas no Coléqlo Estadual
Holanda Marcelino GOnçalves, naIlhe da Fiqúeira.

Dia 17/8'- Escolas Rio da Luz Vitória das 8 às 9h30,
Rio da Luz II das 9h40 às 11 h30, Orestes Guimarães (Rio
da Luz II) das- 13 às 14h30, Rio da Luz I das 14h45 às
16h15 e 19 de Abril (Jareoué Esquerdo) das 16h30 às
17h30. Posto fixo no Grupo Escolar Albano Kanzler, na

. Nova Brasília, das 8 às 17 horas.
,

Dia 18/8 - Bar Siebert (Rio Cerro II) das 8 às 9h30,
Escolas Prof. João Romério Moreira (Rio Cerro II) das 10
às 11 h30, Victor Meireles (Três Rlos do Norte) das 13 às
14h30, Francisco de Paula dsa 15h30 às 16h30. Posto fi
xo na E. B. José Duarte Maqalhães (Barra do Rio Cerro),
das 8 às 17 horas.

'

Dia 19/8 - Escolas Ilha da Fiquelra das 8 às 9h30,
Erich BIosfeld (Äcuas Claras) das 9h40 às 11 h30, Ribei
rão Mölha (Estr. Rib. Molha) das' 13 às 14h30 e Júllus
Karsten (Três Rios do Sul) das 15h30 às 17h. Posto fixo
na Escola Riciére Marcatto (Rio Cerro I) das 8 as. 17 h,

[ VARIG ]�[.!.][ CRU�EIRO r '

Passagens aéreas e serviço de cargas 'e encomendas
Varig/Cruzeir.o para a região da Grande Jaraqué do

Sul, é com a Ol"ganizaçãô ContábilllA Comercial" S/C
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação deste jornal.

1),

P�lna 3

Senai vai
implantar o

Projeto
Guaramirim

. I
'No 'início de julho, o Prof.

Murilo Rosa,' do Deperta
mente Regional do Senai e o

diretor do Centro de Trel-
, 'nämento de Jaraguá do Sul,
,Luiz Durieux Sobrinho; esti-

.

veram em 'Guaramirim, pa-
,

ra tratar sobre o "Programa
de lnicieção à Formação de
Administradores de Peque
na e Média Empresa", que
'deverá ser realizado a par
tir do próximo ano. Esse
programa, que denominar
se:á "Projeto Guaramirim"

terá e patrodnio do Minis·
.térlo da I ndústria e Comér
cio, Federação das Indús
trias e Departamento Regio
nal do Senai de Santa Cata-
.rlna .

Gueramirlrn seré a ter-
ceira cidade contemplada.

Já no dia 22 passado, di-
-, retores do Senai, reunidos
com a Associeção Comercial
e Industrial de Gueramlrlm.
tornaram

-

a oferecer seus

préstimos as empresas as·
socladas, quando -fícou de
cidido a programação de vl-.
sitas, a partir de agosto,
com a finalidade de coletar
informações sobre as reais
'necessidades dás empresas
do vizinho município na á
rea de formação ,e capacita
ção de mão-de-obra. Defini
ção junto ao empresariado
local de possível curso que
a empresa necessite ou de-

, seje e coleta dê 'dados e in

formações sobre o "Projeto
Guaramirim", a ser viabili
zádo em '1983, foram outros

assuntos discutidos, segun
do Francisco H. Schork, pre
sidenfe da Associação Co
merciai e Industrial de Gua
ramirim.

/

Entre noMonza4 portas poraqui.
EIIIII�lerllr Clmireil,
�I lelc_. lIH.
F.nes: 72�_. 1'2...... 72-0155

..

_-.........

Jaraguá do Sul já conhece
os produtores'modelo de 83

.

'.'

Municípios discutiram seus

problemas em Dorupá
que é uma das grandes
preocupações das associa
ções municipais esteve tam

bém em pauta. Muitas dú
vidas existem em torno

desse fato. Para dirimir dú
vidas existentes, além de In-:
formar os prefeitos a situa

ção em evidência quanto a

análise das declarações do
movimento econômico apre
sentado pelos municfpios,
esteve o dr. Romildo Koe

nig, da Secretaria da Fazen
da, também coordenador do
CIEF, órgão encarregado da '

vistoria, análise e computa
ção do movimento econômi-

Já pelo quarto ano con

secutivo, o Instituto Na
cional de Col'onização e Re
forma Agrária - Incra"
vem realizando o prêmio
Incentivó a produtores ru
rais das diferentes regiões
do, País, nas diverSas me

dalicBldes de, exploração,
como forma de estimular
o uso racionàl e intensivo
da terra: e o cumprimento
da sua função social. Esse
prêmio-incentivo denomi
na-se "Prêmio Produtivida
de Rural".
Todos os anos Jaraguá

do Sul tem participado
desse prêmio. Uma comis
são à nível municipal inte
arada pelo Prefeito, Aca
resc, Cidasc, Sindicato dos
Trabalhadores Rurais, Ban
co do Brasil/Carteira Cré
dito Aadcola e Incra Mu
nicipal, iá' escolheu os pro
dutores modelo ele 1983,
ap6s análise das indicações
de cerca de 20 produtores
do município, muito dlff
cil em razão dos produto
res iaragUaehses se encon
trarem pràticamente, no

mesmo estágio, não haven-
do aqueles que se desta
cam de forma mais eviden-
te.

, d'-Desta for-ma, atraves o

consenso dos integrantes
da comissãO, foram esco-

Ihidos produtores: DAN
TE MENEL, de Braco Ri
�irão Cavalo, produtor de
arroz, banana e pecuária
de leite: ARTHUR SEVEG
NAN1, de Santa Luzia, pro
dutor de arroz e banana:
ELMO MATHIAS, de Rio
Cerro I, produtor de suí
nos,' arroz, milho e leite: e
HARRY MARQUARDT, de
Rio da Luz I, que se desta
ca, na avicultura e produ
ção de milho e sufno.

Esses produtores - con
forme informações do en
(lenheiro aarônomo Lau
rindo Goedert. da Acaresc
Local -, irão receber do
Incra, um cheque de Cr$
14 mil, além de medalha
e 'dipl'oma, bem como, ád
quirlram o direito de par
ticipar do concurso à nf;'
vel reaional. Acrescentou o
aar6nomo que a escolha
foi durcil em vista do esw
táqlo praticamente Idênti
co por que se encontra os
produtores do município,
.mas procurou-se escolher
produtores de regiões dife
rentes e que não haviam
sido premiados em con
cursos anteriores, para, as
sim, estimular o homem
do campo ao desenvolvi
mento racional e intensivo
da terra.

. ,

-.

A Associação dos Munid-

'pios do Vale do Itapocu -

Amvali, sob ','a presidência
do prefeito Aldo 'Romeo

Pessold. de Schroeder, rea

lizou ontem no anfiteatro
do Seminário Sagrado Cora

ção de Jesus, em Corupá, a

sua 15a. assembléia geral
ordinária. Dentre as presen
ças o secretário-chefe do

Ga�lan, Francisco de Assis
Cordeiro, ex-prefeito de' Flo
rianópolis, e a equipe técni
ca da Regional da Acaresc,
que apresentou aS finalida
des e objetivos do órgão em

defesa das atividades agro!.
pecuárias da microrregião.
Outro assunto que mere

ceu destaque foi. a dlscus
são e análise da participa
ção das prefeituras munici

pais na ampliação do espa-
ço físico da FERJ.

"

,

.

o- movimento econêrnlco "'

co.

Além desses assuntos, ou
tros foram mostrados e dis
cutidos à luz da reàlidade
presente, cuja reportagem
completa veicularemos ne

próxima .ediçâo.

. Evite o primeiro gole!,

ALCOÓLICOS ANONIMOS
,

GRUPO,' "S E R E N IDA D E"

R�uniQes às terças e qulntas-felras, às 20 horas.
Rua Exped. Gumercindo da Silva, 370 (ao lado da

,creche). Cx. Postal 300,-:- Jaraguá do .Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JÀNTAR-DANÇANTE
"

-

pe antemãõ está garantido
Ó sucesso do jantar..dançan
te que a SCAR vai promover
dia 19, no Juventus, com

doze pratos típicos ltalla
nos. O número limitado de
600 cartões colocados à ven

da a razão de Cr$ 2.500,00
estão se esgotando rapida
mente. Muitos brindes se

rão sorteados informa o

presidente Mario, inclusive
duas passagens aérees Fpo
lis-Rlo de Janeiro, consegui
das a Transbrasil pela A
gência Cosmos.

"
. NA FECAMB - O músico

e compositor Agostinho Bor
ba, garantiu presença no fi
nal deste mês, no ·Festival'
da Canção" de Balne'lirio
Camboriú - Fecamb, na

Boc_ do Baturitê. Agostinho
inscreveu quatro músicas e

teve duas classificadas en

tre trinta que ,concorrerão.
São elas"Arco Iris" e "Som
da Terra", que serão inter
pretactás pelo próprio, mals
é irmão Ronaldo e seu Con
Junto; � gente da terra des
pontando n.a arte musleal.
Avanter

ESCORT - Na próxima
, quinta-feira, dla 11, na Mo
rettl, Jordan & Cia. Ltda.,
o .lançamento do novo carro

.da Ford do Brasil, o Escort,
que é o veículo mais vendi
do em todo o mundo. A co

luna agradece o convite pa
ra o lançamento. Será às
19 horas.

PATRONESSES - As ele-
.' gantes senhoras S�nia Mar
caUo, esposa de João Car
los e Ingeruth Mahnke .Ba
ratto; esposa de Hilário, se
rão as patronesses das de
butantes do C.A. Baependi.
O baile branco vai aconte
cer dia 16 de setembro e já
estão lnserltas - enquanto

.

aguuda-se a confirmação de .

outras - as jovens R'osimé
ri Luchtenberger, Sueli Ma
ria Maestri, Cláudia lnês
Maestri, Marina RudoU e

'Cristiane Magali Marcelino.,
.
'O,s preparativos para o

grande acontecimento social
de setembro continuam,
com sucessivas' reuniões da
comissão organizadora.

TEODORO E JANE - Pa
ra breve o "sim" do jovem
casal Teodoro Rogério dos
Santos com a bonita Jane
Simone Moretti, filha do ca

sai amigo Aristides e Odila
Bertoli MQretti.

. EXPO' EM POMERODE -
Da Prefeitura Municipal de
Pomerode, do setor de Cul
tura e Turismo, ch..ando a

coluna convite para a expo
sição de 43 anos de artes de

i

Erwin Curt Teichmann e f,i
lhos Arno e Hermann, que
vai de 12 a 31 de agosto, no
salão de exposição' na Praça
Dr. Jorge Lacerda. São es

culturas em madei!"" mede-.
lagem em barro �/bico de
pena. O convite estendemos
aos leitores.

NOITE DOS COWBOYS -

Top. Som, do amigo Beto
Gonçalves, programou para
a noite deste sébádo, no Bo
tafogo, a 3a. Noite dos Cow
boys. Começa às 22 horas
e durante o baile, sorteio de
um ciclomotor Mon�tk, ze-

,

ro quilômet�o.'
.'

NO ROTARY - O Rotary
de Jaraguá do, Sul realizou
reunião festiva, dia 02, em

homenagem aos pais, quan
do também um novo compa
nheiro foi emplacado -

Erich LoeflerIElena - clas
sificação veterano,' sendo

.

patfrinhos o casal Waldemar
/Rosemary Behling. O Clu
be prestou tamWm homena
gem ao Dr. Marlo/Jandira
Sousa, pelos 25 anos de vi
da matrimonial, através da
palavra do rotariano.
DIPLOMA - O Grupo

Unidos da Serra/PX Clube
de Jaraguá do Sul; conferin

. do ao jornalista Flávio Jo
sé Brugnago, cá da casa, um
sugestivo diploma pela "for
ça" que tem dado na dlvul-

'. gação de suas atividades.
Envaldeclda, a coluna agra
dece a distinção.

APROVADA/VESTIBA
A Profa. Iraci Maria Dumke
Pedri, que agora é a diretora
da E.B.. Heleodoro Borges,
da rua Joinville, foi aprova
da em recente vestibular
classificatório da Faculdade
de Educação de Joinville,
curso de Licenciatura em

. Pedagogia, na habilitação de
supervisão escolar. Para
béns!

APAE AGRADECE - Via
coluna, 'a diretora do CDH-
18.da APAE de Jaraguá do
Sul, Josiani TOledo Soares,
diriqe agradecimentos ao

L.ions Clube Cidade Indus
trial; pela doação . de Cr$
100 mil à entidade, ainda na

orimeira quinzena de ju-.
lho. Também à Marisol, na'

pessoa do seu diretor-presi
dente, Pedro Dbn'ini, pela
doacão de um

.

tear para
orodução artesana'l de tape.,
"tes ao setor de Oficina pro
teoida, iniciando assim a

ofiCina pedagógica da Apae.

fnformacêes
, .

I

O registro, da coluna pera
essas iniciativas. E que ne
vas se repitam.

