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Farmacêutico Lyra
receberá a .cidadanie

..

quaranurense
Por indicação, do vereador

Romeu Butschardt, aprova
da unanimemente . pelos
s�us pares, a Câmara de Ve
readores vai conceder ao

farmacêutico João Francis
co Lyrà, o titulo �e "Cida
dão.Honorário de Guarami
rim", em sessão sol,ene mar

cada para o dia 25 de agos
to, na pr6pria Câmara. O Le
gislativo de Guaramirim con'
sidera que é dever de um po·
vo reconhecer relevantes
serviços pr.éstados à sua

causa por qualquer cidadão,
e.. o Sr. Lyra, como farm.
<:êutico, no exercício-de suas

funções, sempre aten.deu a

v1�a seelal e comunitária,
desde 11 de junho de 1929,
quando instalou a 'sua . faro
mácia 'em Guaramirim, cp.
nhecida então por Bananal,
sendo considerado verda.
deiro símbolo para acida.
de, fazendo-se assim mere
cedor de gratidão das auto.
ridad.s e do povo em geral.
lyra é gaucho de Bagé,

onde nasceu em novembro .

de 1900. Fo-:mou.se em faro

macia em 1928, em Floria
nópolis e em 11 de junho
de 1929, abriu as portas da
sua farmácia, no m.smo ,1'0-
cal/onde ainda se encontra;

Na vida social e comunitá·
ria, sempre se destacou. Foi
fundador de um Jardim de
,-,fância em 1947, sub-dele
gado de polícia em· dois pe
ríodos, s6cio.fundador do
Seleto,' presidente da Socie
dade pr6·Hospital de Gua·
ramlrlm, fundada em feve·
reiro de 1953 e que prece.
deu a construção do atual
nosocômio. Mais tarde foi
o seu' secretário e juntamen.
te com o Padre Mathias
Stein, encabeçou campanha
para aquisição de. equipa.
mentos cirúrgicos e hospita
lares.
O ilustre farmacêutico,

cjue- receberá reconhecimento
público com a concessão da
cidadania;" além de inúmeras
a.tividades comunitárias, ain·
da .exerceu a presidência do
Seleto Esporte Clube e da

,extirita S�ciedade Rec....tj·
va Guaramirense.

Nova etapa de vacinação
centra a pólio neste sábado
A Secretaria da Saúde de

Santa -Catarina considera de
"'singular importânciai' a

nova .

et�a de vacinação
Contra a poliomielite- que
será deflagrada neste sába·
do, dia 13, em todo o Esta·
do, devido a mudança das
con�ições sanitárias pelas
_nchentes. Sessenta mi.1 pes·
SOas estarão env�lvidas, �e
forma direta ou indireta
nessa "campanha, que pre·
t!nde imuniza.r 600 mil' cri·
anças de zero a cinco anos
�I)completos, utilizarido para
ISSO um milhão e 100 mil
doses de vacinas at�avés de
,ete mil ,pqstos fixos e .vo

làn�e$. Desdê 1980 não se

registra um, único cãso !le
. nólio, no Estado.

.

E para àtender as neees-
sidades de combustível, os

postos de gasolina vão per
manecer abertos das seis
horas da manhã e oitQ h'oras
da noite.

.

Na I)a'sé de Jaraguá do
Sul, que engloba ai!1da os .

municípios de Guaramirim,
Schroeder, Corupá e Massa

randuba, a previsão é vaci�
"ar 12.422" crianças� Na

çampanh� anterior, realizá·
da dia 11 de junho, o índ_ice
de cobertura vacinai' nesses
municípios foi de ,99,1%, ou
s,ja, , 1�.307 crianç.� que
receberam as dO••s.

'-

Festival do' Folclore marcado
para o dia 26

PX vai leiloar objetos antigos-

Para marcar o 22 de agos·
- dia interriacional do foi•.
elere _;;_ a 19a. UCRE pro:'
gramou o III Festival do
Folciore, que a exemplo ,de
anos anteriores, terá a par-:
ticipaç�o d� aluno� de edu- ..

candários de Jaraguá do
Sul, Corupá, , Schroeder e

Massà�anduba. Os temas

que serão explorados são do
Folclore nacional, regional e
até' mesmo I.ocal, com . as

5uas características marean

teso
O Festival do Folclore vai

Todos Os objetos antigos, '.

-,rrecadados durante a Gin·
<cana para Reconstrução de
Santa --Catarina, promovida
pelo PX Clube de ,Jal:'aguá
do Sul, irão a leilão na

mesma data da Gincana, 20
de agosto. O leilão será rea

fizado no Salão Nobre do
Sesi,. às 14 horas daquele
dia, e todos os_objetos se
rão avaliados por uma co

missão especialmente eens

tituída para tal finalidade.
.

O total apurado d,uráote
� leil�o destinar-se-á a eem

pra de materiais d� eens

trução q,ue 'serão doados à '

cidade ou cidades mais na-

àcontecér no di, 26- de a

gosto,. ne Ginásio. de Espor�
tes Artur Müller, com a par·
tiê:ipação também do Coral
da SCAR. Parti�,iparão os

seguintes �stab.elecimentos:

Tereza -'Ramos e São José
(.Corúpá ), Miguel Couto
'(Schroeder), Elza. Granzot- .

to Ferraz ( Santa Luzia),
Padre Bruno Linden (Massa
randuba i, Euclides da
Cunha· (Nere", Ramos), José
Duarte Magalhães, Heleocl�
ro Borg,s e CIP.

cessitadas, vitimas das
cheias. Objetos eventu�.!Jllen
te rião arrematados serjo
doados ao Museu Monici·

pai (?) ou na falt� deste aó
seu museu particular com

'entrà� fran",ueada ao pÚ.
blh:o, 01.1, !!Rt última hipóte.
se,' serãq devolvidos aos

doa�ores ....

Quer desejar contribuir'
basta contacta.. pelo fone
72-0555, eem Marlt E tam·

bém equipes que ainda não
'se inscreveram· para a gin.
cana, têm possibilidades de
fazê-Ias neste sábado, junto
ao Posto de Saúde.

.

,
'

Semana da Pátria tem
programa quase pronto
A prcqrarneção da Se

mana da Pátria está prati-
'camente concluída. Den
tre outras atividades. cí.
vicas, ela prevê a realiJ'zação de .dois desfiles, no

dia 4 dé $êtembro, do

mingo, para as crianças
dos proj�tós .casulo, jar-,
dins de infância, pré.escó.
lar, classes especiais, de

. la. à 4a. séries e as asso

ciações recreativas e en

tidades classistas .

e, no'

dia 7, paira entidades,
unidades escolares e clu
bes ligados ao: esporte
motorizado. O encerra

mente dar-se-é com um

desfile de motos.

Na te rçll-fe i ra houve
reunião preliminar, quan
do foi traçado o esooço
do programa e sorteada'
s ordem do,desfile. Uma'
nova yai acontecer día'

,

16, às 1(>h30, com todos
95 participantes.

'

'Corrida de
microtratores

. Dentre· as. atividades .que
constam do programa de a·

niversário de Guaramirini,
dia 28' de agosto próximo,
está uma corrida de micro
tratores Yamaha, Tobatta e

Gibata. Ela ser� disputada
por agricultores, que percor
rerão cercá de três quil&me.
tro�, com saída e chegada

o defronte o Ginásio de Es

portes "Prefeito' Rodolf�
Jalln".

Disputa de modalidades
esportlv�s de salão e d.
campo e realização de um

baile está igualmente pro
gramada. Noticiário de (lya
ramirim em pág. interna.

Konder Reis é
. o Secretário'

da
Heconsnueão

I

O ex.governador Antônio
Carlos Ko'nder Reis assumiu'
ontem e cargo de Secretá·
rio

'

Extraordinário da Re
construção de Santa Catari
na, para o qual foi nemea

do quarta-feira pelo gOVel'-
. nador Esperidião Amin. O
ato foi ofiéializado durante
eerlmênla realizada no P.lá- .

cio Cruz e Sousa, com a pre
sença de. parlamentareS do
PDS, e do PMDB.

'

Konder
Reis, q�e estava- ausente da
vida pública cactarinense
por quáse quatro anos---:'

- desde que deixou o governo
do Estado - disse aos' [er
nalistas que "2. governo fe.
-deral não pode hesitar, re

cuar ou protelar a liberação
de recursos para Santa Ca
tarina, em função' de sua

. grandEt importincia para a

economia nacional".

O Conselho da Reconsti'lJ'
ção, - seguhdo' a lei, que.o
criou, estabelece que o ór·
gão terá, funções de'assHsG-

.

ràmento' e' coOrdenação dos
trabalhos de reconstrução äê
Santa Catarina .. " " •
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ESCORT -a.máquina total

Venha conhecê-lo na
�

,MORETTI JORDAN & Cia .. ltda.

Estado de Santa Catarina .

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO H.o 80119/83

,?eclara de Utilidade Pública, para fins de desaprC)priaçio amigável ou judi
cial, o im6vel que especifica.

,

O Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de suas atribuições legais e

nos termos do Art. 6.° do Decreto Lei N.o 3.365 de 21 de junho de 1941,
DECRETA:

.

Art. 1.° - Fica declarada de Utilidade Pública pera fins de desapropriação,
por via amigável ou judicial a área de 25.939,50 m2 do imóvel, de 'propriedade do
Sr. SILVIO BORTOLlNI, situada na Rua 4 - Ângelo Rubini, na localidade da Barra
do Rio, Cerro, registrado no Livro 3:B, sob N.O 5.726, fls. 236, do Cartório do Regis
tro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do Sul, para fins d. utilização do Departamen
to de Obras da Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul.

Art. 2.° - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão por conta

de doteção. própria do orçamento vigente.
Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na d.,la de sua publicação, revoo

gada"s as disposições em contrário.

'Jarag\Já do Sul, 08 de
DURVAL VASEL
Prefeito "Municipal

agosto de i 983.
WO KONELL

Secret.? de Administração e Finanças

Vereadores trocam acusacões
. I

em: sessão tumultuada
Uma simples proposição do vereador Alvaro Rosá-PMDB,

solicitando a coloceção de boces-de-lobo na rua João Pia
ninscheck, onde h� problemas de escoamento das águas
pluviais, embora tenha tubulação nas duas margens, prove
cou uma troca de acusações e denúncias na sessão da Câ·
mara de Vereadores, segunda-feira. Tudo começou com o

pedido do vereador Errol Kretzer (PDS), para que sua

bancada �tasse contra e a municipalidade providencie um

reestudo quanto a infra-estrutura de esgoto na Nova Bra
sília. e Vila Lenzi, para atender e população num todo,
não somente em regiões isoladas, opinião cerreberede pe
lo edil Arnoldo Schulz (PDS), que solicitou a extensão dá
rede de esgoto para todo _ o município, sendo rebatidos

por Rosá, que afirmou que a administração municipal tu

do vai fazer para sanar os problemas e que a população
será atendida, principalmente a menos favorecida, ao con

trário da anterior, que dava prioridade aos abastados. O
mesmo vereador ameaçou que dificilmente passará algu
ma coisa na Câmara para os vereadores do PDS "fazer
média".

-

Etrol solicitou o registr,o da imprensa de que a atual
administração vai dar total atenção a Vila Lenzi e Novo
Brasília, conforme pa.lavras de Rosá. "Eles podem ficar
esperando que o governo municipal vai acertar tudo", a

crescentou. Ao final, a proposição foi aprovada, também
com o voto do vereador Atayde Machado (PDS) .. '

Na palavra livre, Arnoldo Schulz alertou pera- à ação
dos fiscais no interior e solicitou providências 'quanto' ao
atendimento de pedidos particulãres, em detrlmento da
coletividade, que vê-se privada de uma estrada transitável.
apesar do período de sol. O alerta foi rebatido por Alva
ro Rosá,' que disse que foi o próprio PDS quem aprovou
projeto que permite atendimento a 'particulares e citou o

caso da prefeitura de Jaraguá ter trabalhado durante 15
dlas em Massaranduba, com li caminhões, para angari'ar
votos para o Octacílio. E exaltado, afirmou ser o vereador
(Schulz ) cabresteado por Victor Bauer, "um ditadorr, um

'Idi j)min que se concorrer � uma eleição, não ganha· nem
para vereador". Levantou questão da Escola do Manso,
'onde não há professor há dois meses e cobrou providên
cias de Schulz, que também é Supervisor de Educação (no
meio da discussão; o vereador Alido Pavanello (PDS),
mandoü colocar a irmã de Alvaro naquela escola). Schulz
chamou Rosá de "mal educado" e afirmou não existir

quem -queira lecionar no Manso, 'daí porque conclamou
seu Interlocutor a apontar um candidato, que será ime
diatamente admitido; independente de cor partidária.

Quando es ânimos nem bem haviam serenados, Orival
Veqini ePMDB), disse que "depois de tantas' besteiras, c
meu aqradecimento pelo lindo cesto de solidariedade aos
flaqelados, por tudo o que fizeram por eles, que foi espe-
tacular". "

'

.