CASOR10S - Nest. s'ba
do, dia�, o casamento, ils
10 horas, na Matriz São Se
bastião, dos jovens .Oslli dós
Slintos Silva e Vera Lúcia'
Matoso e, às 18 horas, na

Capela N. Srl{.·�as Graças)
na Barra, de João 'Carlos
Farias e Nelsi Schwambach.
Felicidadesl r

BRASAO DE JS ,_ A Pre
feitura Municipal 'de Jara
guá do Sul, através da Secre
taria de Educação, Cultora,
Esporte e Turjsmo, já 1

tem
em mãos três mil c<$pias do

trabalho. publicado', pelo
«Correio do Povo»

--

na sua

edição do dia 23 de julho,
sobre oBresão de Jaraguá
do Sul. Atitude das mais
positivas, que permitirá "a.
milhares de pessoas conhe
cer melhor o nosso brasão',
e o que cada traço repre
senta. Sola branca!

TANTE FRíbA - Dia 9
vindouro, a veneranda,

.

se

nhora Frida Stamm Mar
quardt' completar' 90 anos

de idade. Ela é genitora da
Sra. Théa M. Schmldt, cta
Sra. Ingeburg M. Hasse e do
Sr. Gerhard Marquardt, de
saudosa memória. A aniver
sariante, os cu'mprimentos
do «Correio do Povo».

PROF. REIS - O profes
sor Luiz Anderson dos Reis
está àssumindo a presidên
cia do Conselho Estadual de
Educação, em substituiçãoi a

Carlos Jaime Martendal.
Credenciado pelas suas cons

tentes atlvldedes desenvolvi
das na área educacional, o
novopresidente do CEE foi
professor primário no Gru
po Escolar-Tereza Ramos,
em Corupé, -professor e di
retor do então Grupo Esco
lar, no 'vizinho munidpio.
Como se vê,' ele conhece
muito bem a riossa região.

SENHORAS DE ROTARIA
NOS - A Associação de
Senhoras de Rotarianos da
Grande. Florianópolis tem
nova diretoria pàra ,o ano'
1983/84. Na presidência Ce
lina Rosa Pires da Costa, vi ..
ce-presidente Neida Schmidt
e Valmira 'Schneider, secre
tárias Alice S. de Souza e'
Clara Dummer, tesoureiras
Maria Isaura T. Pereira e Ju
rema Fischer,. departamen
tos: admhlistrativo R,ose

Luz e Maria Gomes, Interno'
. Leila Papior e Iyonete Dias,

· Social Maria Aparecida Fon�
tanella e Heloísa Viana, ex
terno Helena Stemmer e

Brunhilde Mahnke SchmCS
ckel, divulgação Lenita Za
netti e Marisa Prudênele,
trabalhos manuais '. Vera
Gayer e Tânia Rosa e de
partamento assistencial
Crista Schubert e Ivonete G.
da Silva. A nova diretoria,
uma profícua gestão.

fEIJOADA - A diretoria
da APAE vai realizar dia 27
próximo, durante li 'Semana

--

do Excepcional, "uma feijoa
da no Juventus, 'às 12 horas.
Os cartões já estão � venda

·
ao preço de e-s 1.500,00 e

quem desejar adquirir o seu

deve procurar algum mem

bro da. diretoria.

FLUTUANTES A fam(lIa'
·

do estImado casal Erwlno
(Marta Kanzler) Menegottl,
se prepara para a comemo

ração dos 50 anos de vida
matrlmenla], dia 12 pr6xl
mo/que constará de celebra
ção renglosa �s 20h na Igre
ja' Evan_gélica e' recepção no

Baependt. II A Divisão de
Turismo da SECET de Jara
gu' do Sul est' anotando os

eventos para Gonstar- no Ca
lendário Cultura' e Turrstl
co de 1983. Constarão tam
bém nos calend'rlos da Em
bratur e Fundação Catari
ne"se de Cultura, para 1984.
II Ontem la noite, o clube
da Polenta. réuniu seus mem

bros, mais os . convidados
F.lávi'o José, d do jornal,
Geraldo e Ivo Konell, em

Santa Luzlà. O secret'rlo
Bafdufno Rauflno foi·o an

fitrião. 17 A cartorária Sra.
Áurea MUffer Grubba, rece

beu na terça-feira, em sua

residência, aS' amigas do seu
.

grupo de fa!1che. II Ainda
bastante comentado o caseS-

• rio elegante de sábado, no

Juvenllto Marista, dos jovens
Susana Póvoas e Augusto
Car.doso., II Chova ou faça

.

sol', a I Feira de Arte e Arte
sanato vai sair no dia 20 de
agosto. Aqueles que se ins
creveram' têm reunião dia
18, às 19 horas. I Pe 12 a

14 de agosto, o CTG Laço
JaraquâenSe vai realizar o

" Rodeio Crioulo Interesta

dual, no ,Km. 4 da SC-301.

FLAGEL"DOS AGRADE-
CEM - Temos conhecimen
to dé muitos municfpios por
esses brasis que realizaram

a campanha para os flagela
dos, doações que foram e

são muito úteis para os a-
,

tingidos pelas ehelas. Jara
guá do SuG com 'a graça de
Deus, apenas foi posto à
pi'ova com uma intensa ven

tania que provocou danos
materiais, mas que deixou
à salvo vidas preciosas. Mes
mo sob o impacto desse fe
nômeno da natureza, os clu-

-bes de serviços da· cidade,
as autoridades e pessoas de
um modo em geral colabo
raram na coleta de doações
que forafn encaminhadas or

deiramente às regiões atin

gidas. Mesmo não tendo Ja

raguá do Sul sido atingida
pelas cheias, as maiores do
século em Santa Catarina,
para aqueles que tem o há
bito de ler o nosso semaná
rio, em outras cidades do
Estado e em Cidades de- ou
tros' Estados, onde temos
muitos -Ieltores, as palavras,
de profundo agradecimento:!
pelo sentimento de solida
riedade humana nesses mo

mentos dlfícels e que tanto
bem fez às vítimas do bru
tal cataclismo. Ao acaso a

.brlmos e «Jornal de Paraíba
do Sut»;� dirigido pelo que-
,rido dr. Esmail Teixeira de
Abreu, fraterno _ confrade
'que tivemos oceslão dê co

. nhecer em. algumas visitas

àquela cidade encantadora e

de quem temos o prazer
sempre renovado de rece

ber semanalmente as suas

edições, notamos na edição
n,.o 645 que a Paraíba fez
campanha para os flagela
dos, na pessoa do prefeito
Luiz Augusto Arves d� Sou
za, sensibilizado com a" ca

. tástrofe no Sul do País e a

Campanha do Rotary e as

Senhoras da "Casa da Ami
zade", pela campanha do
leite em pô e de mamadei-
ras. Aos outros que nos

lêem semanalmente, I os a

gradecimentos desta coluna,
o agradecimento dos flagela"
dos que não tem acesso à

imprensa o seu obrigado,
incluídos o "thank voo", à
Da. Sílvia e o esposo dr.
Athos Pinto Guedes, de Lon
drina-PR, preocupados com

a família. Schrnöckel. 'Salu
dos à Dra.Zilá,.de Itaperuna
e o Dr. Mendonça e esposa,
com a

'

nossa segurança.
Agradecimentos à todos e

Deus lhes pague.

Com apenas Cr$ 3.0QO
você recebe, durante 1

ano, o melhor jornal
da região. Agora em

novo formato, com

maior. tiragem e cir

culação. !'Correio do
'Povo" - fone 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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cn PX cn PX co PX Bananicultores de Corupá organizam condomínio
Coluna quinzenal do PX Clube de Jaraguá do Sul

..�NO 01 N.o 20 '

, 1. - O Clube está promovendo uma gincana que
visa angariar materiais de construção, os quais serão
doados à cidade .ou cidades at'ingidas pelas recentes
cheias e que na data de encerramento da mesma esti
veram mais carentes dos mesmos. A gincana será reali
zada no dia 20/08, das 8 às 18 horas, finalizando COm

um baile no Juventus. Inscrições de.Ot a 12/08, na Secr.
Educ. Culto Esporte e Turismo (antigo Mercado Muni
cipal), com Sandra. Ofícios foram enviados aos clubes
co-irmãos do Estado de Santa Catarina solicitando a

participação; também o comércio, 'indústria e serviços
locais estão 'sendo conclamados a participar. Durante a

realização da promoção, que conta com o apoio da
Prefeitura Municipal, Jaraguá deve se tornar um ponto
de encontro regional de operadores, tornando "vivo" o

lema: "O PX não serve para aparecer. Aparece para ser

vir" .

2. - Dia'll/08 (quinta-feira), às 20 (vinte) ho
ras, .Reunlão Geral, na Arweg, para ultimar os detalhes.
da 2a. etapa da vacinação antipólio e também da gin
cana anteriormente citada.

3. - Recebemos da Prefeitura Municipal três pla
cas indicativas do funcionamento do Canal de QAP (5
AM) e Emergência (9 AM). O Clube efetuou a coloca
ção das mesmas nos acessos à cidade (imediações da

,
Faculdade, proximidades da Weg ". Ei junto ao Curtu
me Schmitt). Agradecemos a doaçäo,' e podemos no

tar, pouco a pouco, que por parte dos órgãos públi
cos e lideranças comunitárias, a "utilidade pública" de
nosso serviço 'está sendo "efetivamente reconhecida",
ou melhor, "saindo do papel" ...

4. � Devido a seus inúmeros afazeres '

proflsslc
nais e particulares, não podendo participai das reuniões
do, Clube, deixa a Diretoria Social, o colega Doúglas
Santolin de Oliveira e em seu lugar assume lnterlne-
mente o operador laércio Rath. 73/51 - Gert.

CORPO DE BOMBEIROS
VOLUNTARIOS,DE JARAGUA DO ,SUL

EDITAL DI: CONVOCAÇÃO

O Presidente em Exercício do Conselho Adminis
trativo do Corpo de Bombeiros Voluntários de Jara
guá do Sul, no uso de suas atribuições e na forma do

parágrafo único do art. 20 des Estatutos Sociais, CON
VOCA todos os membros do Conselho Administrativo
e Dellberatlvo, e os senhores industriais, comerciantes
e público em geral, para a reunião a realizar-se no dia

24 DE AGOSTO DE 1983

na sede social da Corporação, situada à Rua Preso Epi
tácio Pessoa, 25, nesta cidade de Jaraguá do Sul (SC),
com início às 20 horas em primeira convocação e às
20,30 horas em segunda e última convocação, com a

seguinte, ORDEM DO DIA:

a) Exame, verificação e aprovação ou não do balanço
'

geral anual, referente ao período de agosto de '1982
a aaosto de 1983;'

b ) Eleição do novo Conselho Administrátivo, gestão
AGOSTO 1983/1984;

c) Elelção do Conselho
1984;

d) Assuntos geraisaa Corporação.

Fiscal, gestão AGOSTO 1983/

Jaraguá do Sul, 04 de agosto de 1983.
,,"

Edmundo Klosowski
Vice-Presidente do Cons, de Administração

A produção de silagem, destinada a alimentação do
gado leiteiro em perfodos onde há escassez de massa ver

de de boe qualidade, é uma alternativa que vem encon
trando boa receptividade no meio rural em Jaraguá do
Sul. A Acaresc, através do extensionista Dejair Pereira, e a

Gumz Irmãos, proprietária da usina de leite, estão reali-
zando 'junto aos agricultores um trabalho de orientação
e motivação, que já vem produzindo bons resultados, a

partir do Dia de Campo, que no início do mês passado
- .' reuniu em torno de sessenta pessoas na propriedade de

Willy Paulo Henning, em Rio da luz, entre agricultores,
técnicos da Acaresc, Cidasc e da Gumz Irmãos.

Na ocasião, foi mostrada a produção de silagem, on
de houve oportunidade dos agricultores verificarem a sua

qualidade, o aproveitamento pelos animais entre outros

aspectos, além da importância em armazenar forragen.s
no .yerão para o inverno, quando há escassez de alimento
para o gado. O valor protêico da silagem foi mostrado
pelo extensionista Dejair Pereira e pelo diretor da Gumz
Nélson Eischstaedt,' dentro da preocupação maior que é �
de baratear os custos de produção, dando consequente
mente maior lucro ao produtor e manter o nível de pro
dução, para que o abastecimento não sofra retração.

,
Esse trabalho é a médio prazo, lembra Dejair, mas

Ja se observa grande interesse, manifestado por pejo me

nos 15 produtores, que desejam construir silos em suas

propriedades. A Acaresc visita o local junto com o lnte

ressadc, estuda-o no seu tamanho e localização, faz orça
mento de custo e presta outras orientações técnicas para
o seu preenchimento e preparo.

'

De momento, acrescenta o extensionista da ,Acaresc
estuda-se junto com os produtores uma fórmula da pre:
feitura e a própria indústria participarem de forma dlre
ta nesse trabalho, cujos resultados serão positivos não só
aos produtores de leite e a indústria, mas pera a própria
comunidade, que teria maior oferta do produto na rede,
abastecedora.

Após dois meses de estu
dos e reuniões, 21 benani
cultores do município de
Corupá, fundaram o pri
meiro condomínio dos pro
dutores de banana, cuja fi
nalidade principal é a pres
tação de serviços em con

juntai ou seja, fazer coleta
da produção de cada sócio,
classificar, climatizar e ven
der a produção dos associa
dos e aquisição de insumos'.

As despesas de beneficia
mento, coleta e venda serão
rateadas proporctonelmente
a produção entregue por
cada produtor.

Este tipo dé organização
comunitária já tem obtido
bons resultados, principal
mente no Oeste Catarinen
se, um trabalho feito em

conjunto com" a Acaresc e

grupos organizados na pro
dução de suínos.

No caso de Cerupé, os ba
nanicultores estavam encon
trando dificuldades ein co

mercializar sua produção
por preço justo e durante
os dois meses houve a união

Produção de silagem tem boa
receptividade em Jaraquá

do grupo e foi solicitado o

assessoramento do Coorde
nador de Organização do
Produtor da Acaresc, o en

genheiro agrÔnomo Samuel
• Duarte Callado, ficando for
mada uma comissão de seis

produtores para estabelecer
o contra� de funcionamen-
to do conäomínio.

'

No dia 25 de julho 6lti
mo, o condomínio, foi fina,l
mente fundado, ficando co

mo presidente interino o

sr. Fellipe Müller. O grupo
permanece unido nos seus,

óbjetivos, que é comerciali-

zar melhor o seu produto,
ter maior garantia de co

mercialização e facilidade
'em obter outros melhora
.rnentos que antes, lndlvl
dualmente, era muito difr
cil.:

Segundo o agrÔnomo Sa
muel Duarte Callado, em

outros munlcíplos já exis
tem grupos de baneniculto
res interessados em' se or

ganizarem para se benefi
ciarem das vantagens que
oferece esse tipo de traba
lho.

CORREIO
INFO�TIVO

Comunidade Evangélica
- Sob a orientação da ,D.
Ana Lance, responsável pe
lo trabalho da OASE no
âmbito da 2a. Reclão Ecle
siástica da IEClB, terá lu
qar no Centro Comunitário
da Comunidade de Jare
ouá do Sul, no dia 8 de a

oosto, a partir das 9 horas,
um encontro de Hderancas
das Oases do Distrito Ecle
slästlco Jeracué do Sul.
Dona Ana lanqe estará
também visitando os oru
DOS de OASE da comuriida
de de Jaraqué do Sul, nos
dias 09,10 e 11 de acosto.

Curso/ICM _' De 11 a
13 de acosto será realizado
em Jereouä do Sul, no
CEJAS o curso sobre" ICM
- Princípios Fundamen
tais, e Ast-ectos Básicos".
O ministrante será o dr.
Nélson Madalena, secretã
rlo-adlunto da Fazenda.

Revendedor Autorizado

Quem tem Honda, aqora tem um, clube
o CLUBE HONDA é o novo lançamento da HONDA. Nele você s6 tem vanta

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

participa de todas as promoções especiai! organizadas pelo CLUBE I:tONDA, como

convênios com hotéis e campings, concursos, etc. "

E mais: ganha grátis a assinat�ra da "REVISTA DO CLUBE HONDA". 'ru
do o que você tem a fazer é vestlt a canli seta do CLUBE HONDA. Faça-n,os uma vi
sita para

: maiores informações.

KOHLBACH
o supermotor

Potência sem limite

HONDA

!
,
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ANIVERSARIANTES
· Aniversariam hoje: 06

Sr. Victor Bauer, ex-pr.e-·
· feito Municipal; Sr. Moacir
Dumker, em Jlle.; Sra. Tere"
zinha Zapella Soares, Sr9'
Inês, esposa de Erwino Stei
nert; Sr. Artilano Pfccotl,
Sra. Milda, esposa de Ger
mano Behrens Jr.; Sr. Os
mar Gadotti, em Curitiba.

Aniversariam .�omingo

Mariza Moreire; Sr. José
Steilein Neto, Mércià Doe

ring, Marcelo Socreppa,

Dia 28 de agosto

Maria Madalena Vasel, Sr.
Walter Bartei, Adriana, fi
lha' de Waldemar (MarU)
Reeck; Srta. Iara Doster,
Guilherme Grosskopf Neto,
em Joinville; Sra. Lúcia Te
rezlnha Mendonça 'Gonçal ..
ves, Sr. Ermes Kuchenbe
cker, Sandronel Garcia, lsa
bela e Mariana, filhas de
Luiz Roberto (Tânia) Barbo
sa, em Fpolis.

· -Dia 09 de agosto
.

Sr. Álvaro Wischral, Diva
Mondini,' Sr. Ovídlo Nunes,
Sr:a. Ertha Schünke.

Dia 10 d. agosto

Dr. Pedro Pery Mascare-
nhas' Fitho, em S. Paulo; Se-

· nhora Josefa, esposa de lno-:
cêncio Silva; Sr. Artur Wil
son Stinghen, Lu(s Carlos
Hintereger, Lori OOge, EIvI-

- ra Vieira, Sra. Maria Arlete
Krause, Karlan, filho de
Waldemar (Magda) Rau.

Dia 11 de agosto

Sr. Adenor Paulo Wunder
lich, Sra. Clara Hanemann,
Sr, Wigando Baumann, em

Jlle.; Merli. Gaedke, Romeu
, Jumge, Echaly Edit' Benz, Sá':'
vio Murilo Barreto de Aze
vedo, Daniel Bittencoürti Lu
ciano.

Dia 12 de agosto

Sr. Getúlio Lenzi, Erací
Baumann, Sra. Erica Ruth

· Bayer, em União da' Vit6ria;
Alzira Zeh, FernaAdo. Luiz,
filho de Aldo e Emmy .

Bu
zarello; Andréa G. Vieira"
Cezar:- Jackson Müller, Sr:
Osvaldo Stinghen,' Daniele
Magri, Sr.. AntÔnio Domin
gos Ayroso, em Rio do Sul.

Dê uma assioatura do jornal
"CORREIO DO POVO" para
o seu amigo. Ele sempre se

lembrará de você.
Apenas Cr$ 3.000,00.

NASCIMENTOS

Edital '13.300 de 27-07-1983
C6pia recebida do cart6ri�
de Guaramir-im, n/ Estado.
DARCISIO SIDUOSkI • I

.

tERESINHA MARIA DE MI ..
RANDA. Ele, brasileiro, sol ..
teiro, auxiliar de expedição,
natural de Rio do Oeste, n/,
Estado, domiciliado e resl
dente na Rua João Freneis
co de Paula, nesta cidade,t
filho' de Tadeu' Siduoski e
de Celestina Siduoski. Ela,'
brasileira, solteira, auxiliar
de escrit6rio, n.atural de
Guaramirim, neste Estado,.,.
domiciliada e residente em

Guaramirim, neste Estado,
filha de Antonio Cassiano
de Miranda e de Gertrudes .

de Miranda.'
.

Edital 13.301 de 28-07-1983
LUIZ CARLOS' ROPELATO·.
JOSEFINA TREVISOL

Êle, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jaraguêi
do Sul, domiciliado e resi
dente na Rua João Ropélato,
nesta cidade,' filho de_ Ce
leste'Ropelato e de Amabile
Stinghen Ropelato. Ela, bra
slleira, solteira, balconista,
natural de Herval O'Oeste,
neste -Estado, domiciliada •
residente em Nereu Ramos,
neste distrito, filha de Eli
si!;) Trevisol e de Zelia Ma
ria Monica Trevisol.
Edital 13'.30� de 29-07-1983
LUIZ ADOLFINHO VOLPI •

'.

""MARIA .SELINA PEREIRA. ..;...--------------....-----.......-.

Ele, brasllelro,
.

solteiro,
operário, natural de Massa·
randuba, neste Estado, do
miciliado e residente na

.

Rua Onélia Horst, nesta cj.
dade, filho de EucHdes Vol
pl e de Mercede Volpi. Ela;
brasileira, solteira, operária
natural de Massarimduba,.
neste E�tado; domiciliada e

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

Proclamas' ,de' Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil dO

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
t6rio, exibindo os documentos exigidos pela lei, a firn de se

habllltarem pera casar, 'os seguintes:
'

r--�----�--------�--�--------�
-

Jardim São -lui'z
COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR t 1.AP:ENAS

. Cr$ 26.600,00 POft MaS. '

,

Dia 16 de julho
Flávio Luís, filho ele Pau

lo (Di rce) Roters.
Dia 19 �e julho
Eliane, filha de Victor

(Mathilde) Strebe.
Dia 20 de julho

SÔnia Mara, filha de Luiz
(Maria) Coelho.

.

Dia 22 de julho '

Hilton Luís, fillzf de Ivo
(Zenaide) Kretzer;
Jackson Luís, filho de Pe

dro (Isnl'lda) Fraga.,
Dià 23 de julho·

.

Lucimara, filha de Ansel
mo (Lúcia) Zapelini;
Juliana, filha de lvo (01-

gã) Tomelln.
Dia 24 de Julho
Fernanda Cristina, filha

de Marcus (Lydia) Prada.
Dia 25 de Julho
Joyce Caroline, filha de

Vladlr (GI6ris) Rocha;
Valério, filho de Valério

(Isolete) Vasel.
Dia 26 de julho

Raquel, filha de Luiz
(Marlene) dos Santos;
Adnel, filho de Advino

(Marlene) Kreutzfeld;.
Tarcfsio, filho de Álvaro

('fereza) Vasselai;
-Maicon Diego, filho de

.

Luís (Rosângefa}i Spézia.
Dia 27 de julho
Fábio, filho de Heinz

. (Leontina) Gumz;
Rodrigo, filho de Valmor

(Elisa) Dalleqnolc.
Dia 28 d. julho
Kleber; filho de Hugo

(Cleidy) Laufer;
Rafaela Gonzaga, filha de

José (Roseli) dos Santos;
Jaqueline, filha de Orlan

, do (Marlene) Kovalski;
Dircenéia, filha de Rober

to (Ivone) Hoeft. ,

Ola 29 de julho
Betina Baum, filha de

Rubens (Irene) Gärtei.
Dia 30 de julho

,

'. '
. Emerson Luís, filho de

Renato (Maria) Glassmann;
Gilberto, fil'ho de Antô-'

njo (Zenaide) Fossile.
. Dia 01, de agosto

Daniele Thomsen, _ filha
de Orlando (Maria) Thom-
sen.

.

FALECIMENTOS
Dia 21 de julho

Kátia Denise Hornburg,
um dia;
Hiláa· Fiedler Schwartz,

67 anos ..

Dia 23 de Julho .

Frieda I. M. Mlelke Oun
kej', 85 anos;
Onélia Alves Pires, 59 a.

Dia 25 áe Julho
Estanislau Schmitz, 65 a.

Dia 26 d•. Julho
. Andréia Weiler" 66 anos.
Suzana Karassa Straub,

.

82 an,os.

'Página 4

liado e residente na Rua E
pitácio Pessoa" nesta cidade,
filho de Teodoro dos Santos
e de Edit� lsolde dos San
tos. Ela, brasileira, solteira,
comerclente, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada é

residente' ne RIJa João Za
pella, nesta cidade, filha de
Aristides Adorar' Moretti e

.

dê Odila Bertoli Moretti.

Edital 13.305 de 02-08-1.983
ERASMO ALFREDO DERET·
TI e ELVIRA MAFFEZZOLLI.
Ele, brasileiro, solteiro, ven
dedor, natural de Massa·
randuba, neste Estado, do
miciliado e residente ne 'Rua
Corupá, nesta cidade, filho
de Alfredo Deretti e de Ro
sina Gorges Derettl. Ela,
brasileira, solteira, costu

reira, 'natural de Jaraguá. do
Sul, domiciliada e residente
na Rua Corupá, nesta cida
de, filha de João Maffezzolli
e de�Justina Hang Maffezzol
li. _

residente em Barra do ,Rio
Cêrro, neste distritõ, filha
de GenesloPerelra e de Ha-

,

lena,.Maria da Silva Pereira.
Edital 13.303 de 01-08-1983
ROBERTO WACHHOLZ •
EUANE ZAPELLA. Ele, bra
sileirc;>,- solteiro, auxiliar de
escrit6rio, natural de Pome
rode, neste Estado,' domlcl«
liado e -residente' na Rua
Thomaz Francisco de Goes,
nesta cidade, filho de Alex
Wachholz e de Edeltraud
Wachholz. Ela,. brasileira,
solteira, auxiliar de escrlt6-
rio, natural de Corupá, nes

te Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Gaspar, nes
ta cidade, filha de Severino
Zapella e de Natalia Ban
khardt Zapella.
Edital 13.304 de 02..Q8..1983.
TEODORO ROGI!RIO DOS
SANTOS • JANE SIMONE
MORETTI. Ele,' brasileiro,
comerciante, natural de Vi
'delre, neste Estado, dornlcl-

E Pera que chegue ao co

nhecimento de todos, man-
.

dei passar o presente Edi
tel, que será publicado pela
imprensa e em Cart6riá, on
de será afixado durante 15
dias.

,-----------------------------------------------------------------------------

Relógios, cristais, violões e .artigos fines para
presentes, em todas ,as

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

. que tudo lhe faz para servir bem.
,

Fi�a na Marechál Deodoro, 364
\

Evite o primeiro golel
ALCOóLICOS ANONIMOS

GRUPO "S E R E N IDA D EU

Reunié5es às terças e quintas-feiras, às 20 horas.
Rua Exped. Gumercindo da Silva, 370 (ao lado da
creche). Cx. Postal 300 ..,- Jaraguá do -SUl - SC.