Na mesma sessão, o vereador Heinz Bartel fez uma

denúnccia crave centra o fiscal Renato Hornbure. que
com o carro da Prefeitura, conduzindo parentes, comere
va qado e porcos pare um cunhado seu, deixando as es
tradas do interior em péssimas condições. Denunciou
também a' remessa de tubos pelo dito fiscal para fazer um
caminho de roça para um oarente.

A existência dessa lrreoulerldede não foi contestada,
a ponto do vereador-presidente José Gilberto Menel, ter
comunicado a demissão do "fiscal" naquele mesmo dia.

.
'. Ato contínuo' ainda houve discussões ein torno da
conservacãó de estradas, principalmente. no .Jaraqué-Es
querdo, onde houve queda de : barreiras e na rua José
'Bauer, na VHa Rau.

Na tumultuada sessão. aprovou-se em primeira dis
cussão, projeto do Executivó. que suolementa e anula
dotações do orçamento, no valor de Cr$ 600 milhões. Ou
tro projeto deu entrada, pedindo autorização pera a reali
zação' de um empréstimo no valor .de 'Cr$ 30 milhões
e máximo). cara aquisição, de uma escavadeira hidráulica
de fluxo variável, nova.

'

E da Presidência da Câmara, p"-�
que autoriza paqamento de remw=
Almiro Antunes Farias Filho e !

tância correspondente a part
vereadores, referente aos me-
e quinze dias dó mês de
ram seus cercos em mei
na íusuca..

'
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COL-15 ANOS Ainda
bastante ecmentade' a coma.

moráção dos
.

15 anós do
Clube de Dlretores Lojistas
de JaraglJá do Sul, com as

pelestras do psicólogo dr.
Emir do Prado e, posterior
mente, jantar festivo no

Baependi. Figuras importan
tes marcaram presença-. e
dentre os 'que ressaltaram
o trabalho do CDL, estão o

sr. Victor Zimmermann, 1.°

presidente do Clube, o se

cretário-adjuntó de Cultura,
Esporfé e Turismo Udo
Wagner, o prefeito Durval
Vasel, 6 presidente cia As
sociação Comercial Brl,lnq
Breithaupt e o presidente, a
tuai Mauro Koch, este, com
o seu espírito sempre ale
gre e extrovertldo, Entrega
de placas de prata' e sorteio
de brindes complementa
ram o ágape.

,

ROBERTO E ROSANI
M�rcado para o d,ia 02/9,
às 20 horas, na Igreja Evan- .

gélica Luterana Centro, o

enlace matrimonial do' bem
· lançado empresário e enge
nheiro Roberto Breithaupt,
filho de Hans e Cármem
Bréithaupt, eem a bonita
Rosani Casagrande, filha de
L(bero e Isolda Casagrande,
da sociedade portoalegren-

· Se. A comemora_ção será no

Baependi. '

.NOITE DA SAUDADE _
.

Neste sábado, a boate do
Jaraguá Motor Clube, que.
promove a "Noite da Sau
dade"., especificamente para
casais, além, claro, dös bro
tos que prestigiam a boate
com suas presenças. O Con
junto Bafinho estará presen
te tocando ao vivo, durante
três horas. Vale a pena ver
e conferir.

•
AO MARANHÃO - Quem

embarca para o Maranhâo
· no .próximo finaf.de-semana
·é.'Ó. casal Arlindo e Ruth
Scheffler, ele gerente da Su
curs�1 de "A Notícia". O
Professor. vai para a cidade
de Paulistão, 'nc,� interior,
mai'anhense, onde ministra-'
rá curso intensivo de moral

.

e eivica e OSPB aos alunos
de' 6ª. à 8a. séries, em esco
la da Igreja Evangélica Lu�
teraria do Brasil. -eres re

gressam somente no final
do ano.

. JOYCE CAROLINE - No
'

dia, do anivérsário·'de Jara-
( guá (2_5/7), .

nasceu para a

alegria dos pais Waldir e

Gloris . Rocha, no Hospital ..

e Maternidade Jaraguá"com
3kg7QO, a Joyce Caroline,
que �io fazer companhia ao

maninho Jean Cario: Af,> fa- '

zerm'oS' o registro, cumpri
mentamos aos pais, avós e

demais familiares.

IRMÃO ALCrDIO - Aca�
bà de regressar da França e
da espanha, onde realixou.
curso de 'reciclagem duran
te meio ano, o nosso queri-

.

do Irmão Alcídio João seh
midt, ex-diretor do Colégio
São Luís. O, Irmão Alcídio
assumiu dia 8 a direção do
,Colégio'São Francisco, em

Chapec6. tP

,DO AZURRA - Na Boate
do Baependi, dás dez à ';�ia',
noite, hoje, uma gostosa
roda de samba e em segui
da" um embalo, com som
mecânico. A agitação pro
mete ser legal. !/ Iniciados
2a. feira os trabalhos de
calçamento do pátio do,
Cluj:),�. A 2a. etapa. // Bas
tante festejada, 3a: feira, no
>Ilibe, .os três anos do ga
rotão Bernardo, filho do
casal dr. Jorge e Tereza Ca-
margo lnchauste.
VARIADAS - Quem este-

ve na cidadê; rev�ndo ami
gos, foi o radialista Eliseu
Ubiratan Tajes, que já está
de regresso ao Piauí. Veio
matar saudades, pois. afinal,
f'são 3.600 km de distância.
Geraldo Antônio ToneIli as

sumindo' a gerência do Besc
em Jaraguá do Sul, em subs
tituição a Augusto Roncelli
Júnior, que foi a Balneário
Camboriú. Tonelll veio de
lmbltuba. /1 DIa 26 pr6xi
mo e por um' período de 2

all�, assumem a presidên
cia e a vice-presldência do

.

Conselho Estadual de Educa
ção, o professor

-

Luiz An
derson dos Reis (que já le
cionou e", Corupá e Massa
randuba) e o Frei . Junípero
Beier, grande amigo dest�
jornal. // Eggon João da

� Silva, com a prese!1ça do
Governador Esperidlãó A
min, participa, ,dia 19, da
reunião do Conselho de Ad
ministração da Santinvest,
do qual é seu presidente. /1
A renda líquida do jantar
( l1Jocot6) da OASE, realixa
do .dia 15.7, for Cr$ 248mil.
� para· ajudar o Hospital
Jaraguá. // Iria. Tancon,
Chefe de Escritório das Lo�
jas Koerich, em Jaraguá do
Sul, regressa dia 20 próximo.
de Roma, onçle estª- partki-

. pando desde 23.7, 'de um

congresso sócio-religioso. /!.
Grupo Folclórico Bumba
Meu Boi, do mestre Mane
quinha, vai, d'i, 7 de setem
bro mos,rar seus valores em .

Rio Negrinho, ��nvidado que,
foi. '

MONICA WAGNER - Nas
ceu segunda-feir.a, dia 8,

, .

para o encanto' dos pais
Udo (Marguit Neitzel») Wag
ner, no Hospitàl e Materni
dade 'Jaraguá, a graciosa
Mônica Wagner, a terceira

filha do tasal, pára a ale
gria também dos" maninhos
Marcelo e Fernanda,' avós,
tios e demais familiares. Fe·
licidades ..
CASÓRIOS' _:_ Somerite 2,

casamentos neste sábado.
Na Matriz Sãó Sebastião/às
16 horas, Udo. Rode e Arelí
Hororigoso e às 18h, na

Igreja Evangélica do centro,
, LíClio Böder e Sandra Apa
recida Torinelli.

.

TORNEIO GIJO - O Tor
neio Gijo, disputado entre
vários Rotary Clubes do
Distrito 465 será este ano

em Jaraguá do Sul, em no

vembro. Em SUq terceira e

dição, o Torneio . Gijo H
tem .formeda ,

a Comissão
Organizadora: são os rota
rianos Ivo

_ (presidente), 11-
do, Aristides, Guenther,
Márcio, Salles e Tebajara,

'

Mais tarde voltaremos ao

assunto.
FEIRA DE MÓVEIS - ,

Estofados Krause, Estofados
Mannes e Reimer &1 Cia, são
as três empresas jaraguaen
ses que participaram, de 2 a

.

8 de agosto, .ne Parque A
nhembí, em São PauJo" da
Feira de Vendas e Exporta
ções de M6veis - Fenavem,
do Ministéi:'io da Indústria e

Comércio, que, constituiu-se
e!11 verdadeiro sucesso.

BAZAR DA OASE ,;_-
O grupo das terça-feirinas
da OASE, proqramaram pa
ra o' dia 17, quarta-ferra, â
parti r das 15 horas, no Bae
pendi, um espetacular bazar,
com café. Ingressos já estão

.

à venda e a coluna convida
a todos a participar.

'

LANCHES - Receberam
com lanche, esta semana:

4a. feira as sras. Cecília Ko-'
nell e Jane Schulx e na 3a.
feira, a Sra. Edith Grubba'
A Sra. Vera Marquardt Haa�
ke recebeu na quarta as in
tegrantes do Café das Pri
mas.

REGISTRANDO - Muito �
concorrido no último saba�
do, o níver, no Baependi, da
Sra. Frida' Stamm Mar
quardt, pelos seus 90 anos,
comemorados dia 9. Dia 8
completou seu 2.° aninho,
a garotinha Roberta, filha
do dr! Agostinho (Nanci)
Bianchi. Foi festejado 3a.
feira, no Baependi.

NONO ALFREDO DAL
BELLO, - Bem' ao go�to do
costume latino lá nos idos
de 1800 é tantos nascia na

cidade gaúcha de Guaporé,
'no coração do Rio Grande
do Sul, um varão, filho dé
imigrantes'- itaiianos do' nor
te do país, aos pés 'dos al-,'
pe!!, que receberia o nome

ç1e Alfredo Dal BeIJo. No
início do século XX, jovem
e cheio de vida, participou
da grande migração interna

o casal [ubiler Erwino e Maria Kanzler' 'Menegotti,
-

que em data de ontem, 12, comemorou 50 anos de vi
da matrimonial; sendo bastante cumprimentados,' na
Igreja Evangélica onde 'houve celebração 'religiosa de
agradecimento e após no Baependi, onde os convida
dos foram recepclonedos.

.

do Sul do País, para ocupar
o espaço do território de
Missiones,' reclamado pela
Argentina. Era um bandei
rante vindo do Sul, depOIs
qu� o Presidente Clevela!1d;
dos EEUU, decidiu q�e as

áreas ao redor de Chapecó
pertenclam ao, Brasil. Cedo'
chegou com os companhei
ros Jiaquini e Jiaquomini,
antes mesmo de ser'. eelení-

'.

xada a região que hoje eens

,titui o município de Xaxim,
dos' tempos dos tropeiros
ql.!� demandavam aos Cam
pos de Palmas, referindo.se
.ae lugar muitas vexes usado
eemé ponto de parada ou

'pouso, como sendo as "ban
das dos xaxim", resultante
da existência de uma planta
denomin�da de samambaia
arborescente. Quem conhe
cia . o "nono'" Alfredo Dal
Belle, reconhecia na sua

pessoa o fundador da aldeia
daquelas bandas, com 'seus

companheiros acima cita
dos, que pela lel. municipal
n.O 29, de 7 de- junho de
1921, se transformaria em
Distrito dê Chapec6, sem

antes ter slde conhecido co

mo a Linha Hereilio LuZi,
sendo, afinar, emancipado
como município pel'a Lei n ..

O

1,33, de 30 de de.zembr-o de
1953. O nome servia de go-

'

zaç&es para' ps menos infor-.
mados. Quando se queri�
saber o significado do no

·me "xaxim'\ apareciam as.

mais estapafúrdias explica
ç�es, tais como aquela da e

xistência dos nomes de Cha
pecó e Xaxim. Dizia-se que'
certa, vez os recém-vindos
-colonos à' área pe�ca�am
num rio ,de certa largura,

.

em ambas as margens. De-
.

pois de muito molhar a mi
nhoca na água, os impacien-'
tes passaram a se indagar.
De, um lado se perguntava:
"Xá pecó?". Da outra _banda

respondiam "Xá xim"l N.
verdade' não era assim. Xa
xim é palavra indígena e

.

seu significado' é "xá", que-
da de água e "xim", peque
na, e, daí significar "peque.
na queda de água". "

O "nene" Alfredo, Dal
Bello' casou-se com Maria
Lunardi, certamente do gru
po dos Lunardi, os irmãos
Giáéomo, Pedro, João e An·
tônio, que comprariam do'
Cél. Ernesto Francisco Berta.
so as terras para organiz.�
a Empresa Colonixadora Ir-

, mãos Lunardi, sob a gerên·
cia de Luiz Lunardi. Do seu
casamento com Maria nas-
ceram es- filhos Loris, Lui·
zinho e Layris� já fa.lecido'
e Ivête, Lolita e R-oberto.
Em vida "nono" Al'fredo fo'i
industrial e granjeiro, s6
deixando essa atividade eem
idade avançada.

,
E- no dia 29 de junho de

1983, viúvo já de Maria, fa·
leceu em Pato Branco, mas
preferiu ser sêpultado em

'. Xaxim, a terra em que um

dia foi rei..
.

A notícia d� seu passa·
mente repercutiu em nossa

\ cidade, onde o falecido es

teve diversas vexes, em visi·
ta ao seu filho Roberto Dal,
Bello, muito querido em

nosso- meio e de sua esposa
Luxia Phal Dal Bello, ele Ofi
ciai de Justiça da Comarc!!
de Jaraguá dó Sul e ela pro
fessora do Colegio Abdon
Batista. '

.

".correio do Povo", embo
ra 'tardiamente, face as. ter
ríveis enche-ntes no EstadO,
fioticia o luiuoso aconteci
mento, apresentando 'aoS en

lutados as suas expressãe,5
.

de pesar pelo passamento
de uma ilustre figura da co'

10llização do extremo oeste
catarinense, que. desaparece
com a' idade de 85 anos. Re

éfÍ;liescat in pace!.
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·Reconstru
nossabal1
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aoe
••

eira.

Os catarinenses enfrentaram com coragem a tragédia.
Mas chegou a hora de esquecer aquelas imagens,
-substituindo-as pelas cenas da grande tarefa da
reconstrução.

E preciso àereditar na vida,
na força do trabalho, dessa gente
que construiu um modelo social e
cultural que as águas barrentas
jamais destruirão.

Cada eatarinense tem um .

compromisso perante sí próprio: começar agora a
luta, liderar mutirões e participar da tarefa de .

.

reconstrução, um comprornlsso com a solidariedade
nacional, que não faltou quando mais precisava dela.

Vamos mostrar ao Brasil que a nossa. bandeira
. continua abrigando um povo. trabalhador e produtivo,
unido e corajoso.

.
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AN IVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 13
Sra. Gerda, esposa de Má

rio Mafhud; Sra. Edwirges
Heinzle, Afonso Gonçalves,
Joena Hagedorn, Hélio Butz
ke, Rafael Egídio, filho de
Aldo e Emmy Buzarello: Se
nhora Udia Krause.
Aniversariam domingo

Sr. Estefano Meier, Wal-
,

traud Hermann, em Coru
pá; Sra. Alinda Ruediqer,
Rita, filha, do sr. Alvim
(Hella) Seidel, em Corupá;
Sr. Nélson Weiss.
Dia 15 de agosto
Sra. Assumpta Zapella Pa

vanello, Sra. Maria, esposa
de Alfredo Vasel; Sr. Geral
do Meier, em Jaraguá 84;
Sr. Erwino Lemke, em Rio
da Luz Vitória; Sra. Elena
Borges, em Corupá; Sra.
Maria Zapella, na Ilha da Fi
gueira; Maria Luy, Emerson

•

Roberto Rassweiler, Josea
ne Gomes, Sre. Clara Sie
werdt Demerchi, Gurrther
Boss, em Artur Nogueira
(SP) .

Dia 16 de agost�
Sra. Iracema Peters, em

Curitiba; Carlos Schmitz,
SF-. Flávio Roque Numa Len
zi, em Jlle; Meiles Beyer, em
União da Vitória-PR; .lnqo e

,

Guido Köpp, em Rio Cerro
II; Sr. Wendelin Joaquim
Schmidt, em Jaraguazinho;
Sra. EHrida Hoffmann, .em
Rio da' Luz; Sr. Osnildo
Bartel.vem Guaramlrlm) Ní
vea Engelmann.
Dia 17 de agosto

, Sra. Tecla, esposa, de' Ge
rônimo Trentini; Sr. I:nio,
dos Santos, em Joinville;
Sra. Margarete Vierheller.
em Ctba.; Ivo Junckes, Sra.
Maria Rode, Srá. ii Cléia, es
posa do Pastor Raul Wag
ner, em Lages.
Dia 18 de agosto

Sra. Glaci Ribeiro Rein
ke, em Massarqnduba;- Ma
ria Catarina Alperstaedt, A
mantina Scheuer, Sra. -Jane
te Schulz Bertoli, em Jvlle.;
Gerta, esposa de Mário Vi
tório Rassweiler:: Sra. Laura
Cardoso, Srta. Ricarda Char
lotta Benz, Sr .. Antônio Nor
rnério Bona.
Dia 19, de agosfo

Luiz Paulo Marschall, Sra.
Odete Papp Lazzaris;' Maria
Terezinha Stoinski, Márcio
Kluge, Luiz Rodolfo Tçpas
sé; Sr. Guido Schmauch, A
demar Schwartz, .Sr. Engel
berto Freiberger, Bráulio
'Junge, em Joinvllle: Sra.
Maria Cacilda Wunderlich;
alegria oos I"dl� ,,� Gené
Glorls Rocha, ne HÓl>.p{.
e Maternidade Jeraqué, con.
3kg700, a Joyce Caroline,
que veio fazer companhia ao

maninho Jean Cario. Ao fa- .

zermos o registro, cumpri
mentamos aos pais, avós e'

NASCIMENTOS

Dia 19 de julho
Aldinei, filho de' Aldo

(Valmíria) Zanella;
Dia 25 de julho
Valério, filho de Valério

(Isolete) Vasel.
Patrícia,' filha' de Ango

( Noi I i) Raduenz.
Dia 28 de furho

.

Rudolfo Augusto, filho de
Fredemar (MargarrQ) Rün
coso

Dia 29 de jul.lÍo '

Giovenl, filho. de José
(Maria) Zavanil.

,

Dia 30 de julho
Roberson André', filho de

AI i nor (Sueli) Da Si Iva.
Jackeline Fabíola, filha

de Arlindo (Adáli) Volpato.
Dia or de Agosto

' .

Rosanl, filha de RUdolfo
(Raulina) Schulz.

"

Dia 02 de Agosto
. Rafael, fi lho, de Mário

. (Mérci.a) da Rocha,
Paulo Frederico, filho de

Wilmar (Dalvlna) Harongo
so.

Dia 03 d� Agosto
Ângelo, filho de José (So

corro) Vicente. '

, tClarice, filha de .Antônlo
(Aparecida) Stenger.
Valdecir, filho de ;José

(Nirce) Junkes.
.

Grasiele de Oliveira, filha
,de Valdeni (Maria) .França.

Gilmar, filho de Márcio
(Almida) Kuester.
Dia 04 de Agosto
Quetty, filha de. Antônio

(Clara) Fugel..
Antônio, filho de Antônio

(Clara) Fugel.
Dia 05 de Agosto
Eliane; filha de Ollndo

(Eii) Koehn.
Thiago Longo, fllho.de A

lexandre (Marlise) Marcad
nl .

Átilà, filho de Eloi (Gil
da) Zavarize.
Dia 08 de Agosto

Rafael Cristiano, filho de
Lourival (Ilca) Fischer.

FALECIMENTOS

Dia 27 de julho
Jaison Zeferino, 11 meses.

Dia 01 de Agosto _

Elisabetha Horvat Horon
goso, 86 anos.

Waldemar Stahl, 42 anos.
Dia Q4 de Agosto
Conrado Eggert, 61 anos.

Dia 05 de Agosto
Alfredo Gustavo Klckhö-

fel, 70 anos.
.

Dia 06 de Agosto
,

Adriano Pinto, 11 dias.
Dia 07 de Agosto
Manuel Silva, 95 anos.

Paulina Steinert Ziechls
..:Iorff, 80 anos.
-

ne,�8 de Agosto,.
dadt:nada Zobol! Furlani,
MÔnicà

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 Caro'

tório, exiblndo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para 'casar, os seguintes:

Edital 13.306 de 03-08-1983
ROBERTO BREITHAUPT e

ROSANI CASAGRANDE.

Ele, brasileiro, solteiro,
comerciante; natural' de Ja- .

raguá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Epitéclo
Pessoa, nesta cidade, filho
de Hans Breithaupt e de
Cármen Piazera Breithaupt. .

Ela, brasileira, solteira, estu
dante, natural de Crlciörna,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Epitácio
Pessoa, nesta cidade, filha
de Libero Casaqrande e de
Isolda! Terezinha Sôneço Ca
sagrande.

Edital 13.307 de 03.08.1983
VALCIR CAMPREGHER e

ROSELI APARECIDA FLOR
Ele, brasileiro, solteiro,

carpinteiro, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Santa Luzia,
neste distrito, filho de Ur
bano Campreghei- e de Cla
ra Bisoni Campregher.'
Ela, brasileira, soltelra, ope
rária, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente'
em Santa Luzia, neste distri
to, filha de Luiz Flor e de
Alvira Bizorii Flor.

Estado, filha de Ivo de Deus
Duarte e de Bilmar da Vei

ga Duarte.

liadá e residente em Barra
do Rio Cerro, neste distrito,
filha de Willy Daugs e de
Luiza Matnes Daugs.,

I

Edital 13.308 de 03.08.1983
Cópia recebida do cartório
de Massaranduba, neste Es

. tado.
VOLNEI NELSON CHAVES e

ISABEL FOGULARI.
Ele, brasileiro, solteiro,

almoxarife, natural de I tu

poranga, neste Estado, do
miciliado e residente nesta

cidade, filho de Nelson Cha
ves e de Maria Ema Chaves.
Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de Massa
randuba, neste Estado, do
miciliada e residente em

Massaranduba, neste Esta
do, filha de Luiz Fogulari e

de Corcina Konder.

Edital 13.310 de 05.08-1983
LUIZ ANTONIO RIBEIRO
DOS SANTOS e'
ASTRIO GUTKNECHT

Ele, brasileiro, solteiro,
gráfico, natural de Curiti
ba, Paraná, domiciliado e

residente em Vila Lenzi,
neste distritó, filho de Mi
guel José dos Santos e de
Justina Ribeiro, Ela, brasi
leira, solteira, auxiliar de
escritórlo, natural de. Jara- '

guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Alberto
Santos Dumont, nesta cida
de, filha ele Wilfredo Gutk
necht e de Isolda Roweder
Gutknecht.

Edital 13.311 de 05.08.1983
CLÁUDIO PIVA e

VANILDA KRAUSE

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jere-:
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Irmão Le
andro, nesta cidade, filho
de José Piva e de Judite San
son Piva. Ela, brasileira, sol
teira, do lar, natural de Ja- .

raguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua I rmão Le
andro, nesta cidade, filha
de João Krause e de Otilia
Krause.

Edital l3.312 de- 05.08.1983
RAIMUNDO PEREIRA FILHO
e LUZIA JAGELSKI

Ele, brasileiro, solteiro,'
pintor, natural de Jaraguá
do/'Sul, domiciliado e resi
dente na Rua Leopoldo Jan
sen, nesta cidade, filho de
Raimundo Pereira e de Ol
ga Farias Pereira. Ela, brasi
leira, solteirä, costureira,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua José Teodoro Ribeiro,
nesta cidade, filha de Au-

,

gusto Jagelski é de Olinda.
Kochella Jagelski.

Edital 13.313 de 08.08.1983
VALMOR MAASS e

ELiRIA DAUGS

! Ele, brasileiro, solteiro,
motorista, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente em Barra do Rio
Cerro, neste distrito, filho
de Udo Maass e de Angela
Steinke Maas. Ela, brasilei
ra, solteira, do lar, natural
de Jaraguá do Sul, dómici-

Edital 13.314 de 08.08.1983
GILMAR PETRY e

MARIA APARECIDA LOPES
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Luís

Alves, neste Estado, domici
liado e residente em Vila
Lenz], neste distrito, filho
de Laudellno Petry e de Lu
zina Marcelina Petry. Ela,
brasileira, solteira, indus-

, triária, natural de Massa-'
randuba, neste Estado, do
miciliada e residente em
Vila "Lenzi, neste distrito,
fi! ha de João Lopes e de
Carmela Lopes.

Edital 13.315 de 08.08.1983
JORGE ROSA e

MÁRCIA BODENBERG

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Blu•

menau, neste Estado, domi
ciliado e residente na

'

Rua
João Planinscheck, nesta ci

dade, filho de Vitor Fran
cisco Rosa e de Ida Vedes
Rosa. Ela, brasileira, soltei
ra, costureira, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada'
e residente na Rua João
Planinscheck, nesta cidade,
filha de Orlando Bodenberq

,

e de Margolene Vieira Bo

denberg.

E-dital 13.316 de 09.08.1983
MÁRCIO EICHSTÄDT e

ISALETE FREDRICH

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, natu
ral 'de Jaraguá do Sul, do
miciliado e residente em
Rio da Luz I, neste distrito,
filho de Edemar Eichstädt e

de Lonida Strelow Eichs-.
tädt. Ela, brasileira, .soltei
ra, costureira, natural de
Ibirama, nesta Estado, doo.
miciliada e residente na

Rua Ney Franco, nesta cida
de, filha de Bertholdo Fre
drlch e de Ursula Fredrich.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

dei passar ° presente Edi
taI, que seré publicado pela
imprensa e em Cartório, on
de será afixado durante 15
dias.

'

DEFENDAMOS

NOSSOS RIOS.