I

"d
., . !' "

JARDIM SAO LUI'Z A SUAOpçÃO DE MORADIA Ne ' ,c

,

' JARAGUA ESQUERDO.
'.

,
-. ;

'<

,'.\ ,'o

EMPREENDIMENTOS IMOBIUARIOS
. MARCATTO . LTDA.

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

.
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Câmara' reinicia atividades
do

'

semestre
A Câmera de Vereadores

de Jaraguá do Sul reiniciou
segunda-feira os trabalhos
do segundo período ordiná
rio de sessões. Na oportuni
dade, o Executivo apresen
tou projeto-de-Iei de suple
mentação de dotações do

orçamento, no valor de Cr$
60P milhões, com' a finali
dade de dar sustentação or

çamentária a cobertura de
programas prioritários da
administração municipal du
rante o semestre.
O vereador Adernar Braz

Winter, apresentou projeto
que denomina de F=elicitas
Mahnke a rua 382 (rua, do

, Açougue Mahnke). A home
nageada faleceu no dia 24
de julho de 1973 e era mãe
de Heinz, Wa,lter, Willy, In
geruth e GerdaMahnke.
Também registrou-se off

cio do presidente da Telesc,
Oo,uglas Macedo de 'Mesqui
ta, que reportando-se a in
dicação do ver. -Lauro Sie
bert pera implantação de
um telefone público na rua

Ângelo Rubini,' proximida
des da Malwee, diz da im-

possibilidade de prestar o

atendimento desejado, em,

virtude da empresa não dis
por de terminal vago na cl
dade, O pedido foi encami
nhado' ao Distrito t6);de Blu
menau, pará atenöär na 0-
casião da ampliação da
central qe Jaraguá, do Sul
(março ou 'ebrl I) .

O único edil a pronunciar
se foi Álvaro Rosá, que a

pós' conclamàr a boa vonta
de dos edis pare melhoria
dos trabalhos' no segundo
semestre, teceu crftlcas e

registroú seu repúdio pelo
pequeno volume de recur

sos destinado pelo Governo
Federal a Santa Catarina -

Cr$ 32,5 bilhões - pare
'cobrir os prejufzos da h&.'
catómbe que praticamente
arrasou o Estado. "lsso é
uma ninharia, é pouco caso

oara com nosso Estado,
qr�nde produtor de allmen-

-

tos e com um parque indus-'
trial expressivo, que sofreu
seriamente com as enchen
tes. Isso não é verba que se

dê, é uma esmola", desaba-
fou ci vereador.

'

Rurícola prejudicado pode
obter o crédito de emergência
o Governo do Estado de

Santa Catarina, através da
Secretaria da Agricultura
e do Abastecimento" con

seguiu recursos para aten
dimento aos 'pequenos e

mini 'produtores rurais

qUe f9ram atingidos em
,1983 pelas fortes chuvas,
enchentes, inundações e

vendaval. O' financiamento
desse crédito de 'emergên
cia, terá as seguintes con

di,ções, segundO o que. in-
'

forr:nou o Supervisor, Re

gional da Acaresc de Jara
guá do Sul, Alcides José
Molinari: Cr$ 300 mil' por
far:n(Jia, limitada a Cr$,50
mil por dependente (pro
dvtor e número de depen
dentes), prazo de 1 ano e

jurós de'60 por cento ao

ano, pago somente no ven

cimento 'final do-emprésti
mo.

Esse financiamento po
derá, ser obttdó através do
Besc ou do Banco do Bra
sil, pçr intermédio de suaS

carteiras agrícol.as. Os pro
cedimentos a serem ado-

tados, segundo observou
Molinari, são estes: BESC

- O agrifultor prejudica
do e cOm interesse no fi.
nandamento de emergên
cia, deve se dirigir ao ban
co muniçfo de uma ficha
fornecida pelo Escritório
Loca I da Aca resc. Após a

nálise da ficha, o agricul
tor será chamado ao ban
co, para onde deverá a

presentar' à escritura do
imóvel, CPF, título de e

leitor ou 'carteira de iden
tidade, havendo necessida
de de um avalista.

'

Os médios e ' grandes
produtores não' são benefi
ciados c-om o crécl'ito de e- :

mer!i}ência(_ mas poderão
pleitear a prorrogação do
finançiamen'to, sê -tiveram
perdàs nas lavouraS.

Pa ra a obtenção desse
financiamento no �ANC,O
DO BRASIL e a sua prorro-'
;jação o procedimento é'
mais simples. Basta fazer
o pedido direto: jvnto ao

banto, sem' avalista.

Municipalidade recupera estradas e pontes
'pre,judi'c�d�s pelas chuvas

Durante' o encontro se

manal com 'a imprensa,' o
prefeito Durval Vasel desta
cou principalmente os tre
balhos no setor rodoviário,'
que é o que mais necessita
atenção após as 'enxul'ra�
das, Disse o Prefeito dos
serviços de recepearnento
da Ponte dó Vailatti, 'que
foram executados, esta se

mana, bem como recupera-

ção d� estradas � retirada
de barreiras, que caIram em

grande número, face ao ex

cesso de chuvas.
Vasel mencionou que com

respeito ao acostamento da
SC-301, dentre do períme
tro urbano do municípIo,
não é de competência rnu

nlclpal, .-r,as sim, do DE,R;
pera cu]o órgão já apelou
em duas., oportunidades,

sem conseguir o intento.
Informou ainda que está em

f�se de julgamento concor

rência pare restauração de
.

4 ml] metros quadrados de

paralelepípedos, em várias
ruas, e avenidas da cidade.

, Disse do pensamento' em
implantar o pré-escolar na

Escola Cristina Maréatto,
no Jaraguá Esquerdo e, tem
bém, da compra de uma má
quina BM-1OOO, da Shárp,
eletrônlca, para a Divisão
de Con_tabilidade, que tem
um custo de Cr$ 1.085,00. '

E no tocante a política,
contou a sua, participação
no dia 29, em um encontro
do PMDB, realizado na Ca
pital do Estado.

QRTN para
IR

'

prorrogado

O ,pOVQ Jaraguaense,' é
muito'hospiti'lleiro e acolhe
dor. O relacionamento hu
mano é baseado no amor e

carinho que cada' pessoa
sente em relaçãQ ao seu ir
mão.
Enfi,';', Jaragua do Sul é

munlclplo que conseguiu
'vencer as barreiras impos
tas pelo progresso. Conse
guiu vencer ,e conquistar
'muitos beneffcios.

Neste ano, Jaraguá, do
Sul completar,á 107 anos de
.Iuta pelo,' d�se!lvolvl)'néhto �
e bem �s�ilr, .de �seu 'po�o.'
.' Espero quê o município'"
'continue lutando ,para al-',

-

,_.�.� '8.g,

cançar seus objetivos. qu� o' � � :ci
-d .:guE·õpovo, todo uni o, ajude Ja- .=., o Loa.raguá do Sul a crescer, co,- :J � v

I b 'o-� •

a ore para o seu enrique- �. � Q),.

cimento e embelezamento. ::: E .; �
Por isso, nós Jaréigua�n- .!!! ';::.;: E

se,$, todos juntos, de mãos � � � e 8
dada,s-.:-deveremos promover � _Q) ...: CI., Õ
eternamente, um movimen-. .� -:a ,.:5 41.. '.21
to que vise sempre mais aI-c' CC 'i( 0(1,

....

ui
-t, -õ Gl,1! '!JJ o

cançar um progresso orde;; ,

c._ Q . c

nado p'ara o bem�estar do" III.!!!�, 'Q l3 10

, z·:o ,iO,
I) CIO

município, do 'povo em ge- ü�.fl.:� I?.'x ,...

. ral i:n Cl, ui 'O Q)
, . Q)IO�-�

Avante Jaraguá do Sul. � Lo ,e Q)
....� ftI� �Nós havemos de estar do - '-e 41 M o Õ

,seu lado durante esta luta; �

�..5 --: � ai
a luta do progresso, da u- U I&. CIl E

d
« 0,Q)�nião, da paz e o amor.

... ; CI) �
Que es tes 107 anos se- IU.- 10 10

...... ca.
jam somente O início do
iniCIO de seu desenvolvi-

,

mento promissor".

Novo -trabalho, premiado no
conCUFS'O de monoqrafias .:

Dentre 'as monografias
participantes do concurso'
"107 anos de Jeraqué do
Sul", 'o trabalho da aluna,
Josemary Tavares. do 1,d
Núcleo Comum do ColégiO
Divina' Providência, f6i o

vencedör à 'nível de 2.d grau.
En'f edições passadas publi-
.camos os trabelhos vence
dores de 'alunas de outros
níveis, que receberam seus

prêmios na manhã de 25
de julho, durante ' cerlmô
nia cfvica.
A redação 9é Josemary 'i

esta:
' , -'

"Tudo' néste enorme "mun::'
do, cercadó"�é animais; vé�

"

getais é mineraisí tem o seu
comêç�. Há sempre alguém
mais poderoso ou de intel!:
gência superior que se en

carrega' de criar,· de fazer
pesquisas e descobrir.

'

Assim acontece também
com as cidades, como' Jara
guá,do Sul. Aparete alguém
de posse, habilitado a fazer
de um pequeno espaço de

, terra, no futuro, um peque
no' vilarejo, qu� vai se,en

gajando nas linlia,5."do
�

pOro-
gresso, pará 'màis tarde tor-

'

nar-se lim" munl�rpio ou'
uma cidade.
Visando este objetivo, o'

Coronel Emílio Carlos Jour
dan, para c� veio, acompa
nhado de sessenta colonos
fundando às margens d�
rio Itapocu, a colônia do,
Jara'gua d<;) Sul.

'

O tempo foi passando, o

progresso foi chegando, a

colônia foi desaparecendo,
pass.ando a ser um munid
pio, com seu, primeiro, pr�-
feito José Bauer.

'

Atualmenté, com o de
senvolvimento alcançado,
Jaraguá do Sul, situa-se en

,
tre os dez mais Jmportan-
tes muntcfpios de 'Santa Ca�
tarina.
Pólo da microrregião do

Vale do Itapocu, com apro
ximadamente 60.000 habi-

tantes, o município é um

dos principais parques fa
bris do Estado, com cerca

de 370 indústrias, produ
zindo variados produtos,
desde vestuário até peças
para máqúinas e motores.

A educação, no munlcí
pio conta com vários esta

belecimentos de énsino ..

O turlsrno não é muito'
desenvolvido, mas acredito
que com o tempo, 'novos

empreendimentos serão fei
tos visando enriquecer este
setor.
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o cinto de sequrança
erá obrigatório :'

do cinto de segurança nos veículos será
nas rodovias, a partir, de janeiro do

no, e nas vias urbanas, a partir de ja-
1985, de acordo com resolução aprova
nselho Nacional de Tr8nsito (COn-,
do Ministério' da Justiça. O proprje- .

ículç, cujos passageiros não estiverem
to, durante a vigência da resolução, se
s em cinco por cento do, valor de re

atualmente, Cr$ 17.106,90). 'Em caso

Aneia, a multa será dobrada.
jetivo da medida, é reduzir a gravidade
tes, evitando os impactos, dos ocupan
culo centra. o parabrisa, 'o que normal
sionam fraturas, quase sempre fatais.

rtir do próximo ano, também, todos os
a frota nacionel (cerca de 13 mi lhões)
l", nas suas placas de identificação 3

tfi,lO alqarlsrncs, segundo decisão dos
departamentos estaduais de trânsito.

a sistemática de numer-ação das pla- ,

ivas, o registro nacional dos veículos"
ser feito por' computação' eletrôníca,

nclo ma-ior segurança n,o tráfego. ','

a sistemática de numereção conservará
Ifa-numérjca, acrescentando apenas uma
sa forma,' as, placas passarão a contar
letras e quatro algarismos, pois o sis
I (duàs letras e quatro algarismos) só
's milhões de combinaçÕes e a frota

'á atinge treze mffhões dE;! verculos. A
·0 das placas será' gradativa e através
s ainda em estudo's.

_'

uarde O dia:
a de agostá

J·M·C·

Nova etapa da vacinação
contra a pólio -dia 13'

Já foi iniciada a campa
nha de vacinação contra a

.

poliomielite em Santa Cata,,:
rina, antecipando assim a'

ativação da nova .campanha,
que oficialmente está mar- Em Jaraguá do Sul' e nos
cada para o dia 13 de agos-:' demais munlcfplos dá sua
to. Essa antecipação' deve- base, o número de crianças
se ao fato de que as en- a serem atingidas é o mes-
chentes trouxeram o risco mo da campanha .reellzade
da ocorrência daquela mo- em [unho.' Na 'noite do dia
léstia, que desde 1980 não 4 de agosto, quinta-feira, na
se registra em território ca- sala de sessões da Câmara

, tarinense. Segundo o médl- de Vereadores, o .essunio
co Oswaldo Vitórino de Oll- foi tratado, notadamei'Íte
veira, há 1 milhão e 100 quanto ao aspecto de trens-
mil unidades de vacinas pe- porte e equipe de vacinado-
ra imunizar um total de res que trabalharão nos
600 mil crianças, a maioria postos fixos e de barreiras,

, das' quais, na faixa etária de ma� esquéma é o mesmo
zero a quatro anos. A cem- de campanhas anteriores.