AMEMOS AS

BELEZAS NATURAIS,

DA NOSSA

CIDADE.

Edital 13.309 de 04.08.1983
Cópia recebida do cartório
de Tubarão, neste Estado.
CARLOS MOYSt!S DA SILVA

.

e APARECIDA DAS GRAÇAS
DUARTE

Ele, brasllelro, cobrador,
'natural de Cruz, Alta, Rio
Grande do Sul, domiciliado
e residente em Ilha da Fi

gueira, neste distrito, filho
de Manoel João . da Silva e

de Maria Lourdes da Silva.
Ela, brasileira, secretária,
natural de Tubarão, neste

Estado, domiciliada e resi
dente em Tubarão, neste

"
", ,
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Guaramirim progra
ma "aniversário de

• N

emancipaçao

Quem produzmais,
pagamenos·.
e ganhamais. �

""'"=",.......----�-_.-_- �.-____t_��tJC---��

EDITAL
Semana

do
estudante

veículos. Atualmente, 51 operá
rios da municipalidade vêm do
interior, em conduções oferecidas
pela Prefeitura, pela manhã e à
noite, transporte esse que será
eliminado, devendo entãó os ope
rários tomar ônibus, cujas passa
gens serão subsidiadas em 50%.

Esse -subsídio alcançará mensal
mente Cr$ 117 'miL ,Vasei acres
centou que houve redução de 6%
nas desj)8$as_ de man�tenção da
frota; no mês de julho, com 'rela
ção a junho, sendo em gasolina,
óleo diesel, 6189 lubrificante� pe
ças, mão-de-obra de terceiros e.

outros.

No encontro desta
a imprensa local, o

val Vasel, de Jaragu;
munieeu recebimento
Ministério dos Tr
em resposta a, sua

CrS 2 bilhões 400 m

do perdido, para o

tamento e pàvim,
construção de pon
a realização de est
viabilidade de ate

entahto, as condiç
em virtude das situ
cas, tornou inviável
to por era, mas o

registrado para um

terior.

:Informou o pr
acerto havido pan
um!l escavadeira hi
tória' de fluxo variá
será empregada par.
valas de _gnmde prof
tirada dé seixo dos,
cutivo, para cone!'

ção, J!lrá um empr
30 milhões, no Besc,

Outra informaç"
redução dos

-

custos

ÁUREA MÜLLER GRlJBBA, Tabeliã Designada cle
Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de
Jàraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc .. -.

'

"

Faz- saber a todos .quantcs este edital virem que se
acham neste Cartório pªra protesto es títulos centra:

Guararnlrim comemora a 28 de agosto, 34 anos de e

mancipação política e administrativa. Para marcar p acon

tecimento, a Prefeitura ,Municipal, em conjunto com a

Câmara de Vereadores e direção do Hospital Municipal
Santo Antônio, programaram a passagem dessa data his-
tórica. No dia 26, jogos de futebol de salão, no "Rodol
fo Jahn"; no dia 27, competições de atletismo, vollbol,
futebol de campo e de salão, e, à noite, 'baile no salão
Ouro Verde, com "O� Filhos da Fronteira", de S. Miguel
do Oeste; dia 28, partidas de futebol de campo entre as

6 prefeituras de Amvalí e, também, corrida de microtra
tores Yernaha, Tobatts Ei. Gibatta, num percurso de 3
km. Toda a renda dessas promoções reverterá ao Hospi-
tal Santo Antônio.

...'

ADEMIR AUGUSTO NOERNBERG, Rua Henrique
(�oernberg, 257, nesta. ARNALDO LEHMERT, Rua Jofn
vllle, 2070, nesta. ALDIRIO LUIZ DE, OLIVEIRA, Rua
Adella Fischer, s/n.o, nesta. ADOLFO ANTONIO DA
SILVA, Estrada Guamiranga, Guaramirim. COM RE
PRESo PIAZZA LTDA., Rua Reinoldo Rau,84, n..ta.
JOAO A. CORREA E OU, Rua 210, n.O 293, nesta. JO
SE VENCESLAU SOARES, Poço Grande, Guaramlrim.
IND. COM. DETERGJ;NTES HINTZ LTDA, Rua Jorge
Czerniewicz, 1040, nesta. IND COM REPRES VAB .LTDA
Rua Cei:. Procópio Gomes, 669, nesta. NELSON JANS..

SEN, Rua ,Joinvillei 1194, nesta NELSON SOARES, Rua
Cei. Proc6pio Gomes, 1626, nesta. OSVALDO DE SOU
ZA, Estrada do Sul, Guaramirim. OSNILDO JOSE OT
TO, Estrada Putanga, Guar!lmirim. 0t?ETE DE ASSIS
PEREIRA, Rua Henrique Plazera La teril I' 123, ne.ta.

CARO ALUNO

É a "Semana do Estudan-
te.

É a tua semana, já que
'

fazes parte deste pequeno
grande mundo dos que bus
cam horlzontes mais am

plos, formãs mais plenas de
viver.

E é neste momento que
gostaríamos de te dizer o

quanto admiramos tua ma
neira de ser';

o Prefeito -disse também do
recebimento de convites, um pa
ra participação no Seminário Es
tadual

.

de Prefeitos do PMDB, em
Curitibanos, de 26.a 2,8 de agos

. to e outro, de 5 a.7 de outubro,
em Gramado (,RS)., no III Con

gresso Nacional d.
'

Municípios,
,

cujos tema, serão r.eforma tribu
tária, parcelamento do solo ur

bano, o ministério e o banco' dos'

municfpios.
.

"

-

.

Relógios, cristais. violõee e artigos finos para
presentes, em todas as ' '

- ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

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

rUA PERSEVERANÇA NO
QUE ALMEJAS:
Buscando descobrí-io,
Aprendendo elementos

para aprlmoré-lo,
Construindo tua vida fu

tura.
,

TUA SENSIBILIDADE:
A beleza,
A justiça,
A igualdade,
A compreensão das .

pés-
soas que te cercam.

TUA FÉ:
Na vida,
Na' humanidade,
Nos seres que amas,
No Deus que te criou.

E porque te conhecemos
tão bem e sabemos o que,

és; esperamos, também, que
o SENHOR nos ajude, a

fim de que possamos estar

contigo, naquele exato mo

mento que necessitares de
nossa presença de Educador.

E, como os ditos devedores não foram encontra
dos ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz
por intermédio do presente edital para que os mesmes

,

compareçam neste Cartório, na Rua Artur Müllerl 78,
no prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou entio
dar razão por que não o faz,-sob pena de serem 0& re

feridos títulos protestados na forma da lei, etc.

mpanha de Arrecadação de fun
ntribu ições mensa is) , rned ian te
pesquisa realizada, se manifesta
er apoio financeiro. Além de
de Evangélica Luterana, outros
Maternidade "Jaragué" também
mpanha.

.

teve oportunidade de participar

Foi defla
dos (carnês
visitação aos

ram dispostos
membros da

Amigos do H
, já se integra

Se você'

nsl Jaraguá do Sul, 11 de Agosto ge 1983.

r �

ASTRONIC'PR�IVIIO PRODUTIVI-DADE RURAL - 1983
Pelo quarto ano seguido, o Ministério da Agricultura, através do INCRA,
vai premiar quem está semeando o futuro do País: O homem do campo.

, Agricultor que este ano deu ao Brasil outra grande safra.
Os produtores rurais modelo vão ganhar cheques, viagens, devolução de I.T.R.,

, diplomas emedalhas de ouro. Participe você também.
Peça i"nformações na Prefeitura de sua cidade, na Secretaria de Agriculwra

do seu Estado, na EMATER ou entidade de Crédito Rural
que opere no município, no Sindicato Rural OÚ no Banco do Brasil.

.

au�m produz mais, pagamenos e ganha mais.

AUREA MÜLLER .GRUBBA
11

Tabeliã Designada de Notas e Oficial d.
Protestos de Títulos da Comarca de

Jaragyá do Sul.ASSIST�NCIA n!CNICA-ELETRONICA JARAGUA Ltda.

Equipe altamente espeelallzada em consertos de
calculadoras eletrônlces, somadoras,

-

máquinas de es

crever elétricas e manuais,
_ relöçlcs-pento, registra

doras e mlmeöçrelcs.
Técnicos cursados [unte a Olivetti e Dismac do'

Brasi I. Atende-se [onto a sua empresa ..
-

A ASTRONIC fica na rua Reinoldo Rau, 752,
junto a fete ConfecçõesJ telefone 72-0534 - Jaraguá
do Sul

.

l VARIG lfiH±)[ �UZEIRO JFONE
72-0892
72-15iO
72.Q444
71-1036
72-0522
72-0522
72-0233

vangél ica Luterana
t. Jaraguá .

co. do Brasil)· , ..

'

..

to Horst .

(Weg 1) � ..

rme Mueller (Weg 1) ..

er (Marisol) ..
_

.

Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas
Varig/Cruzeiro para a região da Grande Jaraguá do :

Sul, é com a Organização Contábil "A Comercial" Sie
Ltda. Rua CeI. Procóplo Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação deste jornal.��

MNSTá=IIö DA AGRICUIJUÍ:IA .....,�.
MINISTÉRIOEXTRAÓROINÄRIO PARA ASSUNTOS FUNDIÁRIOS
INCRA-: INSTITUTO NACIONAL DE co"'ON�ZAcAo
E REFORMA AGRARIA ... ._.

..

/

Com um áfetUoso abra,',
ço,

PROF. CARLOS ALBERTO
.. SCHULZE.

PAMO
Jardim São', Luiz A PARTIR DA PRóXIMA SEMANA

AcumuladoresCOMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR APeNAS
Cr$ 26.600,00 POR Mf!S.

"E" urn' Ltda,, ,
'

.. JARDIM·SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUA ESQUERDO. .

Baterias novas, usadas, recondicionamentos, -

. reéargas e consertos 'ein gerai.,EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS
.

-MARCATTO LTOA.
CRECI-093 - 1-1." REGIAO

MaL-Deodoro, 1.179 -. Fone '7"J-'1136

�_�� � -- , J

Rua Pastor Ferdinand Schluenzen, 295 -
Telefone 72-0755 - Jaragu� do Sul.

, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIO DO POVO

CilJa iläCI) tIl'�Ilflll

•

Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT*SC
n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo, do I nst. Histórico e Geográfico de Santa Ca

tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 126/
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomesde Oliveira n.O 290 - Cx. Postal 19-
Fone 72-0091...,..- 89250-Jara§uá do Sul > SC� Composi-

.

, ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumeneu.
Assinatura pará Jaraguá do Sul: Cr$ 3.000,00
Jutras Cidades: � � •.... Cr$ 3.500,00
Número atrasado:

'

Cr$ 70,00
Número avulso: Cr$ 60,00
'Representantes credenciados: Pereira de Souza__.& Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

[@Irw'M'Ii.l'·6','·m:wsl
Veículos movidos a álcool,
Corcel II L - azul 1981
Belina II L - azul ". 1981
Passat LS - branco \.'- .-. . . . . .. 1979
Brasilia - branco :- 1981
Opa Ia 4 portas - azu I 1980
Chevette Hatch - azul 1981

Veículos movidos à gasol.ina
Corcel II � beqe -, .. i 981
Corcel II LOO - prata 1980
Corcel II GT - azul ; 1980
Corcel II LDO - beqe ........•. 1979
'Corcel II - branco 1979
Corcel 11 .: beqe 1978
Corcel " - beqe 1978
Corcel " LOO - verde met. .: 1978

,

Corcel cupe - branco :. 1977
Corcel cupe - bece 1977
Belina - marron 1977
Passat LS' - cinza 1980
Variant II - verde .. . . . . . . . . . .. 1980
Variant II - beoe 1978
Kombi- - branco 1980
Fiat 147 - verde 1977
Opala cupe - branco .....•.... 1975
'Chevette L - marrem met. 1981
0-14 - vermelho .•............ 1979
F-lOO - álcool - Ocre 1981
F-100 - álcool- - beoe 1979
F-4000 - Laranja 1978

Carros usados e revisados?
Venha' conhecê-los em nossa

aaência. onde sempre
há um do seu aqrado.

Av. Mal. Deod. da Fonseca. 158. Telefo
nes: 72·177� e 72-1995.

a

VIAÇÃO
-

CANARINHO

TRANSPORTE ÚRBANO, INTERURBANO, EXCURSÕES

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

pessoal especializado, possibilitando uma viagem
tranquila, rápida e' segura.

Programe beml Programe Canarinho,
o transporte carinhoso.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

guá do Sul, na fórma da lei, baixava Edital
de Júri, com prazo de 30 dias, designandO
o dia 18 de agosto de 1953, às 11 horas;
para a realização da 3a. Sessão Ordinária
do Tribunal do Juri, sorteados os seguin
tes jurados para servirem na referida ses

são: 1.�) Heinz Barg;' 2.°) Alexandre Haa
cke; 3.°) Pedro Perfeito; 4.°) Agostinho
do Rosário; 5.°) Mário Mueller; 6.°) Max
Fiedler; 7.°) Luiz Kienen; 8.°) Eugênio Vic-
'tor Schmöckel; 9.°) Artur Breithaupt;
10.°) Bernardo Grubba Júnior; 11.°) Al
fredo Schwartz; 12.°) Francisco F. Fis"
cher; 13.°) Oscar Pinto da Luz; 14.°) Ru·

dy Fey; 15.°) Alfredo Krause; 16.°) Gui
lherme Jantsch; 17.°) Carlos Walter Her- -

ter; 18.°) Antonio Pedri; 19.°) Otto Sch·
neider; 20.°) França Vosgerau e 21.0) Jus
tino P. Lima.