,

'. HORTAS DOM�STICAS AOS INDUSTRIÁRIOS
, Os engenheiros agrÔnomos Alcides José Molina

ri, .José Demarchi e Laurindo ', =edert, da Acaresc
de Jaraguá do Sul, expuseram aos empresários par
ticipantes da reunião semanal, no Centro Empresa-
rial, a pretensão de colaborar na implantação de
hortas domésticas aos' industriários e comerclárlos
que assim aproveitariam a porção de temi exlsten
te em suas propriedades e produziriam, hortaliças
para o consumo familiar, podendo até mesmo co-

mercializar o excedente.
' ,

A implantação de hortas' na própria empresa,
cujos produtos pqderiam ser aproveítados nos pr6-
prios refeitórios foi outra, igéia exposta. Embora ó

pyblico atingido não sejâ oe competêl;)éit da·.Aéa
resc, que lida com o home.m do campq,'os"àgrÔno
mos se predispuseram a dar palestras e a prestar
orientações técnicas, para a concretização de ini-'
ciativa.

A receptividade da idéia foi excelente, i:onfo��
, me observou-se nos comentários dos presentes, que
são de opinião que todas as indústrias deveriam
estimular o operário ao <;:!Jltivo da horta, pois além
de ter alimentos, praticamente sem custo al!;Jum,
tem igualmente opção de uma renda extra com a

venda do excedente.
'

panha deste ano tem como

slogan a expressão "O dia
do azar da paralisia lnfan
til".

Edital
AUREA MÜl.tER' GRUBBA, Tabeliã Designada

d� Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Co
marca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catari-
na, na formá da lei, etc' .. :

,

Faz saber a todos quantos este edital virem
que se acham heste Cartório para protestos os H
.tulos contra:

,

'� ELIDIO MURARA, Estrada Itapocuzinho, s.n.,
nesta. IVO LENZ, Rio Cerro I, Tifa ,União, nes,ta.
LOTHAR SASSE" Rua Joinville, ao lado Metal.
Leitzke Ltda., nesta. ORLANDO JOSE SJEIN, nesta.
ROBERTO RISTOW, Estrada Rio Cerro I, s.n., nes

ta. RENATO NI'ENOW, Estrada Garibaldi, nesta, RE
NATO BENTO, Rua Jose Teodoro Ribeiro, 4370,
nesta. SILVIO LUIZ KLIMEKOWSKI, Morro da Bo.
!/ista, s.n., Ilha da Figueira, nesta.

E, como os ditos devedores não foram encon

trados e ou se recusaram a aceitar a devida 'inti
mação, faz por intermédio do presente edital para
que os mesmos compareçam neste Cartório, na

Rua Artur Müllerl 78, no prazo da 'lei a fim de li
quidar o seu débito ou então dar razão por que
não o faz, sob pena de serem os referidos títulos
protestados na forma da lei etc.

nsjJaraguá do Sul, 04 de agosto dé 1983.

Aurea Mül'ler Grubba

','

A Delegacia da Receita
Federal em Joinville divul
gou nota em que e'sclarece
que o pagamento dos débi
tos do Imposto de Renda
de Pessoas - Jurídicas, com

vencimento no' mês de ju
lho corrente, e que foi pror-
rogado por 60 (sessenta)
dias pela Portaria Ministe
rial n.O 176 de 15.07.ã3�
'deverá ser ferto, na

data de vencimento, medi
ante a conversão com base' ,

n_o �alor" da ORTN do mês
'

de julho.
' .'

HOSPITAL E MATERNIDADE"JARAGUA"
Foi deflagrada a Campanha de Arrecadação de fU(l

dos (carnês com 12 contribuições mensais), mediante
visitação aos que, lJa pesquísa realIzada, se manifesta
ram dispostos a oferecer" apoio financeiro. Além de
membros da Comunidade Evangélica 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 corn:

'FONE i

Comunidade Evangélica Luterana 72-0892
Hospital e Mat. Jaraguà - 72-1510
Eraldo Doering ('Bco. do Brasil) 72-0444

,
';_ Dr. Rolf Roberto Horst '. . . . .. 72-1036
- Marcus Mohr (Weg 1) ,. 72-0522
-'- Augusto Guílherme Mueller (Weg 1) .. 72-0522
- Werner Schuster (Marisol) 72-0233-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONFIRA A HISTÓRIA ... Bario d. Itlpocu

Fundado em -1'0/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel- Jorn, Prof. ORT-SC
h·.O 729 e Diretor de Empresa Jorna!ísti-ca n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio JC1sé Brugnago - ORT-SC n.O 126/
80. Reda�o, Administração e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal·19-
Fane 72-0091 ......:. 89250-j�rafJuá do Sul - SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau. .

Assinatura para Jaraguá do -Sul: Cr$ 3.000,00
Jutras Cidades: ,..... Cr$ 3�500,00
Número ·atrasado: ; Cr$ 70,00
Número avulso: .; ó ••". • • • • • • • • • • • • •• Cr$ 60,00

.

Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Ltda, Tábula Veículos dê Comunicação S/C Ltda. e Pro
pai Propaganda Representações Ltda, .

Este jornal. é associado a A�JORliSC e ABRAJORI.·

. .. HA 38 ANOS_
-

'_-:,_ O «Cc>rrelo do Pe)\lO» circulivi
com edição extra na últi"'a Jemana de Ju
lho, em homenagem aos bravos e.xpediclo
nários brasileiros. Nereu Ramos, Interven..
tor Federal em Santa Catariná �tnV�
mensagem especial aó jornal, enaltecendo
os 52 filhos de Jaraguá, dos quais quatro
permaneciam "em terras frias e estranhas,
dormindo o sono tranquilo da gI6rla-".

.

Wolfgang Weege, Preslderite da Associaçio
Comercial e Industrial solidarizava-se b
homenagens "soldados que fomos da re

taguarda nes.sa campa.nha pela redenção
do mundO". O Ministro da Guerra, enviava
a Artur Müller, Diretor do Correio � Po
vo, a seguinte. mensagem telegráfica: "Da
grande e maravilhosa vitória obtida pell
her6ica Força Expedicionária- Brasileirl,

-. uma boa par.te cabe a esse progressista MU·

nidpio que ccmtribuiu com 52 dos seus

.

filhos e deixou tres '(mais o Cabo Harry
Hadlich) bravos tomb.dos no campo cf.
bat!llha. Em nome do Exército, atrlvés do
seu jornJIIl', �audo o povo � cumprimento
!lfetuosamente as famílias d. cujos laraa

.. sairam os denodados e valoro.sos expedicio..
nários. (a) EURIÇO DUT�A".> Arquimedes
Dantas, advogado Já falecido fex. o artigo
de capa, lembrando Gumercindo' da Silva,
Antonio Carlos Ferreira e Joã•.Zapelll;
mortos em combate e .Harry Hadllch, mor
to em acidente, finalizando com as primei
ras estrofes da canção do expedllcion'rlo:
"Por mals terras que eu Percorra, Nã.o per
mita Deus que .eu morra, Sem que volte
para lá" ... - E arremata: "E eles volta.
ram, voltaram nas dobras do' /IAurl�verd.
pendão" que, vitorioso e coberto de g16�
rias, num desfile garboso, f-oi desfraldado
ao sopro da! brisa, na capital do Brasil, na
tarde alviçarelrà de dezoito de julho de.mll
novecentos e quarenta e cinco" . 'HoJe des..
cançam no Mausoleu, no aterro do Flamen•
go.

rurglel Nlclonal, liglndo 1.000 estl�l..
�Imentos IndustJais, com cerca de 25.000
operários. e 18·.000 cQnsumidores de lux.
Desde 1944 que começou o racionamento
da energia elétrica na rede, com a suspen
são de qualquer nova ligação, o que esta

cionou completamente o désenvolvimento
eeenêmlee da região, pela produção, pelas
ampliações e pelas novas instalações, estl.
mando-se o déficit de produç-ão de en,r·
gia elétrica· até aquela 'data em 84 milhões
de quilowatt-horas.

•

... HA 20 ANOS

.
-- Numa das sessões di C.nura de

Vereadores deveriam faltar os Vereador..
Victor Bauer, João Lúcio cbt Costa e l;Ien
Hque .Wolf _e,· no impedimento dos demais
suprentes foram convocldos os srs. Oct...
cfllo Pedro Ramos, Pedro Fagundes. José
Narloch, tendo apenas tomado posse e as
sumido a sua cadeira o último. Naquela
sesslo o Vereador EugAnio Victor Schmö�
ckel e"caminhavi Indicação pari I een

servaçio da "ponte pinsil Maria Grubba,
que se encontrava· em ptSssfmo estado, .....
querendo ainda a retirada do. dep6slto de
llxe do quadro urbano da cidade, sltuadOi
nl' barrancas do rio ItapOcú, provocando
mau cheiro e moléstias nas popufOsas xo-

.

nas da .Estrada. Nova, Francô
.

d. Paula e

Nova Bruma.

r��r-----
- _.

------1

�I'L·Moretti, Jordan & Cia. Ltda. ;_._� _._---- ---------_j

Velcu.los movidos a "_I
.

Corcel II Hobby;' branco . . . . .. 1961
Corcel II Hobby - branco 1981
Corcel II L - vermelho met. .. . 1981
O km Corceill- L - azul 1981
O km Belin ali L - azul met 1981
O km Opale - beae met 1980
O km Opala 4 portas - azul met. N80
Brasilia - branco .. ' 1981
G km Passat - branco ; .1979
Okm Fiat 147 L - marron 1981-

Veículos movidos ii gasolina
r Corcel II ST. - bece 1982

O km Corcel II sr. - bece .. '. '

.. 1981
. Corcel II sr: - branco 1979 •.

Corcel " sr. - beqe :.... 1978
o km Corcel II GT.• azul met. .. 1980
Corcel II L - branco ...".:.... 1979
Corcel 1.DO - beqe ...•... :.... 1977
Belina LDG - amaréla 1977
Bellna L .: marro!"! .' ,. 1977
Bellná II L - v.erde met. 1979
Belina II L·- bece ;

' 1980
.. Passat .LS -. beae -. . . . . . . . . . . . .. 1979
Passat LS - beoe .. ; 1978
Passat LS - branco _ 1976
O km Opala Comodoro - branco 1978
Opalà 4 portas - marron met 1976
F-l00· áJcool - Ocre. '.'

1981
F-1 ÚO álcool - beQe .' -

, 1979

"

'" HÁ 10 ANOS

-: A Eletromotores Jarlguá S.A., a"
tual WEG S.A., promovia a la. Convenção
Naclo,.al de Assistentes Técnicos WEG -

la. CONATEC, reunindo em Jaraguá cerca

de duas dezenas de assistentes técnicos au�

torizados, procedentes de - vários Estados
da Federação.·

.

- O Coro da Comunidlde Evangélica .

Lute...na ·comemorava o seu- jubile" de

prata, fundâdo pelo Rev. Pastor Hermann·
Waldner, no .Ionginquo alio de 1948, no

dia 29 d. junho e era motivo de extensl'

programação festiva .

Era .lu.l�o e inaug'urava.se at 1 a. Ex� - Augusto Sylvlo Prodahl saudava o

'Ição Municipal de Animai.; no Posto (ho. 97.0 ano de fundação de Jaraguá, que lri-

Je Parque) Agro.Pecuário "Ministro João titulava - Uma hist6ria e uma prevençio
Cleophas", com a presença do Governador - e terminava com uma advertência aos

Irineu Bornhausen .. , Na oc�slão inaugura- -'responsáveis: "dentro de três anos regi...
va-se também a Usina de Braclnhõ que, em traremos o C,enten,rio de Jaraguá do Sul.

homenagem ao colono era 'denominada de Que esta mesma data de 1973, tão vazia,
J/25 de Juihoti, informando-� que, para a- tão mel.nc61i�a, nos seja �embrete bfblico:
tender compromissos na fase iniciai das

.

o povo que olvida seus ancestrais, que r..

obras, a Empresul teria· recebido emprésti� nega seus antepassados, que omite suas .

.

.

mo de emergência no Banco Inco, de 5 ·tradiç6es,-';'" esse povo deixa de ser povo,
mi'lhões de cruzeiros, �flançado pessoal.

,/

pereleu sua alma, ,extraviou seu espírito; .

. mente pelo sr. frineu Bornhausen. Junto debe. de ser povo para. ser simples �ongl'�
.

com a I'inha Câpivary-Jaráguá do Sul, da·
.

merado humano. Jaraguá do Sul jamais
Usina termo-elétrica cfa Companhia Sld.. " será istol"

• <

'" HÁ 30 ANOS·
.

�

CO!1lpre seu· ca.rro usado e financie com
a TAXA 'DE JUROS· MAIS BAIXA DO
MERCADO. Promoção válida até 31.07.

.Av. Mal. Deod"da Fonseca, 158, rel.fo
nes: 72-177' • 12-l9N.

.

VIAÇAO
.

CANARI.NHO
TRANSPORtE URBANO,· INT�RURBANO, .EXCOR$OES �NDOSTRIAS REUNIDAS JARAGUA e CONPAl- Concentrádo� p/Alimen�os

A "Canarinho" preocupa-se :com, a sua locomoção,
co.locando à -disposição modernfssimos Onlous, cQm

,pessoãl especiatí�aâo,' possibilitando' uma· viagem
t�anquila, rtipiqa e s�ura.

.

Programe beml P�ogrâm. Canarlríbo,
o,;tr.lnsport. cvinhoso.

SERViÇOS CONTABEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS?

.

SERViÇOS A�REOS VARIG? . _

Se o �eu problem'a é este a solução é esta: Organização Contlibll ·

.. u ..

"A Comercial" Ltda. Rua Cei.' proc6pio Gomes 290.
.

.;tapa deve a-
�. Telefone 72.()()91. -ta j a í ou Caça-

..

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

Recebemos de S. Paulo as últimas novidade?
exclusivas em jeans.

MALOCA - A MODA EXCLUSIVA

Rua Joinville 1052 - Fone 72-1619 - Jaragu.á do Sul

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

Eletricista em geral, manutenção lndustrlal,
montagem de painéis, consertos de caldeira à 61eo,
caldeiras a lenha e serviços de encanador.

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

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro.Civil -

PROJETOS' E CONSTRUÇOES EM GERAL

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

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

r

·Tete· Confeccões
I .

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

cobertores para crianças. Visite-nos e confira nossos

produtos.
Rua Reinoldo Rau 752 - Fone 72-0534 - Jara

guá do Sul - SC�

AGORA EM JARAGUÁ

Clínica Dr. Jorge Luís
Camargo Inchauste

- CIRURGIA GERAL

PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI
NO GROSSO}

- GASTROENTEROLOGIA

- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo
doro da Fonseca n.0·1.086,-ao lado da loja La Ca
sita - Fone 72-1907:

�----------------------_,�

Vendo Terreno
Localizado na esquina das ruas Henrique Marquardt

e 89 (sem nome). Tem 1.470 m2. Tratar pelo telefone
0482 - 43-1162, Florianópolis, no horário comercial.

I
'\.

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.O 845/83
,Reajusta as Tarifas Taximétrica$.

Novena Poderosa ao
Menino Jesus de Praga
Oh! Jesus que dissestes:

peça e receberás; procure e

acharás; bata e a porta Sê
abrirá. Por intermédio .de
Maria Vossa Saqrada

.

Mãe,
eu humildemente, vos roqo
que minha prece seia aten
dida. (menciona-se o pedi
do). Oh! Jesus que disses
tes: tudo que pedires ao Pai
em meu nome Ele atenderá.
Por intermédio de Marial
Vossa Saqrada Mãe, eu hu
mildemente roqo em Vosso
Nome que minha oração se

ia ouvida. (menciona-se o

pedido). Oh! Jesus que dis
setes: o Céu e a terra passa
rão, mas a minha palavra
não passará. Por intermédio
de Maria Vossa Saqrada:
Mãe, eu.confio em que mio'
nha oração sele ouvida.
(menciona-se o pedido). Re
zar três Ave-Marias e uma
Salve Rainha. Em casos ur

qentes. essa novena deverá
.
ser feita em nove horas e
mandada publicar, por se
ter alcançado uma orace.

(E.A.B.)

O Prefeito Municipal de Jaraguá do S",I, no uso de
suas atribuições e de conformidade com o disposto no

item XIV do artigo 5.°, combinado com os itens XXIX, e!
XXXVI do artigo 70, da Lei Complementar N.o 5, d. 26
de novembro da 1975, e

Considerando as justificativas apresentadas pelos
responsáveis dos PONTOS DE TAXI de J,araguá do SUli

Considerando que a Comissão Municipal de Trân�i·
to aprovou a elevasão das tarifas de táxisi

Considerando que o aumento do preço dos deriva
dos do petróreo e de auto-peças vem enerande o custo
de manuténção des táxis;

Oração ao Divino
Espírito Santo

Espfrlto Santo, V6s que
me esclareceis tudo, que
iluminais todos os caminhos'
eare que eu atin iêl o meu
ideal. . Vós que me dais o

dom divino de perdoar e

esquecer o mal que .me fa
zem e que todos os instan-

.

. tes de minha vida estais co

mloo, eu quero neste curto
dlälooo aqradecer por tudo
e confirmar mais uma' vez
que eu nunca quero me se

oarar de V6s por maior que
seia a ilusão materlal. E'
arande a vontade Que sinto
de um dia estar-convosco e'
todos os meus irmãos na

al6ria perpétua. Obrlcado
mais uma vez. A pessoa de�
verá fazer esta oração 3'
dlas seouldos. sem dizer o
oedido. Dentro de 3 dias se

rá alcancada a oraca. por
mais difícil aue sele. Publi
car assim aue receber a

(traeM. Aoradeco por oraca
recebida. (D.J.R.)

Novena Poderosa 'ao'
Meritno Jesus de Praaa

- Oh! Jesus que dissestes:
Peça e receberás, procura e

acharás, bata e a porta se

abrirá, por intermédio de
Maria, Vossa Secrade Mãe,
eu bato, procuro e vos rooo
que a minha prece sele a

tendida. (menciona-se o pe
dido) . .Ohl Jesus. que dis
setes: Tudo que pedires ao
Pai em meu nome Ele aten
derá, por intermédio! de Ma
ria, Vossa secrede Mãe, eU
humildemente roce ao Vos
so Pai em Vosso nome que
a minha oração seja' ouvida.
(menciona-se o pedido). Oh
Jesus que dissestes: O céu e

a terra passarão mas minha
palavra não passará. Por in
termédio de Maria Vossa sa

arada Mãe, eu confio que
minha oração' sela ouvida.
(menciona-se o pedido). Re
zar 3 Ave-Marias e 1 Salve
Rainha. Em casos urqentes
essa novena poderá ser feita
em horas (9 horas). Man
dado publicar por uma qre
ce alcançada. (I.E.)

DECRETA:

Art. 1.° ---- Ficam reajustadas as Tarifas Taximétri
cas fixadas no artigo 1.0 do Decreto N.o 601/80, de 18
de agosto de 1980, passando a vigorar nos seguintes va..

lores:
.

BANDEIRADA
BANDEIRA I - km rodado
BANDEIRA II - km rodado
HORA NORMAL DE ESPERA

Cr$ 250,00
Cr$ 200,00
Cr$ 250,00
Cr$ 1.600,00

Art. 2.° - Este Decreto entrará em vig()r' no dia 1.°

�e agosto ·de 1983, permanecendo em vigor 05 demais

!dispositivos do Decreto N.o 601/80, .de 18 de agosto' de
1980.

Jaraguá do Sul, '29 de julho de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal.

IVO KONELL
Secretário de Administ.ração e Finanças.

ASTRÔ,NIC
ASSIST�NCIA T�CNICA-ELE1'RONICA JARiGUÁ Uda.

Equipe altamente espedalizada em consertos de
calculadoras eletrônicas, somaderes, máquinas. de es

crever elétricas e manuais, relóqlos-ponto, registra-
doras e mime6grafos. .

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

A ASTRONIC fica na rua Relnoldo Rau, 752,
junto a Tete Confecções, telefone 72-ÓS34 .,..- Jaraguá
do Sul.

__________-- �--J
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Schroedinha deu azar na

estréia na Fórmula CB-400
o piloto Volkrnar Gustev

.

Berchtold, o Schroedinh�f.'
de Jarªguá do Sul, fez (sua
estréia dorninço; na' Fórmula.
Honda CB-4oo, em lnterle
gos, São Paulo, competindo
pela Motó-Schroeder ao lado

.

de trinta outros pilotos de
"renome necional. A compe
tição foi desenvolvida em

duas etapas - de 50 milhas
cqda qual - transmitida
pera todo o Brasil pela 'Re
de Bandeirantes.
Schroedinha foi o único

catarinense a participar. Ele,
largou na 21a. pçsição; mas
deu azar, conforme o pró
prio revelou' ao cronista
Flávio José, do «Correio do

.

Povo». Na 1 a. bateria, não
chegou e concluir, por fer.

Enquanto perdura, o im
passe da decisão do' prlmel
ro turno do Torneio"Mário
Vitório Ressweller", qUe! de-

.

veria acontecer ·ent�e Cruz
de ,.(v\alta e Juventus, a Liga
Jaraguaen�e de Futebol deu
continuidade ao certame no

.

domingo . passado, agora
com tabela dirigida em ,ra
zêo do Campeonato Está ..,

.

dual Amador. Desta forma,
jogaram Cruzeiro 2xO Cruz
de Malta e Botafago 1x1
João Pessoa, não sendo rea
lizado o jogo entre Arweg &

Juventus, suspenso pelos
. árbitros Weldemar Vieira e

"� Ivo Aldrovandi, sem autorl
zação prévia da Liga, o que
ocasionou revolta no presi
dente Valdir Arno Stricker,
qUe promete tomar' provi
dências enérgicas pelo ato

se acidentado, mas na 2a.
bateria foi o 18.° classifica
do "mas mesmo assim va

leu, disse, pois participaram.
nomes cohsagrados do mo

toclcllsmo nacional e inter

nacional, casos 'de Birigui e

Tucano, entre outros".

A Fórmula Honda CB-400
terá outras quatro etapas:
dia 11 de setembro, no Rio
de Janeiro (100

.

milhas);
09 de outubro, em São Pau

. 10 (2 horas); dia 30 de ou-

tubró, em Goiânia (100 mi

lhas) e dia 20 de novembro,
em São Paulo (200'milhas).
Da região, diversos torcedo
res foram á I nterlagos, em

ônibus especlel, pará ver a

estréia do Schroédinha,

arbitrário.
Arweg e Juventus deve-

,.rão, jogar .aqora no final do
returno. Mas amanhã, dia

7, o Torneio tem; seqüência,
.com as partidas entre lu
ventus e Cruz de Malta, no
"João Ma rca t to" , Cruzei ro
x Estrella, em Massarandu�
ba e Arweg . x Botafogo, no
Estádio da. Arweg.

'

Por outro lado, após pa
ralizado mais de . um mês,'
recomeça o Campeonato, Es ..
tadual Amador, onde na

Chave "C" participam Ju

ventus, Germer e João Pes

soa, sob o pàtrocínio da
Federação Cetarlnense de
Futebol. João Pessoa ao, Ger
mer jogam amanhã à tarde,
no Estádio João Lúcio da
Costa, em I tapocuzlnho.

VARZEANO TEVE JOGOS DOMINGO NO
FIGUEIRENSE

'

Foram realizadas domin�.
go, duas novas �odadas do
l.0 Campeonato Municipi'll
de Futebol Va rzeano, Cha
ves Azul e Vermelha, -no Es
tádio do Figueirense, na Ilha:
da F'igueira. Pela Chave Azul
no período matinál, Met ..

Trapp �x3 Viracopos, Co
lúmbia lx1 Vila Lenzi, Vila
Nova

. ] x 1 Zonta e Corin
thians lx1, Bradesco e, pela
Chave Vermelha, à tarde,
Canarinho 1x2 Prefeitura,
,Fluminense (nãQ compare
ceu) Ox1 Bangu e'MalvLce
OxO Canto do Rio.' A classi
ficação dessas chaves" ate a

Se. rodada; está, agora, �s
sim: Azul � Vila Lenz·i e '

Corinthiar:t� 7, Vila Nç:>va ,e

Zonta 6, Colúmbia e V(raco-

pos 5, Bradesco 3 e Met.

Trapp 1; Vermelha - Ban
gu e Faculdade 6, Canto do
Rio e Prefeitura 5, Malvice
4, Canarinho 3 e Fluminen
se L
O Campeonato - em, suas

quatro chaves - deverá pros
següir neste domingo, com

as seguintes partidas: Rio
Molha.x Saturno, Figueiren
se x São Paulo, Santo Antô
nio x Serraria Aldrovandi,

.

Pinheiros x Vitória, Blume
nauense x Portuguesa, Jara
g�á x Noroeste, Vila Lenzi x

Met. Trapp, Viracopos �\ Vi
,la Nova; Corinthians x Cp
lúmbia, Bradesco x Zonta,
Faculdade x Fluminense,
Malvice x Canarinho e Ban
gu x Canto do Rio.

Citadino .Juvenil é da Mirtes'.
Càmpeã invicta

Com a vitória de 2 a 1
sobre a Urbano, a Mirtes
sagrou-se sexta-feira cam

peã invicta do Campeonato
Citadino Juvenil de Futebol
de Salão de 83, através de
gols assinalados por Raul e

Célio, descontando Rubini
para a equipe vice-campeã,
Além de campeã, a Mirtes
teve também o ertilhelro do
certame, o ·Célio, que mar

cou 21 gol� dos 45 rnerca
des pela, equipe, sofrendo
12 o que dá um saldo de
33 gols, eproveitarnento de
3,3 por partida. Dentinho,
o melhor jogador em cam
po na partida decisiva foi

· igualmente o�goleiro menos

,

vazado d9 campeonato,
, A equipe que agora se

prepara para o Estadual,

utilizou-se para a campanha
dos atletas Dentinho, Tédl,
Fernando, Raul, Célio,_'che

. ro, Carione.: Alaércio, Lau-

ro, Sidney, Lajeano, Beto,
Borracha (técnico) ai Alva
ro (dirigente). E os resulta
dos obl�s foram: Mirtes
4x1 AABB, - 4x1 Breithaupt,
,5x3 Urbano, l-xl Arweg, 7x1
Besc, 6xl Rio Molha, 7xO
Breithaupt. 5x1 Breithaupt,
4x2 Urbano e 2xl Urbano.