... HÁ 20 ANOS

- Fàl'ava-se do caso do feijão podre.
Dizia a imprensa: "inconcebível que ainda
depois de tantos anos se fale no caso do
feijão podre, que foi importado dos Esta
dos Unidos em 1958. E o pior que o inqué
rito instaurado a respeito para det�rminar
os responsáveis- pelo caso, que cobriu o

Brasil de ridículo, arrastou-se por..- todo
esse tempo e deu em nada. E o pior é que
depois de todo este tempo o Governo Bra
sileiro terá de pagar de armazenagem na-

-:da menos de 908 milhões de cruzeiros. Se
não' soubessemos de antemão que o novo

in�uérito administrativo levaria mals de 5
anos para findar em nada, seria o caso de
apurarmos o responsável ou responsáveis
por tamanho relaxamento. 908 milhões de

'

cruzeiros bem que da'riam para ajudar no
asfaltamento de uma das rodovias eatarl
nenses".

HÁ 10 ANOS

- Com a eemparênela .des represen·
antes dos Estados do Rio Grande do Sul,
Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Guana
bara, Minas Gerais, Mato Grosso, Alagoas,
Pernambuco, Sergipe, Ceará, Bahia e Piauí,
realizava-se a 3a. Convenção de Vendas
das Indústrias Reunidas Jaraguá S.A. -
Estruturada economicamente na moderna,
ciência industrial, reunia seus representan
tes vendedores de todo o Brasil, familiari
zando seus colaboradores com a indiústriá
e seus produtos, através perfeito eenheel
mento de marketing, onde professores ex·

perimentados deixavam', a sua profunda
marca entre os participantes do conclave .

Destaque era Bernardo Costa Rodrigues,
de Teresina, Piauí que, não obstante 0$

seus 85 anos, comparecia pra mostrar que
O nordestino é antes de tudo um forte.

... HÃ 38 ANOS

INDúSTRIAS REUNIDAS JARAGUAê CONPAL - Concentrados p/Alimentos

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCOPIAS? SERVIÇÓ$ ACREOS VARIG?

Se o seu problema. este a -solução é esta: Organização Contábil.
,
"A Comercial" Ltda. Rua-Cei. Proc6pio' Gomes 290.

Telefone 72-0091.

- O «Correio do POVO)) circulava com

edição extra em julho/45, para hom�.-'
gear os integrantes jaraguaenses da Força
Expedicionária Brasileira. M ... itas manif.-·
tações de autoridades e povo, maS a iSi-
ção não trazia a nominata de todos os in
tegrantes, que. conseguimos amealhar atra
vés contactos com os expedicinários Wal
ter Hertel, Capitão Ferdinandl) Piske, S.r
gento Bruno Scheibei e Fldélis Stinghen.
Na época o Município de Jaraguá do Sul,
se compunha do distrito sede e do distrito
de Corupá, somando 57 convocados plr.
a FEB, fato que foi destacado pel'o ofic@1
'que compareceu às festividades do Cente
nário, em Jul'ho/1976" concluindo por a-

\ firmar que o nosso município, proporcio
nalmente, concorrera com o maior eentln
gente na formação da força expedicioná-
ria: Esses 'bravos jaraguaenses são os se-

guintes: 1. Sargento Bruno Scheibei, 2.
Sargento Arthue Scheibei, 3. Sargento Os
waldo, Harger; 4. Sargento Haroldo � Scb
neider, 5. Cabo Afonso Klein, 6. Cabo
Harry Hadlich, morto em acidente, 7. Ave
lino P. Silva, 8. Walter Carlos Hertel 9.
Carlos Frederico Vasel, 10. José Ribeiro,
11. Guilherme Emmendoerfer, 12. Germa
no Karger, 13. OtacUio Soares, 14. Rudol
fo Hornburg, 15. Al'vino Hornbúrg, 16. Ar
noldo Hornburg, 17. Afonso Kath, 18. Au';
gusto Braatz, 19. Jorge Ersching, 20. Vení-..
cio Carllni, 21. Ewaldo Schwartz, 22. Fi
délis Stinghen, 23. Antonio Carlos Ferrei
ra, morto em combate,'24. João Zapella,
morto em combate, 25. Gumercindo da
Silva, morto em combate, 26. Alfredo
Behn'ke, 27. Erwino Seil, 28. Lino Bertoli�
29. Alvino Boddenberg, 30. Paulo Ratunde,
31. Erwino Neitzke, 32." Luiz Bassani, 33:
Helmuth Utpadel, 34:- G"ervásio Bassani,
35. Romalino R. Sabino, 36. José dé Bri
to. 37. I;rwino Haack, 38. Afonso Bor-,
chardt, 39. Hartwig Borchardt, 40. Alvino
Millnitz, 41. Manoel Atanasio, 42. Jovino
dos Reis, 43. Agostinho Rocha, 44. JOsé

, L. da Silva" 45. João Fo.rster, 46. Luiz
Koch, 47. João Rudolfo Hank, 48. Gabriel
Scheuer, 49. Henrique, Marcps, 50. Hein ..

rleh Horztmann, 51. Angefô Vicenzi, 52.
Conrado Horongoso, 53. Manoel Agosti
nho Dias, 54. Eleodoro Veloso, 55. Emílio
Eurico Siewert, 56. Estefano Meier e 57.
José Alves da Silva. Que o povo de Jara
guá do Sul e Corupá guarde bem esses no

mes, que tanto fizeram pelo Brasil!

... HÁ 30 ANOS

- O cidadão Erico BI'osfefd, Juiz de
Direito em exercício na Comarca de Jara-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMERCIAL FLORIANI

CALCULADORAS ELETRÔNICAS SHARP
PELA METADE DO P,REÇO.

Comprove você mesmo. Ligue para 72·1492

e peça uma demonstração sem eempremisse,

Rua Venâncio da Si Iva Porto, 331

Jaraguá do Sul - SC.

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

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias' e as'mais finas _

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vàrgas

FUNILARIA JARAGUA lTDA.

, Calhas para todas as iinalidades.;'
Faça-nos uma visita: _ Estamos em

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schrnidt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM . VARGAS
<,

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CÓNSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016

.

Telefone: 72.1101

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

A moda certa em roupas e calçados é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opçõe I

para cada estação.
CINDERELA

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

DESPACHANTE VICTOR

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
(j",nto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 72.0060,72.0327 e 72.0655

:

Dos Jornais do Estado
Agosto/83

o restabelecimento da liberdade de 'imprensa na sua

plenitude, através de uma legislação que puna eventuais
abusos mas não estabeleça obstáculos à atividade do jorna
lista ou sua lntimidação, foi defendido pelos advogados
Heleno Fragoso, Raymundo Faoro e Hélio Saboya e pelo
historiador Hélio Silva, durante o fórum de debates sobre
a Lei de Segurança Nacional e O Direito, promovido pela
Ordem dos Advogados do Brasil. .o professor Heleno Fra

goso criticou a aplicação da Lei de Segurança Nacional pe
la Justiça Militar. A crítica do professor foi "dirigida aos

membros da Justiça Militar que se limitam, tão somente,
a aplicar a letra fria dai lei, sem a preocupação maior de
fazer justiça, ou seja, de interpretá-Ia na direção do es

-pírito de justiça.
.: Um embrião se desenvolveu espontaneamente. O espe�

tacular desta notícia de "0 Estado de S. Paulo", é que ele
não foi fertilizado por um espermatozóide. A informação
foi pres'tada por 5 cientistas ao jornal "Natureza" de Lon
dres e o dr. Roberto Edwards - um pioneiro da concep.
çâo em laboratório - declarou: liA descoberta vem 'con.
firmar nossas suspeitas: as primeiras etapas (sic) do de
senvolvimento h�mano podem se lnlelar sem a fertiliza
ção", Segundo quatro especialistas em biologia da repre-,
dução, da universidi!de da capitaJ escocesa, Edimburgo, e
Roslyn AngeU, autores da sensacional constatação, "SÓ ha
via cromossomas da mãe do embrião e se dividiu 4 vezes

para chegar norm,almente • etapa de 8 células. O óvulo

pode, ser dividido, por exposição ao esperma, ainda que
não tenham sido incorporados a ele'os cromossomas mas:
culinos". "É a Bíblia que os explica pela ação criadora de
Deus", - diz o Rev. Alfredo Borges Teixeira, teólogo cal
vinista, em sua "Dogmáticil Evangélica".

A Folha de São Paulo, numa de suas colunas políti
cas, publicou a seguinte neta que iremos transcrever: "Ao
preço de Cr$. 100,UO, as 600 pessoas que na noite de sá
Dado foram à festa junina do Clube da Imprensa de Bra
silia, podiam jogar derdes para acertar as tiguras de Lan
gani, Delfim e <.:ialvêas ..De todas as barracas, esta fOI a

mais procurada e o público fazia fila pera acertar qual
quer parte do rosto do ministro do Planefamento. Gelvêas
I;l L�ngoni foram menos' procurados; enquanto a fila com

a caricatura do Lieltim so encerrou às :.!h30 da' manhã".
\,fuantas mertesr Ou a Polícia de ltajaí está como

['marido enganado", ou está sonegando informações ,à im.
prensa. As autoridades, indagadas, dizem não saber de ne-

,

Ilnuma morte ou de corpo res!:jatado. Isso contraria irifor-'
maç,ões por nós obtidas de que, pelo menos, 4 corpos te-

'

• rram sido vistos, boiando nas águas do Itàjaí-Açú. t:xem-'
pl.o Cle que a Polícia nada sabe ou "esconde o jogo": A
cabeleireira Lurdes, pessoa muito conhecida no bairro' São'
Vlcen,te, ficou trancada na sua residência, na última quar.
ra-relra, e alí pereceu afogada. . . ,

..

Schuttzgate" ganha manchetes nacionais. As' denún
eias teitas pelo advogado Carlos Cesário Pereira, centra
o empresário Harold Schultz, Prefeito, de belneérlo. de
Lamboriú e que toram notieredas. em absoluta primeira
mão, pelo "Diário", ganham manchetes nacionars, haja
viste a repercussão que o assunto vem tendo; já agora
não só em Santa Catartna, mas também no estada ao Pa
raná. O jornal "Tribuna do Paraná", que, se edita em
Luntiba, em página de .destaque abriu manchete para o

rumoroso caso.' r-or praticar crimes contra a economia po
pular e vender imóveis para mais de cinco mil pessoas
residentes no Paraná, além de falsificar certidões, o di
retor presidente da empresa Construtora e Comércio' H.

,

Schultz & Cia. Ltda., Harold Schultz, prefeito de Balneário
'de Camboriú, pode �er preso a qualquer momento e,

,
mais, em flagrante.

,

Vendo 'Terreno
Localizado na esquina das ruas Henrique Marquardt

e 89 (sem nome). Tem 1.470 m2. Tratar pelo telefone

9482 - 43-1162, Florianópolis, no horário comer�ial.

(*) Os leva,ntamentos dos

preJulzos nos estados do
Rio Grande do Sul e do Pa·

ráná, segundo depoimento
de seus governadores, . está
estimado em pouco mais de

Cr$ 550 bilhões. Juntos, os
três Estacfoli do Sul somam
um prejuízo superior a um

trilhão de'eruzelres, Para
ressarcir os prejuízos"o Go·
verno Federal 'destinou tão
somente Cr$ 64,3 bilhões,
irrisórios diante do tama'�

nho da (!ltástr�e.

Flashes
(*) Os ,107 anos de fun

dação de Jaraguá do Sul fo·
ram lembrados dia 2 passa
do, na tribuna da Assem.
bléia Legislativa, pelo depu.
tado ,R. Dornbusch, Ele disse
que o munic(pio � um dos
mais im'portantes de Santa
CataJ:i.n.a, cobrindo 557km2,
e abriga um "povo ordeiro
e, trabalhado�". Jpraguá do
Sul tem, por exemplo, 360
indústrias que geram 13.583

emp'regos. O d�putado een

tOÜ,81 história do povoamen
to do Munldpio, lembrando
o' cuidado dos 'lavradores
de origens' alemã, italiana e

'�' polonesa na ocupação das
terres. EIes sempre procura-

•

ram preservar � nossa fio·
resta milenar, tanto é que,
até', os di'as atuais: temos

sido os menos -atingidos pe.
los terríveis vendavais, êhu-
"vas em excesso, estiagens e

outros fenômenos -eemuns,
sufocados pelas verdejantes
florestas que ainda enfei
tam os nossos morros e co

linas, afirmou o parlamen
faro

( * ) 'o Governador Esperi
dião Amin calculou em mais
de Cr$ 500 bilhões os pre
juízos causados pelas- cheias
em' Santa Catarina, lncluin-.
do-se nesse -

montante as
�
perdas com a indústria, co
mércio, agricultura, poder
público e bens pessoais. De

a-corde com o Governador,
no mês de julho, a arreca

dação do ICM registrou uma

queda de 34%, mas para es

te mês ele prevê "coisa

grossa", Expl icou que nos

próximos-. meses é que o

Governo terá condições' de
aquilatar com exatidão a

retração na receita, porque
o ICM é arrecadado 30 dias

depois. o do comércio e 60
dias depois o da,: indústria.
Então - observou -, o

problema de julho, em ter

mos ele arrecadação do ICM
do comércio, vai "repercutir
em agosto e o 'da lndústria
em setembro".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Ewal.d embarca dla 30 a

Veneíuela: Panamericanos
o primeiro atl.ta d. Ja·

raguá do Sul a participar
dos Jogos Panam.ricanos,
envergando a camiseta da
Seleção Brasil.ira d. Ciclls·
mo Júnior, Sílvio 'Roberto
Ewald, embarca dia 29 a

G ,São Paulo e de lá, nó dia ,..
- guinte, com os seus compa
nheiros de Seleção, seg,!.
para a' Venezu.la, onde nó
dia 8 de setembro vai eem

petir na categoria júnior
com os me",or.s ciclistas
das Américas.
Sílvio que tomou part. na

Taça Brasil de Ciclismo e na

Volta do Interior de São
Paulo (onde foi o 8.0 eele
eado, no geral), represen·
tando a Weg, regr.ssou da
capital paulista sábado à
noite, dia 6, e já no demln-

,
r go, competiu ao lado de

.,

seus companheiros de equi.
pe; na ségunda etapa do To ....

neio Norte Catarin.nse de
Ciclisn:'lo, em _ Joinville. Foi
o primeiro colocado ria ea

tegoria principal, enquanto
Cláudio Kelbert foi o 3.° nâ

categoria aspirantes e Wal.

-

dir Ornburg o 6.° na cate

goria novatos.

TORNEIO INTERNO
Começa esta manhã, na

Associação Recreativa Weg,
o torneio interno de fute
bol de salão, do qual parti.
cipam 46 equipes. Treze

partiClas serão real'izadas
hoje e amanhã: 8h - Fábri.
ca II "A"·x Usinagem "A",
9h - Weg Acionamentos
"A" x Projetos Mec. Eletr.,
lOh - PCP x Metalúrgica
II "A", l1h - Bobinagem_
"C" x Depto. Vendas, 14h -
Fábrica II "O" x Weg Má

quinas "B", 151, - Depto.
Eng� Eletr. x Usinagem "C",
16h - Fábrica Modelos x

Org. e Métodos, 17h - Fá.
·brica II "C" x Diretoria .Ar·

weg. 18h - Uslnagem "B"
x Weg Transformadores. Do·
."ingo - 8h - Segurança
x Med.nico "B", 9h - Weg
Máqulnas "A" x Suprimen.
tos, lOh - Co",ércio Exte·
rior x Usinagem "Di, e ,b
11 h - Diretoria Geral x
Proc.ssamento Chapas "A i' •

Arbitral definirá o Estadual
-de Futebol de Salão

O presidente Luís Car
los Nicoluzzi e o diretor'
financeiro e de patrlmô.
nio Carlos Alberto' Ewald,
da Liga Jaraguaense de
Futebol de Salão, parti.
êiparão na noite de se

gunda·feira, em Floria·
nópolis, da reunião do
Conselho Arbitral da Fe·

deração Catarinense de
Futebol de Salão, quando
serão definidos todos os

pormenores acerca do
Campeonato Esta,dual, ee
me' tabela de jogos"

.

cha·
ves e locais de realização. .

A i'nformação é do pr.si
dente Nicoluui, que adi·
antóu a participação das

equipes campeies. vic.
das categorias adulto, ju.

,venil e infantil, desta
temporada, pertencentes
as Ligas.

D. Jaraguá d� Sul, que
também já conhece SeUS

campeões, participarão:
ADULTO - Besc e Bre.i
thaupt; JUVENIL - Mir
tes e Urbano e INFANTIL
- Arweg e AABB.

Esta semana, o presi.
dente da UFS e os res

ponsáveis pela Divisão de
. Esporte'., traçaram pre·
liminarmente detalhes se

bre a realização do Pela
dão, que contar� eem a

participação de equipes
não inscritas na Liga.'As
inscrições devem abrir
nos próximos dias.

BESC É CAMPEÃO OUTRA VEZ:
. BANCARIOS

Pela segunda vez eSle ano,
o Besc de Jaraguá do Sul
Conquista um' título no fu-,
tebol de salão. Campeão do
Citadino Adulto da Li� Ja
raguaense de Futebol de Sa.
Ião, no sába,d� à noite obte
Ve o título de bicampeão do
II Campeonato Bancário, ao
derrotar o Banco Nacional
por 2 .' 1, gara'nti�do para
aí o direito de ?isputar o,

certame a nível regional.
O terceiro colocad� foi CI

Unibanco, que nem precis�u
jogar, uma vez que a equi·
'pe do Besc de São Francisco
do Sul não compareCeu. Uni
banco, Bradesco, Itaú,_ Ba·
merindus GM, Besc SFS,
Sul'brasileiro, Besc JS, Ba
mer.lndus JS e Nacional, fo
ram as participantes do
Campeonato Bandrio.

A classificação' individual
foi esta: Herberto Hinkeldal
(Vitória) 1 ;583, Aloys Bu
blitz (Canarinho), Gilmar
Valz (Fantásticos) e Ade·
mar Schürike (Alvorada)
1.573 palitos, Lides Bori ...
nelli ( Caxias) 1.571, Val
mor Bornhausen (Guaquari)
1 �568, Nélson' Tarnawski
(Az de OU'ro) e Ingo Siebert
(Alvorada) 1.566, IIson.
aastos (Guaquari) 1.565,
Luís" Carlos Ristow (Senta
Púa) 1.563, Jorge' Jaroczins
ki (Canarinho) 1.557, Her
warth 'Siebert (Alvorada)
1.5$5 e Orlandino Balsanel-

liga proclama .Cruz de Malta
campeão. Juvsntus protesta

Campennato
Varzeano

o Torneio Mário Vit6rio
Rassweiler está virando no

vela, após a recusa do Juven
tus em decidir o, título do'
primeiro turno em Rio da
Luz, contra o Cruz de Mal
ta, alegando o Estádio Euri
co-Duwe não possuir alam
brado. A partida, de fato,
não saiu, e, para "acertar os
ponteir.os", a Liga Jaragua
ense de Fute'bol (Ieia.se o

presidente Valdir Arno Stri
cker), promoveu um encon

tro entre os dirigentes dos
dois clubes, dia 5 'à noite,
mas nada de produtivo hou
ve, em outras palavras, não
aeenreeeu o esperado aeer

to. Diante do fato, o presi
dente da Liga proclamou o

Cruz de Malta como cam ..

peão do primeiro turnõ; fa ..

'to que causou protestos da
diretoria juventlna, que de
ve reeerrer a decisão.
Enquanto o impasse con

tinua, o Torneio MVR t.m
continuidade ,e três partidas
foram realizadas no domin ..

go: Cruzeiro bO Estr.Ha,
Arweg Ox1 BotBfogo • Ju-

ventus Oxl Cruz de Malta,
partida esta tumuituada e

muito reclamada pelos ju
ventinos em virtude da vle
lência e da prepotência dos
cruzmaltinos ' (alguns). A
partida foi válida pelo re·'
turno. {�J
Três partidas vio mevl

mentar a terceira rodada,
que marca os seguintes' [e
gos: Estrella x João Pessoa,
em, Nereu Ramos; Cruz de
Malta x Arweg, em Rio da
Luz e Botafogo x Cruzeiro,
na Barra do Rio Cerro.
JUVENTUS EM TIMBÓ
O Grêmio Esportivo Ju

ventus pode definir neste
sábado' a sua sorte ne Cam
peonato Éstadual Amador,
quando na cidade de rim
bó enfrenta O< Germer, atual
Uder da chave, com 4 pen
tos, dois dos quais

.

conse·

guidos sábado úl'timo, aqui
em Jaragoá do Sul, quando
derrotou o João' Pessoa, por
TaO. Na tábua de elesslfl
cação, o Juventus está com

3 pontos e o João Pessoa, já
eljminado, com 1 somente.

Canarinho vence turno do
Extra-Oficial de Bolão

O 1.° Campeonato Muni
cipal de Futebol Va rzeano,
da Divisão Municipal de Es

portes, será concluído n.s-

"te final-de-semana, se .,
tempo permitir. A sexta ro

dada foi realizada normal- ,

mente domingo, nos Está
dios do Figueirense e do
Baependi, cujos resultados
foram: Rio Molha 4xl Sa-

,

. turno, Figúeirense 5xO ,São
Paulo, Santo Antônio 1xl
Serraria Aldrovandi, Pinhei
ros lxO Vitória, Artelaje Ox3
Santa Luzia, Blumenauense
3x2 Portuguesa, Jaraguá lxO
Noroeste, Vila Lenzi 1xO'
Met. Trapp, Viracopos OxO
Vila Nova, Corinthians lx2
Colúmbia, Bradesco lxl
Zonta, Faculdade 1x2 fl'umi
nense (a Faci,idade ganhou
os pontos do Fluminense,
que tinha jogador irregular)
Malvice lxl Canarinho e

Bangu lxl Canto do Rio.
A sétima e última rodada

da primeira fase qUe! classi
fica duas equipes de cada

chave. tem para amanhã (se
não ehever ), a seguinte pro
gramação de jogos: Améri
ca x Figueirense, Santo An·
tônio x Rio Molha, São Pau�
lo x Serraria Aldrovandl, Vi
tórià x Artelaje, Blumen;ul
ense x 'Pinheiros, Jaraguá x

.Santa Luzia, Noroeste x Por

tuguesa, Met. Trapp x Vila'
Nova, Vila Lenzi x Corin
thians, Bradesco x Viraco

pos, lonta x Colúmbia, Pre
feitura x Malvice', Canto do'
Rio x Faculdade e Canarinho
x Bangu.
Como estará em jogo a

classificação de muitas e

quipes participantes, a Di
vrsão de Esportes já decidiu
que todas as partidas serãó
em Estádios com alambra

. dos, evitando a possível o·
corrência de distúrbios, em

razão do clima tenso entre
as que disputam uma vaga
à fase seguinte.

OLIP� PROMOVE
FESiTIVAL ,DE

FUTEBOL surco
Ã

.

Associação Atlética Oli
pê, realiza neste sábado, dia
13, festival espo'rtivo de fu·
tebol suíço, no campo da
Metalúrgica Lombardi, na

Barra do Rio Cerro. A pro
gramação começa às 8h3Ó e

16 equipes confirmaram
participação, à saber: Bra
desco, Unibanco, Frigumz,
AABB, Baga FC, Transpor
tadora Mahnke, Matelétrica,
( Blumenau), Menegotti Veí·
culos, Arweg, Olipê, Oficinà
Rabock, Eberhardt (Joinvil.
Ie}, Armalwee, Bamerindus,
Kohlbach e Besc.

A equipe "Canarinho", a· li (�anarinho) 1.551 pali.
filiada a S.E.R. Vieirens., foi tos.
a campeã geral do primeiro As duas últimas rodadas,
turno do I Campeonato Ex�, que definiram estas classl-
tra-Oficial dé Bolão "Vale ficações, realizadas dias 26,
do Itapocu" (bola 23cm), 27 e 29/7, 03, 04 e 05/8,
na somatória de palitos .der- apreseritaram os resultados:
�ubados. Derrubou 12.440 Gua.quari 1.361 x 1.294 Az

palitos, seguida pela Alvo.
/

de Ouro, Canarinho 1.401 x

rada (Rio Cerro) 12.428, 1.358 Vitória, Alvorada
Vitória (Schroeder) 12.419, 1.370 -

x 1.277 Fantásticos,
Caxias (Santa Luzia) 12.416, Caxias 1.409 x 1.322 Senta

Guaquar;' (Baependi) 12.274 Púa e Tudo Azul 1.305 x

Senta Púa (BaePtndi) 12188 1.299 Guarani; Az de Ouro
Fa,ntásticos (Vieirense) .. ,

1.338 x 1.368 Alvorada, Vi·
12.149, Guarani (Corupá) tória 1.406 x 1.365 Guaqua.
11.900, Az de Ouro (Bae- ri, Vitoria 1.399 li: 1.255 Az

pendi) 1,1.691 e Tudo Azul de Ouro, Senta Púa ,1.353 x

(Corupá) 11.645 paUtos. 1.368 Alvorada, Fantásticos
1.389 x 1.336 Guarani e Ca
xias 1.380 x 1.333 Tudo A
zul.