Ainda na sexta-feira", na

festa da en.trega de faixas, o
Besc (campeão de'Jaraguá/
83) .

e Tigre (campeão de;
Joinville/Bô}, empataram a

2. gols, anotados por Adi e

Sarrafo. (Besc) , Barriga e

Eurico '(Tigre). Após houve
urna çonfraternização pela
campeã jaraguaense.

Terminou turno inicial do.
'.

Extra-Ilíicial de Bolão

BESC E NACIONAL
DECIDEM O TrTULO

BANCARIO
.

:� Torneio - MVR prossegue.'
,

'Estadual amador recomeca
.

�

,Foi concluído ontem à
noite, o primeiro turno do
Campeonato Extre-Oficlal
de Bolão "Vale do Itâpocu",
bola 23 cm, cujo, returno'
vai começar no dia 9, pros
seguindo no dia 10 quando
será complementada a pri
meira rodada, cujos jogos
serão estes: no Baependi -
Guaquari x Caxias, no Viei
rense - Canarinho x Gua
rani, no Alvorada - Alvo
rada x Senta Púa (dia 9),
no Vitória - Vitória x Fan
tásticos e no· Baependi -
Az de Ouro x Tudo Azul. No
dia 12, próxlma sexta-feira,
a tabela marca para o Bae

pendi - Senta PÚa x Gua-

quari, no Caxias - Caxias
x Canartnho, no Guarani -
Guarani x Az de Ouro e na

Hansa Hu'mboldt - .Tudo
Azul x Alvorada.

A classificação dos clu
bes, após a realização de 7
rodadas, aponta em primei
ro lugar '. o Alvorada, com

9.69� palitos, seguido pelo
Canarinho com 9.662, Ca
xias com 9.627 Vitória com

9.6:11, Guaquari 'com 9.568,
Senta Pua com 9.502, Fan
tásticos com 9.483, Guarani
com 9.265, At de Ouro com
9.098 e Tudo Azul com

9.007. Na próxima edição'
traremos a classificação fi
nal do primeiro turno.

Jaraguá: bom desempenho
na prova 'de Trail

'O Besc poderá conquis
tar esta noite o seu se

gundo título desta tem·'

porada. Basta vencer a

equipe do Banco Nacio
nal, na decisão do II
Campeonato Bancário de
Jaraguá do Sul, 'que vai,
acontecer no Ginásio de
Esportes Artur Müller,
em partida que . terá na

preliminar o confronto
entre Unlbanco er Besc de
S. Francisco do ser. pela'
decisão do terceiro I'ugar .

No sábado passado,'
pela fase semifinal, o
Besc de Jaraguá

.

do Sul
goleou o Unibanco por 3
a O, enquanto oNaclona]
vencia o Besc de São
Chico por 2 a O. Nove e

quipes tomaram parte.no
certame, divididas em

duas chaves.

Foi realizada sábado, a

"I Prova de Tran Cidadé de
Florianópolis", primeira

· competição do gênero rea

!izada na Grande Florianó
polis, que contou com a su

"pervisão da Federação Ca
,tarinense de Motociclismo.
A. prova foi disputada na

,

modalidade de dupla, com
, cada piloto conduzindo! uma
· motociCleta, com o objeti
vo dei estimular o trabalho
<:le equipe e solid�riedade
entre os integrantes de ca�
da dupla.

Na largada alinharam 37

<luplas - 74 motos - das
quais 24 completaroam o cir-

.

cuitó, depois. de' percorre-

rem, por sete horas, estra
das e trilhas muito difíceis
e com seus pisos piorados
em razão das chuvas. Jara
guá do Sul participou nes

sa, prova de Trail, com qua
tro duplas, duas delas elas
sificadas entre as primei
ras: Flávio MarcattojRober
to Breithaupt, cOm Yamaha'
DT-180 em,2.0; Ângelo Pia-'
zera JuniorjElói{ Correia Ne
to, em 3;°, também' com
uma DT-'180. No 'trecho con
tra' relógio, Ângelo e ElÓi fi
caram com a 2a. colocação,
enquanto que Flávio e Ro

berto, com a 4a. colocação.
A"largada da prova deu

se às .10 horas .e cbegada às
17 horils '4ie sábado.

MOTOCICLISMO DIA
28 EM JARAGUA
Está marcada para ama

nhã, dia 7, no Motódromo
de Criciúma, � abertura do
Campeonato Estadual de

- Motociclismo de Velocida
de, cuja programação in
clui também provas de rno

tocross, e que vem sendo ao·

guardada com intensa ex

pectatíva por todos- os pi
lotos do Estado. O Campeo
nato Estadual de Motoci
clismo-Velocidade, que já
foi adiado por inúmeras ve

zes em virtude do mau tem

po, tem confirmadas ao to.
do cinco etapas, devendo as

demais serem realizadas em

Brusque, no dia 21, em Ja�
raguá do Sul, no dia 28,
também de agosto, em; São
Bento do Sul, no dia 18 de
setembro e no dia 20 de
novembro, em Joinville.

. ROJINHA FOI
O 2.0 NA CAPITAL
O piloto Rodolfo Jahn Ne

to, o Rojinha, da Kohlbach
Karl" de Jaraguá do Sul, foi'
o segundo colocado na so

ma das duas baterias da: 3a.
Etapa do 'Campeonato Cata-

.

rinense de Kart, disputada
no domingo, na pista do
Shopping Center iltaguaçu,
em Florianópolis, disputada
sob intensa chuva. Rojinha,
campeão estadual da tem

porada passada e que este
ane· disputa o campeonato
gaucho, de fato, foi o 2.°

<

colocado, mas como dispu
tava a prova como extra,
não aparece na classificação
geeal do campeonato.

.

A. próxima etapa deve' a
contecer em Itajaí ou Caça
dor.
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COMERCIAL FLORIANI

CALCULADORAS ELETRONICAS SHARP
PELA METADE DO PREÇO.

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

Rua Venâncio da Silva Porto, 331

Jaraguá do Sul - SC.

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

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas
sugestões da RELOJOA)UA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

"FUNILARIA JARAGUA LTDA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmídt, 179 - Telefone: 72-0448

"TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores" de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinvifle, 1.016 Telefone: 72-1101

A moda certa em roupas e calçados é cóm a

CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na
Gumercindo e na Getúlio Vargas.

DE'SPACHANTE VICTOR

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
. 'untoa firma Emm4mdoerfed

Atendlmen!f' • 72-0060 72-0327 72-0655doro da Fr<" ones. ,. e

sita - F'r;··,..--------.......-------..

/

-o..

Dos Jornais do Estado Flashes
* Além da recúperaçãe

do solo' COJ:ri adubação, os

técnicos estão recomendan-
do plantar o máximo possí
vel. O plantio de feijão"
considerado prioridade nö-.
mero um, poderá ser feito

. antecipadamente, a partir'
de 15 de agosto, nas regiões
do Baixo Vale do Uruguai.
A outra região que deverá
antecipar o plantio de fei
jão é o Médio e Baixo Vale.
do Itajaí, no sentido de In
daial para o Litoral. No li
toral, o plantio deverá ser

feito em áreas junto ao

mar.

Julho/Agosto-83
Palavras, palavras, palavras. Muito mais palavras do

· qué ações concretas foi o que se VIU na reunião da Base
Aérea que colocou num mesmo auditório algumas das mais
importantes cabeças deste País e sobre a qual concentra
vam-se as maiores especfativas dos catarinenses.· Findo o

encontro, era indisfarçável o sentlmento de frustração no

semblante de muitos dos que para lá "acorreram �sperando
uma resposta à altura das prementes e inadiáveis necessi
dades de um Estado cujo futuro todo esté-cern jogo.

I: certo que a situação econômico-financeira do País.
é tão calamitosa quanto a calamidade sem precedentes que
a natureza impôs a Santa Catarina. É certo igualmente;
que o próprio Presidente em exercído reconheceu que "o
'que estamos dando é pouco, presumivelmente pouco".
Mas também é certo e salta aos olhos que Santa Catarina,
pelo muito que representa. e, pelo tanto que deu e pode

.

continuar dando ao País não pode, sob qualquer hipóte
se, ter a sua reconstrução retardada pela falta de recur
sos materiais. E estes, porque a incapacidade do Estado
de gerar riquezas é hoje "quase que absoluta, só,' podem
vir do Governo federal.
Uma boa idéia partiu de empresa paranaense, dirigida pol">
carta a autoridades e parlamentares catarinenses, depois da
ca.tástrofe das enchentes, sugerindo uma mudança nos cri
térios da aplicação dos incentivos fiscais do Imposto de.

"

Renda .. A idéia é no sentido de se obter permisl!ão par. que
os recursos d� até 25% do IR que antes eram canalizados
para a Sudene, Sudam, Sudepe; Embratur e Reflorestamen
to fiquem retidos em Santa Catarina, para ajudar a recons

trução do Estado. É a justiça fiscal traduzida na frase:
"Incentivos fiscais de Santa Catarina aplicados em SC".

Dona Anqele Amin, elegante, discretamente maquiada,
com um fraco batom à beca e bastante simpática (não po
deria ser de outra maneira), foi vista em todo' o Brasil
recebendo no próprio camarim do Palácio Anhembí um

cheque de Cr$ 50 milhões, entregue pessoalmente pelo can
tor Roberto Carlos. Dona Elza, mãe do Góvernador, tam
bém foi focalizada. Durante o show, o segundo que destina
ra integral arrecadação para Os flagelados do Sul, Roberto
Carlos foi pego de surpresa quando uma menina, de apro
ximadamente 10 anos, subiu ao palco e chorando bastante
(estava nervosíssima) entregou ao "rei" uma camiseta. Ro-.
berto abraçou' a menlna.. recebeu a camiseta,

.

leu o que
estava escrito nela e modestamente evitou de mostrar ao

público e às câmaras do Fantástico "( r:lobo) que transmi
tia a cena ao vivo para todo o BrasiL Na camiseta cons

tava a seguinte frase: "Obrigado amigo".
Entende Ésperidião Amin que os que estão recebendo

donativos são os necessitados e os que estão doando são
os carentes. E' �. tal história do quanto mals· ried mals ...

.

O Presidente da República, Aureliano Chaves, deverá
'exonerar o Prefeito de Angra dos Reis, Almirante Jair Tps
cano de Brito, acusado pela Câmara Munici.pal de ter des-

·

viado dinheiro da prefeitura e de conivência com irregula-.
ridades praticadas pelo ex-Secretário. da Fazenda Muni,ci
pai, Benedito das Neves. A Secretaria do Conselho de Se
gurança Nacional já dispõe de um completo "dossiê" so::-

· bre as atividades do Prefeito de Angra dos 'Reis, inclusive
com informações de que o Almirante Jair Toscano de Bri
to vem sendo procurado, na cidade, por oficiais de justiça.

O Papa João Paulo II, acompanhando as suas palavras
de conforto às vítimas das enchentes do Sul do País e de
apêlo à solidariedade cristã, enviou Cr$ 14 milhões para
os flaQ8lados, que já estão sendo remetidos aos três E�ta-
dos, em proporção ao número de desabrigados, recebendo
Santa Catarina a maior parcela, equivalente a 9 milhões
de cruzeiros. '

* O milho, recomendam
os técnicos "poderá ser plan.
tado durante o mês de a- /
gosto tembérn.mes com se-'<,
mentes de variedades pre
coces, nas regiões' do Baixo'
Vale do Uruguai e parte das
regiões agrícolas de Joinvil-
Ie, Jaraguá do Sul e Rio do

. Sul. Nasdemals regiões do

Estado,' os técnicos reco-

_ mendam o plantio de mi
lho somente após 15 de se

tembro. De 15 de novembro
em diante, .recomende-se so'

mente o plantio .de semen

tes de milho de variedades
tardias.

A CIDADE É SUA. CUIDE DE SUA CIOADE COMO
SE FOSSE SUA CASA.

NAO QUEBRE, NÃO ESTRAGUE, NÃO DESTRUA.
CONSERVE E PROTEJA A SUA CIDADE.

-"'-

, * A partir de janeiro do
próximo ano será. modifica-
do o atual sistema alfa-nu
mérico das placas dos veí-

•

cujos. Essa, 'segundo se in- l�
formou no Ministério da
Justiça, será uma das decl
sões que sairão da reunião
de diretores. gerais de De
trans. O" atual sistema terá
de ser modificado para per
mitir o registro nacional e

a nova placa terá que com-
- portar maior número de le
tras e números.