Esta semana foi iniciado
o returno e duas rodadas
foram realizadas, nos dias
09 e 10 e 12. Na S'e!l1ana
seguinte, a 3a. e 4a. rodad'as.
têm estes jogos 'programa.
dos: DIA 16/8 - Alvorada,
x Caxias, Canarinho x Fan-

-

tásticos e Guaquari x Tudo
Azul; DIA 17/8 - Az 'de
Ouro x Senta Púa e Vit6ria
x Guarani e, no DIA 19/8 -
Senta Púa x Canarinho" Fan·
tásticos x Az de Ouro, Caxias
x,Vitória e Guarani x Alvo-
rada.

'
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solvér.
Terminou a tarde e voltei
para casa,

Novamente, à mesa vazia.
Minha esposa ainda não

,

havia checado.
Terminado o jantar, nove

las na televisão, mensa

qens inúteis e destruti
vas.

Senhor, preparo-me para
dormir.' "

.

I.

O dia findou, e em Tuas
" mãos deposito toda a mi
nha obra deste dia. ,

Foi penoso, Senhor.
Desde bem cedo. procurei
participar da construção
do mundo, completando a

sua obra e realizando a

Quilo Que me foi dado
realizar,

No entanto, nem sempre ti
ve êxito.

Minhas limitações físicas
e osfouices multas vezes
impediram QUe eu fizes
se melhor o Que' devia,
fazer e outras vezes difi
cultaram o meu relaclo
namento com os com
panheiros de trabalho:

, Mas.também, Senhor, nem
sempre as condições de
meu servico favorece
ram a perfeita realização
de minhas funções.

Checada a hora do almo
ço, voltei oera casa.

À 'mesa, estava uma famí
liá' dividida. .Estavam os

filhos, mas faltava a es
posa, Que estava fora a

trabalhar.
Dizem. Senhor. Que -é im
portante a mulher ter o
seu' trabalho: tel como
'os homens.

'

Dizem ainda Que ela tem
direitos leuals aos do

,

homem e por isto Quase
semoreesté ausente de
casa.

Entretanto, nao constao
,

compreender esta neces
sidade de direitos iq,uais .

pois sempre ent.endi
seus direitos totalmente

, diferentes, tanto quanto
a sua anatomia Ei sua fi
slolocle..

Nunca lulouel. seus direi
tos inferiores aos do ho..

mem. Apenas -dlferentes,
Nunca considerei as mu-.

Iheres inferiores aos, ho-

8racâo de
.,

um Pai'
Homenagem a

_

um PAI que muito estimo
mens, Tão somente dife
rentes.

Aocra, dizem que devem
ser iauais. Terem, direi;
tos leuals. "

Aceito 'as situações Que
surqem, ainda que .com
dificuldades, pois amo
a minha mulher.

Afinal, há muitos, anos
prometi diante do altar,
diante de Ti, Senhor, a

má-Ia e respeité-la, ' não
só enquanto tudo ,esti
vesse muito bem, mas

por toda a Vida. na ele
aria e na dor. Até que a
morte nos separe. E o fiz
porque quis e não eer
que me determinara ...

Mas. é difícil, Senhor. I:l
muito dlflcll.

É difícil ver os filhos cres
cerem com a mãe ausen-
te. ,

É difícil checar em casa e
encontrar a mesa vazia
de pessoas. pois cada
um já tomou a-sua re

feicão sozinho. na .hora
que melhor lhe apete
'ceu. '

Mais difícil. ainda. é saber
que houve briqas na me
sa. Senhor. briaas pelo
maior pedaço, pela
maior quantidade. E is
to numa mesa farta, on
de nada falta por craca
rua! '

Depois. a volta ao serviço.
,O trânsito tumultuado,
os motoristas aqressl
vos.

Filas em Bancos, impostos
a oacer. problemas a re-

Moda masculina e feminina.' Tudo para de.tac.� �
,

seu bom g�to.
'

Recebemos de S. Paulo 'as última. novidad..
,

exclusivas em jeans. , ' �
MALOCA - A MODA EXCLUS�VA '

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

Pernuntel aos filhos pelos
deveres da escola.

Um não fez, porque não
teve tempo. Tinha de ir,
cara casa de amlqas.

O outro. porque não sa
bia. E não encontrou
ninauém em .case pare
lhe ensinar.

E assim. Senhor, desperdi
ce-sé a vida no coléclo,
aas ta-se a'i juventude.

Lembro-me de minha in
fância e veio minha mãe
sempre em casa', pronta
a cobrar tanto quanto a
acariciar .

Quando ser mulher não
era disputar com o ho-

,

mem cada centímetro de
seu espaço, mas era o

cupar, plenamente, o
seu próprio espaço, Sem

- se enveraonhar dele.
Então. Senhort checo .ao
final do dia. E o coloco
inteiro. em Tuas mãos.

Procurei não interferir
com Teus' planos; mas
se o fiz. perdão!

Que amanhã eu tenha Tua
bênção ao amanhecer o

dia 'e possa viver na

.olenitude de Teu amor.
ainda que o arnor ande
tão escasso e díffcll, en
tre os homens. ..... I

Ajude-me a ser PAI, pois
se "ser mãe é padecer num
parafso", ser pai é cons
truir, a-cada dla, um novo

paraíso.

(Transcrito de "O Luta
dor"). '

Arno Olavo· Duarte:
.-

ELETRICISTA AUTONOMO

Eletricista em geral, manutenção industrlaF;
montagem de painéis, consertos- de caldeira à 61eO,
caldeiras a lenha e serviços de encanador.

Rua Fr�tz Bartei, 610 - Fone 72-1429 • Jaragu' do Sul •.

p

Afonso Piazerà Netô �',"�
- Engenheiro CMl - ,,'.

PROJETOS E CONSTRUÇOES, EM Gl!RAL: :

89250-Jaraguá do ,S4C .
,

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

, .

.,
�

,T'ete Cnnfeccões.
I .

'.:'"

Agpra em Jaraguá do Sul a T.te Conf�çha çf.
rece grande sortimento de rcupas prontas, açtig()$ pl
presentes, retalhos em qu-ilos, debrin, kacha, toa,lha
de mesa, banho e copa, além de tapetes, > colchas e,
cobertores para crianças. Visite-nos e confira IJOSSOS'

pro��.
' ,

,

Rua Reinoldo Rau 752 - Fon. 72-0534 - Jara-
-:'

.

�
.

guá do Sul - se.

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

gens: você é 'sémpre um cliente preferencial, tem benefícios no 'conces�io!1ário e

participa de todas as pr�moçõe� espeelais organizadas pelo CLUBE ijONDA, eeme
,

convênio_" com hotéis e campings, concursos, etc.,

,

E mais: ganha grátis a assinatura da flREVISTA 00 CLUBE HONDA". Tu-

do o. que você' tem a fazer é vestir a caml$eta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vi- '

sita para maleres informações.
-

Revendedor Autorizado

RONDA.
AGORA EM JAR.AGUA

Clínica Dr, Jorqe Luis
Camargo' Inchau.ste i Entre noMonza4portas poraqui.

EI,.eldlerfe r .Cllércil
"

de Vefclils 'lida.'
_,'I

- CIRURGIA GERAL

- PROCTOLOGJA (DOENÇAS DO INTESTI--
'

:�\"
NO, GROSSO)

--- GASTROENTEROLOGIA

- LAPAROSCOPIA , .

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo-
"

doro da Fonseca n·.O 1.086, ao lado cda loja La ça'"
sita - Fone 72-1907. ,"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Por ocasião da passagem
dos 107 anos de Jaraguá do
Sul, o médico dr. Waldemiro
;Mazu rechen, conhecido' por
suas atividades humanitárias
e participante etlvc da vida
comunitária, fez uma pa
lestra no Rotary Club, ao

qual pertence, onde contou

passagens' pitorescas e ou

tras' singularidades da ci
dade, vistas e vlvldas pelo
próprio, desde 1939, quando
aqui chegou. O "Correio do
Povo", pelo que de impor-:
tante os depoimentos re-,
presentam, publica o traba
lho, em capítulos.

Disse o dr. Mazurechen:
"0nte�, dia -25 de julho,
Jaraguá do Sul comemorou
107 anos de sua fundação e

em razão dessa data hist6-
rica é que fui convidado e

designado pelo nosso Comp.
Presidente para proferir
nesta reunião, palestra rela- I

cionada ao fato. Na falta de
vo,cação e talento de histo
riador e pesquisador a' re
mexer no acervo hlst6rico
já axlstente, não me restou
outra alternativa do que' re
correr a uma'mem6ria já
esmaecida ,.,.10 tempo e

desgastada pel'a sobrecarga
de atribulações; preocupa
ções naturais e fatalidades '

familiares, além das obri
gações permanentes da pro
fissão, durante cNcadas, não
excluindo ainda a ação len
ta mas, inevltávél e natural
de certo, gráu de eselerose'
orgânica evolutiva resultan
te, não me restou" em rá
pidas pinceladas, ou me

lhor, em rápidas, rabiscadas,
fazer um d!itpoimento reme

morativo, ainda que parcial,
da Jaraguá que eu conheci,
q,ue vivi e vivo desde 1939,
e que acabei por adotar co

mo terra-mater, refatando
alguns de seus aspectos e

mod'ificações, notoriedades
ou singul'aridades, 'atos e

acontecimentos que a me

mória ,guardou e que jul
guei dignos de citação pelo
valor ou significado intrín
'seco, ou então por inéditos,
alguns parecendo até fanta
siosos, à maneira dos casos
do Barão de MuMkhansen.
Mas vamos, aos fatos.

'

O nome. Jaraguá soou pe
la primeira vez em meus

ouvidos por volta de 1924/
1925, aos meus 11 / 12 anos
de idade, épOCa em que meu

pai para aqui viajou a fim
de negociar com Artu," Mül
ler a compra de um- prelo
usado, que serviria

'

pára' a
impressão do primeiro'Ojor
nal visceral e especifica
mente anti-comunista do
Brasil, em línguas ukraína e

'

portuguesa. Foi assim que
o velho prelo passaria a im
primir .im Porto União, no

lu�ar do "Cõrreio do P.vo"

CORREIO DO POVO

Dr. Mazurechen conta as suas' reminiscências
e singularidades de Jaraguá

de Jaraguá (quem não o

conhece, ainda hoje atuante
no jornal1ismo interiorano de
Santa Catarina) a9Qra sob
a direção do nosso Comp.
Schcmöckel? passaria
como passou, a imprimir
"0 Lavrador Ukraino", 6r-

'

gão de divulgação da "União
Ukraína do Brasil". O mes

mo tambem continua o seu

roteiro, já modernizado,
em Curitiba. É o "Lavra
dor", 6rgão da agora "União
Agrícola Instrutiva" - do

, "Clube Ukralno-Braslleiro"
e "Grupo Folcl6rico Ukra
niano", continuação nacio
nalizada da antlg. "Unlio
Ukraína".
Posteriormente, .n. déc••

da de '30, já em Curitibà,
onde passei a estud.,., o no
me de Jaraguá temeu-se

, mais familiar, através de re

lacionamentos pessoais, mas
principalmente através de
seus produtos jâ então' se
sobressaindo a muitos si
milares no mercado.
A manteiga "Ouro", por

exemplo, não tinha rival
na praça e sua procedência
era de Jaraguá" de antiga
firma do ramo de ratieinios,
ligada ao nome e atividade
de nosso Comp. Buhr. Tam-
bém de fama e preferência
gozavam os queijos, as IIn.
güiças, 'as salchichas, o, ar-
roz, para não falar "às sa

borosas "Caninhas" 'preee
den�es da mesma Jaraguá,
Santa Catarina.

Os compltnh&iros mais
idosos, por certo, se reeer
dam dos tempos do Inte
gralismo, também na déca-,
da de 30, até a im_plantação_'
do Estado Novo, em 1938,
por Getúlio Vargas, abolin
do os partidos políticos e

impondo a nacionalização.
Sabidamente, o Integra.

lismo de Plínio Salgado, des-
,contados alguns exageros e

exotismos, peculiares à é
poca em que se desenvol
veu, foi movimento sadio e

renovador de "naelenalls
mo cabocl�", no dizer do
próprio "Chefe Nacional",
como era então considera- I

do e designado' o mesmo
Plínio' Salgado, naturalmen.
te para

.