-*_

* A .volkswagen está
.

colocando no mercado 'o

:"'ioyage Plus", um Série
Especial com produção li
mitada de 3.000 unidades,
que se destaca pela diferen
ciação exclusiva do acaba
mento personellzsdo e van

tagem do preço, comperatl->
. vamente ao que oferece.

-"'-.
"'" Santa Cantarina terá

uma perda mensal de fatu·
ramento da ordem de 80
bilhões. Isso representa a

proximadamente 75 por'
cento 'da capacidade produ
tiva estadual. As estimativas

sã? do governo catarinense.
.�
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As Anotações de Flávio José
Multo embora pequena,

,a receita orçamentária da'.
Exatoria Estadual de Jara

guá do Sul (Iele-se trlbu
tos estaduais)sofreu uma

elevação no mês de julho
passado, com relação ao

mês de [unho. O montan
te recolhido em julhoj83
foi de Cr$ 628.882.969,45
e em igual mês, ne ano

passado, . Cr$
'

.

315.260.543,46. Não che

gou, portanto, a cem por
cento. Da Exatoria, outra'

informação: a Taxa de se- ,

gurança contra Incêndios"
'tem a primeira parcela ven

cível em 26 de agosto e a

'segunda parcela, em 26 de
setembro, 'variando o 've-

. , ler de acordo com o códi
go' de atividade econômica
de cada empresa.

,
.

I,nforma a diretora da
Esc�la de Músiça da So
ciedade Cultura Artística
de Jarag"á do Sul, Profa.
Vâniá Oliveira Pinhö, qu,
se acham ab.rtas as ins

criç6es para aúlas de vIo

llne, que serãõ �,inistra
das por uma professora
recém-contratada. Informa
ções na r�a C4ll1. Erriflio
Carlos . Jourdan 115 ( ao
lado do pne Jaraguá), dãs
14 IIs 19 horas, às 2as.,
3as., 5as. e 6as. feiras.

A 19a. UCRE' vai reali
zar no final, do mês, possi
velmente nqs dias 26 e 27
o III Festival dó Folclore,
que objetiva estimular a

presentações folclóricas
com o registro de vivên
das e experimentos signi
fica,tivos de cultura do po
vo. As apresentações vâo
acontecer

.

no Ginásio. de
Esportes Artur 'Müller e

pelo menos nove estabele
cimentos de ensino vão

pa-J:ticipar.

As, cadernetas de pou-,
pança, segundo decisão to

mada esta· semana, passa
ram a' ter renda mensal,

"

sofrendo' mudança pro
funda .na 'estrutura e me

ihorando a sua rentabilI.
,

dade e movimentação. Os

juros e correção monetá·
ria· passaram a. ser capita.
llzado� , menSl8lmente, fi.
candQ ,a disposição dos
depositantes. Óa mesma'

forma, foram eliminados
os pru;os de carênCia

.

de
90 ou 180 dias exigidos "a
abertura das �ontas novas

e o transcurso de prazQ

trimestral para crédito dos
rendimentos. '

Os empresários de Ja
raguá do Sul são também

.

favoráveis a instituição de
um Fundo-de Investimen
tos Fiscais do ílr'Jostó de
Renda, para Re�nst'rução
de Santa Catarina. Eles são
simpáticos a iniciativa que
está se corporlflcendo,
uma vez que' os recursos

ficariam no préprle Esta
do, para a sua recupera
ção eccnômica, e 'exemplo
do 'que aconteceu no Es:'
píríto Santo. A Assõciação
Comercial -val oflclar os

deputados catarinenses. e

o Ministério do' Interior,
para que também se enga
jem nesse luta.

-

O Vigário
�

Joio
.

Held.
mann, de Jarag..,á do Sul,
hão está ,para brincadeira.
Tempos atrás criticou vlQ
lentamehte as multInacIo
nais e as estatais; que sãQ,
na sua opinião, as respon
sáveis pela crise brasilei.
ra. Agora, ele volta a sua

carga contra_ os "tubar6es"
que detêm o poder e o dl
nheir:o' e que, gananciosos,
desejam aumentar mals
aianda as suas posses� Em
bora, declinando o nome,
citou 'exemplo de uma a

ção que está sendó Imp6-""
trada em Jaraguá do Sul,
para a retirada de famílias
que residem e trabalham
em terras· da antiga fábri�
ca de pólvora, que expio-

,

diu em 1953, pertencente
a multinacional Pernamb,u- ,

co Power Factory. A de.
núncia " grave e, merece

ser averiguada a fundo.

A exemplo da realizada:
no dia 3 de julho, a Divi
são de. Educaçãp Física e

Desportos da 19a. UCRE,
marcou para o dia 28 de
agosto, a segunda manhã
do lazer, na rua Reinoldo
Raú1 que faz parte do pro
grama Esporte para To
dós. A programação sairá
nos próximos dias, de a

cordo com o Dr. Murillo,
Chefe da Difid.

A ampliação da central
telefônica de Jaràguá do
Sul cr.ver' Ilcontecer den
tro da previsão, Ou seja,
em março ou abril do pres
ximo ano, quando mil no

vos telefones (todos já

'vendidos) serão tnstala�
dos. Jaraguá passará a ter
'então 3 mil telefones. A
gerente local' da Telese, D.
Nair Enke, �nio acredita
que Possa haver retarda
mento em razão das

'

en..

chentes no Estado, uma
. vez que os trabal,hos serão
executados pera Ericson,
empresa contratada pela
,Telesc. Com a ampliação
,da central, abr.se pers
pectivas para que novos

telefones públicos (or..
'

Ihões) sejam 'tamWm im-
. plantados em' locais estra

ttSgiéos.

-�

O Chefe da Dívlsão de
Turismo e Meio-Anib'iente
da Prefeitura MuniCipal de.
Jaraguá do Sul, Francisco
Canola Teixeira" participa
rá de. 23 a 26 ' de agosto,
na Bahia, do Congresso
Brasileiro' de ,Agências de
Viagens. Vários produtos
jaraguaenses serão levados
e expostos, inclusive in
formações sobre a cldade..
abrindo perspectivas para '

.

a inclusão de Jaraguá nos

rotei ros turfstlcos do Sul
do Brasil. O Chico conhe
ce o ramo, e certamente
,fará um bom trabalho
neste sentido.

Está càusando péssimo
aspecto na cidade o mau
estado de cónserva,ão da.
antiga ,estação ferroviária,
onde parte do telhado que
avança para a Getúlio Var
gas está semi..destruído.
Também na Marechar Deo
doro,-as placas de sinali- ,

,

;ação d. Rede' F-em)viciria
Federal estão quebradas e

ou danificadas, proporcio
nando :um aspecto muito
feio. Nesse local, aliás, se

ria interessante
.

colocação .

de um sinal l..,mino$O, a e

xemplo do existente na

passagem de nível da ,Pro
.cópio' ,Gomes, para uma
maior· segurança quando
da passagem de trens e

,automotrlzes. Providências
senhores, providinclas!

Tomara que as previsões
,estejam erradas, mas O
Instituto Aero Espacial de
São José dos Campos, São

. Paul<2, o que forneceu com

maior precisão os bohltins
meteorológicos durante as

enchentes de julho, está,
prevendo chuvas em 45
dos proximos 90 dias.

.

JARAGUA ENTRE OS PRIMEIROS
MUNICrPIOS MAIS DESENVOLVIDOS

DO,ESTADO
Utilizando os .mesmos zação -:- segundo a Dlri-

critérios pere classificar os �nte MuniciR�l - verta
500 municípios mals desen-! 'öasta,,!,te .nessés regiões:. a

volvidos do Brasii, medidos mais baixa é a do Oeste Ca-
através dê dez' indicadores, tarlnense., 4'5,5,% e. a m'eis
a revista' Dirigente Munici .. ' alta.' a' da mesorregião de

.

paI, em s'u'a edíção . n.o 3,. Flo'rian6polis}, 83,1' %:, No
maiojj.unho de 1983, dassi-' Leste Ceterlnense (onde es-

fica os munlclplos de Sánta tamos inClufdos) e taxe .de
Catarina,

.

como já fez com urbanizàçãd é de --73,5% e

os de São Paulo, Minas Ge-' 'no Sul, de 56%. O Estado
rais, Rio Grande do Sul e' como um' todo tem 59,8%
Paraná. O Estado foi dividl- dê seus habitantes

.

vivendo
do em Grupos: no 1, os mu- em zonas urbanas e 40,2%
nidpios . com mais de 100 em áreas rurais

..

'

.

mil habitantes; o 2; de 50 .. Indicando 8S fatias na .

a 99.999 habitantes; o 3, . população ,�, ne renda de ce
de 20 a, 49 .999 habita,�!es; da uma, das mesorreqlões
o 4, de JO a 19.999 hebltan-

,
,
do Estédo, tem-se o seguin

tes; e o 5, até" 9'.999 habi-: te: �- renda pessoal é mais
tentes.

.

eleveda no Leste Ceterlnen-
se, onde 29,8% �a ' popula-Jaraguá do Sul, 'neste ção cohcentra 42% da ren-

contexto, está incluso no", dá. No Oeste, efa é pratica"
Grupo 2, juntamente' com mente. igual à renda per CI'':''.
Concórdia, Itajaí, tubarão, pita estadual" pois a região
Chapec6 e São }o.sé� . �figu.' "detém fatias bem .semelhen
ran�o como o mars desen-, tes da população é dl:l ren

volvl?o do Grupo.' Porten- da, respediv,amente '42,1 %
to, figura em destaque;' de :

e 41,'3%. No síil Ceterlnen
aco�d� com . e mos:Jel.o de . � (1'7;10/; da pepulação. eeferiçêo

..

do desenv�lvlmen-. '12,8%' da 'renda) e, na re
to municlpe! da revl.s!a. �.

" gião "de Florfan6pbHs' (19,9
, Segund�,.a clesslflcaçêo , por cento da população e
dos rnurucipros c.ata,r(nen- ,3,8% da renda) o rendi
s�s, � Estado tem. CinCO "!'lu.,; men'to per capita rnédle dos
nlclplos com mars de 100, habitantes é inferior ii mé-'
mil. habitan�es, seis com ala de Santa Catarina.'
I11alS de 5� mil (mas men�s , Na classificàção dos gr:U-
de, 100 �II), 35 commats

:

pos de munlcíplos, no 1, o
de 2� mil (mas men�s de, ptimeiro col�adO é Floria-
50 m!l), 54 com 'mais de, n6polis; no 2, J�rag.u� do
1� mil (mas menos de, 2� .. Slll; no 3, Joaçaba; , 00:'4,
mil) �. 97 ,.com meno� ?e' Capinzal;.e no 5, Rio dos
10 mil �ab�tantes. �s 'c!n-: Cedr:o�. No Grupo 2, �nde
co. munldp�os ,da ..

prlmelra , Járaguá., do Sul aparece co-1lí
faixa (FI�rla�opollsi' ..�I,u. mo Q mais desenvolvido, é l
menau, Jolnvllle, . Crlclum.a justamente eJe o de menor
e Lages) �op�lacionaJ, �b�l- população _ 50.937 >( da-
gam 23,770 da populaçao dos estimativos do. IBGE
total, de Santa Cata'rina1 q�e nó ' Início de 82)' e (> cl�
em m�a�os de 1982 atingia maior 'populaç�o, São Jose,
3? mllho_es �e pessoas. Nos com 94.367. E dentre 'os 6
se�,s mvnlc(plos da segunda munidp'ios 'do seu grupo,faixa <.onde está Jara�uá do

_ Jaraguá é o primeito em

Sul] vive 12,4% �a popu�, arrecadação federal, em" va

I�ç�o. do Estado. N?s 35 �u"
'

-'or adicion'ado do ICM, em

_nlC�PIOS d�. terceira - f�l�a' liga�ões de água, em tel�
reSide 28,4 �o da poplJlaçao fones e em veículos' é tam-
total. Nos 54 da q�a<!'ta 'f�i� bém -o segundo err: ari-eca.
xa � nos 97 da q.u�nta, res-

, dação' municipal e ligaç6es
pect,l:amente, 29,1 Va e ... elEHricas; o terceiro' em li-.'
1�,5 Vo. �sses num.ero� per- gações de, esgotos é o quin-
mltem afirmar �ue dOIS. ter- to ém leitos. hospitalares e

ços da populaçao catann��- profissionais liberais.
s� se encontra em .

mUnlc!-
.,

'Outros municípios da mi-
p'IO� com menos de 50 mil crorregtão estão assim: Grlll�
habitantes e ap�na� um ter- po..4, qüararnirim em 8.0,
ço. I1.OS mU�Ic(pl�s com,' M�saranduba em 2,1.° ai Bar
malS de 50 mil habitantes. .

ra Velha em 2'8.°. No Grupó
A distribuição da popu- � ,5 aparece Corupá em .15.0 ê

lação total do Estado· por Schroeder em' 19.0 lugàr .

suas mesorregloes é a se- Os indicadores utilizados
gúinte: 29,8% no Leste Cá- pela revi'sta' pará chegar a

tari'nense; 42,1 % no :Oe5te; esses' números foram' os li"

10,9% na região de Florià- conÔmico--financ;e'iros, infra-
,

' nópolis e 17,1 % no Sul Ca- estrutyra de serviços' e sO-

tarinense� A taxa de urbani- ciais,
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