,fins de autentica·
ção, em face de movimentos
mais ou menos similares no
Velho Mundo.
,Eis que Jaraguá, então

novamente se notabiliza, já
agora ,no campo político nã-'
cional, ao eleger 'o primeiro
prefeito municipal Integra.
lista em Santa Catarina,
quiçá no Brasil, em 1936 ou

1937. Foi o sr. Gerent, já
fal�ido e que chêguei a êÖ-

nhecer pessoalmenJe, de
pois de aqui radicad�.
Minha vinda para cá deu

se por acaso. Em' maio ou

junho d. 1939, de passagem
para Blumenau e daí à Rio

, do Sul, onde ,pretendia een

cretizar pianos, anterior
mente formulados, de uma

Clínica ou Casa de Saúde ne
interior de Santa Catarina,
em . sociedade com jovem
colega e amigo desde os

bancos de ,ginásio.
Um atraso do trem de

passageiros que vinha de'
Porto União e Mafra,' deter
minou atraso corresponden
te na saída do ônibus que

- fazia' ligação Jaraguá.Blume-
'nau. Esse atra�- de alguma�
horas �rmitiu-me entrar
em contacto com vários ci
dadãos, indusive doi� faro
macêuticos práticos, o já'
finado Werner, irmão d�
Comp. Buhr, e o tam!)ém já'
finado'

.

e saudoso' Carlos
Haffermann,'pois que ii A
gêncica de Ponto de párada
dos ônibus, na époéa, era
bem ao lado do "Bar Cata·
rinense", ponto de encontro
de viajantes, da população
em geral e dos "maiorais"
da localidade.
Todos me estimulavam a

ficár em Jaraguá, pois que,
por variadas circunstâncias,
achavam que 'Jaraguá neees
sitava de mais um médico.'
Meu destino, porém, ainda
'era Rio do Sul. Rio do 'Sul,
eritão cidade, nova e em

franca. ascensão, como cida
de em sí parecia superar
Jaraguá, ao menos à prlmel-.
ra vista, e- parecia mesmo
ser·o ponto ideal para o de
senvolvimento de nossas a
tividades profissionais, con

forme pesquisara e concluí
ra o "Colega amigo e futuro
s6cio.
Aconteceu, porém, que vi

sitando o Hospital' "Cruzei-,
ro do Sul", então o único
existente na cidade, surpre
endi-me, prazeirosamente,
cem a constatação de que
seu diretor o médico-chefe
era um velho conhecido, dr,
_Fritz Neumann, amigo e

conterrâneo de meu avô'ma
terno, e nosso' médico de
família em' minha primeira
infância, época em que tra-

'

balhou em Porto União.
'Constatei também, então

com' profundo pesar que se

ctiara um cUma',' de'inê:öm�
p.,tlbilidade, que já descamo
bava para frarica hostilidade
entre 'meu jovem

'

colega a

migo e meu velho médico de
família e àgora também c� ,

fega de 'profissão. Dai tni.
nhas dúvidas e .retirada es-

tratégica no plano Rio do
Sul, pois que me seria bas
tante penoso e desgastante,
apesar de outras prováveis
vantagens, conviver profis
sionalmente num tal clima.
Tinha também proposta de
traba�"o em Blumenau, mas
certos' detalhes e co'ndições
'não se coadunavam com

meus planos e minhas
idéias. Voltei então a Jara
guá, onde permaneci um

dia todo para conhecer me

Ihor, estudar a praça e suas

po�sibilidades.
Werner Buhr, Carlo$ Haf.

fermann e Roberto Horst,
proprietários ·das três far
mácias en,ão

-

existentes, a

lém de outros cidadãos eem
quem conversava, todos es.
tlmulavam ou achavam útil
a vinda de mais Um médico,
pois que dos dois então exis·
tentes, um já era b.astante
idoso, enquanto que o ou·

tro, maisJovem e bastante
ativo, não conseguiam agra
dar a todos.
Voltei a, Curitiba para tro

car idéias com minha prl
meira esposa, Hertha, que
alguns de meus atuais com

panheiros chegaram a ee

nhecer, e depois a Porto
União, onde residiam 'meus
pais e o restante da família.

.

Uma tarde, "um encontro
de café, meu pai, eu e o en

tão�Capitão Trogildo de Mel
lo, Delegado Regional de
Polícia, o mesmo, ao saber
de minhas intenções e dúvi.
das quanto a Jaraguá, disse.
nos com a maior convicção
que não pensasse duas ve

zes, que tinh .. que ser Jara
guá mesmo, e, sem perda
de tempo, convidou-nos a ir
ao seu gabinete na Delega.,
cia, onde;lncontinenti, dati.
lografou uma carta de apre
sentação e recomendação
para seu velho amigo, o já
mencionado Artur Müller,
da máquina impressora em

1924/1925.
Cumpria-se assim como

que
_

uma predestinação, '

quando em 08 de junho de
1939, agora por via férrea,

- desembarquei na velha es

tação na Av. Getúlio Varo
gas, hoje apenas o depósito
de cargas. Um pretinho sim
pático e esperto, creio que
neto da depois tão eenheel
da e respeitada "velha" D.
Antônia, das benzeduras, e
fereceu·se como carrega
dor e guia, convencendo.me,
no que andou certo, para
sorte minha, a me hospedar
nCl antigo "Hotef :Wensers.
ky".
Aqui começam as remi

niscênccias do período de

�stadia definitiva, hoje já
somando 44 anos, nest. tor
rão catarinense, que tão
bem tem, recebido a todos
quantos para aqui vieram e

vem para desenvolver suas

atividades produtivas, ffsi
cas ou intelectuais, a come-

, çar pelos primeiros pionei
ros e desbravadores, recom·
pensando com o sucesso,
maior ou .mener, a quase to·
dos que não esmorreceram

e souberam preservar os

seus propósitos. ,I,
'

O Hotel Wensersky situa
va-se onde hoje. se ergue o

edIfício das novas' Lojas
Hermes Macedo e a Agência
Ford da .�oretti, Jordan, na
Mal. Deodoro. Onde hoje se

encontra o 'posto de gaso
lina e pátio de estaciona·
mento, mais parte 'das Lo
'jas 'Fr",et, er� �mtãQ um par
que-jardim, 'em 'cujos fun
dos, onde- hoje se localizam
o escritório e· exposiçio' da
firma, existia uma constru

ção anexa, com lO' ou ,12
'quattos 'contínuos,. com

corredor úniGo na frente.
,Como e hotel, por f.leci·

mento de-seu prqprietário,
estava em �mj�liquidaçio e

_à venda,· foi aí q,ue, a ins
tâncias d. pr6pria viúva
.proprietária, a Sra. Wansers.
ky, ' instalei, providencial.
mente meu ptimeiro consul
tório, iniciando assim um.

longa, difícil e penosa, ma.
gra,tiFic.nte atividade pro
flssionaf de medicina neste

_pedaço de Santa
'

Catarina,
eertamente bem aquinhoad'o
e, abenç'oado por Deus, como
bem pudemos testemunhar
nestes dias de calamidade

, imposta pela pr6pria natu
reza a tantas outras parce
las deste Estado. '

Ao longo dos 44 anos de
vivência e atividade ' por a.

qui, testemunhei um sem

número de modificações em

sua estrutura física e s6cio·
eeenenuca, votadas pelas
leis da evolução nat,ural e

pela força do progresso. As
ruas e estradas ,de então e
ram macadamizadas ou

simplesmente de barro bati
do.
'Cabe aqui ligeiro c�en.,

, '�rio. Na década d. 30 ••
estradas da região litorinea'

. Norte de Santa' Catarina e

ram consideradas como das
melhores 'do Brasil. E, isso
era facilmente comprovado
por quantos para cá se diri
giam por rodovia, vindos do
vizinho Paraná, por exem

pro. O Paran', na mesma é·
poca, de estrada macadami
.,�ada mesmo, só tinha. es
trada da Graciosa, e esta,
por sinal, na ligação Curiti
ba.Paranaguá, apresentava
paisagens belíssimas em seu

percurso através da Serra
do Mar.

'

(continua)
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As Anotacões de Flávio José
I

- A escolha do Operário.Padrão Muniê:ip�1 de Ja
raguá do Sul, promoção do Sesi, vai acontecer no dia
24 de agosto, quando às 14h30, a comissão julgadora,
formada pelos presidentes da Associação Comercial e

Industrial, Câmara de Vereadores, Inspetor do Traba
lho e pelos representantes do Correio do Povo, Gazeta,
A Notfeie e Rádio Jaraguá, irá escolher aquele fL'e me

lhor condição tiver para representar o município. Três
empresas somente concorrerão: Marisol com Adolfo
Juliano Zimmermann, Carroçarias Argi com Veno Flohr
e Indústrias Reunidas Jaraguá com Antônio Nicolino
Campos Rossi.
- A Banda Municipal de Jaraguá do Sul deve es

trear oficialmente no dia 7 de setembro, durante as ee

memerações
. cívicas. Quem confirma é o maestro, o ve

readOr Lauro Siebert, adiantando que já foram reaUza
dos dois ensaios que a medida da aproximação da data
serão intensificados. Será composta de 16 elementos. O
uniforme, que terá as cores. do município, está sendo
confeccionado.

- Ä Seleção Jaraguaense de Atletismo vai parti
cipar na primeira quinzena de janeiro/84, em Santa
Cruz de La Sierra, na Bolívia', de um "metch internacio
nal" de atletismo. Será a única equlpe brasileira. As
demais serão de Santa Cruz,r-:La Paz e Venezuela. A in
formação é do técnico Caglioni que já relacionou os
atletas Giese, Laércio, Jaime, Walter, Cornélla, Clari
ce, Dóris e Rosemérl, havendo ainda duas vagas a se
rem préenchidas. Eles irão de tr�m.

,_;, Tem rado o Chefé de Gabinete Olavo Marquardt
ao dize,r que os tempos estão mudando. Dia, destes tirou
uma "casquinha" do colunista, brincando é claro, de
-que at� o CP está elogiando a administração municipal

_
Qposicionista, quando anos atrás era Impossível.·Elogian.
do acertos, não puxando o saco, que, fica para os ou.

tros, dizemos n6s. Mas tanto é verdade que os tempos
estão mudando, que até o seu sogro, o deputado Ro
land, está enviando correspondência e solicitando 1i0
"Chefe" a divulgação de seus pronunciamentos. Coisá
dificil de se crer. " Morro mas não vejo tudo.

- 'O Padre Anselmo Schmitter, V'igário -de Paró
quia 'de Corupá, completa no dia 22 de agosto, 40 anos
de vida sacerdotal. Padre Anselmo, há muitos anos pas
toreia o rebanho corupaense. A dlretorla do Conselho
de Adminlstraçêo Peroquíalestä preparando uma ho
menagem para marcar o aconteclmento.
,.

- O Banco do Brasil destinou Cr$ 500 mil para a

construção dos dois novos blocos da Fundação Educa.
cional Regional Jaraguaense. A informação é do prefei
to Vasel, que havia feito o pedido. À prop6sito, 'a dire
ção da FERJ e o Conselho Curador irão <manter eentae- .

to pessoal com cada prefeito da microrregião, buscando
apoio para que a obra se concretize o mals rápido pos
sivet.

- Dávio. Léu, ex-prefeito de Massaranduba e se

cretário executivo da Amvali, que deseja uma vaga pa
ra concorrer em 86 a deputado estadual, já tem o a

poio do "cacique" Victor Bauer. Quem diz é o próprio
Dávio. Mas Bauer, para o vereador Álvaro Rosá-PMDB,
a quem quálificou de "ditador" e "Idl Amin", não tem
mais força política, tanto é que, disse, "não se elege
nem para vereador". Rosá acrescentou que nos próxi
mos 20 anos quem vai governar o município é o seu

partido.
.

_;, O Presidente da República anunciou, em sua yi
sita ao Nordesté, semana passada, a destinação de Cr$

,

140 bilhões para obras de combate' às secas, compra de
.remédios 'e alimentos 'para a população. Aqui no Sul,
não obstante a e}ttensão dos danos causados peias en
chentes às populações e, especialmente às obras públi
cas, ao comércio e à indústria; o anúncio ficou em cer

ca de Cr$ 60' bilhõest menos, portanto, que a mQlade do
que foi deferido aos "stados nordestinos, 'onde o inves
timento nunca terá retorno.

/

Municípios da 'microrregião
.

terão seus planes diretores'
- A denúncia estampada

neste jornal, na edição pas
sada, causou ampla reper
cussão. O ato de..Hscallzação
da Fazenda Estadual contra
a Salvita, uma sociedade
civil sem fins lucretlvos, in
tegrada por colonos, vem

sendo repudleda, A matéria
foi reproduzida querte-feire
pelo' "Diário do Litoral", de
Irajaí, quefernbém reprova
li atitude do fisco.

- Durante o recesso de

julho, a Câmara de Verea·
dores' de Guaramirim apro
vou a delegação de poderes
a� _Executivo Municipal, pa·

"

ra doar ao Tribúnal de Jus
tiça do Estado de Santa Ca·
tarina, uma área de 1.286,32
m�, para á construção do
'F6rum da Comarc;a de Gua

. ramlrlm, ao lado da Prefei
tura. Foi fixado' prazo má·
ximo de tris anos para a

construção do F6rum,' $ob
pena do im6ver reverter a

municipalidade.

A AssoCiação dos Municfpios �o Vale do Itapocu, reell
Z01J proveitosa assembléia, sexta-feira, dia 5, no Seminário
Sagrado Coração de Jesus, em ·Corupá. Uma participação
importante foi a do dr. Romildo Koenig, Coordenador do
Centro de Informações Econôrntco-Flsee!s da Secretaria da
Fazenda, que disse do desenvolvimento dós trabalhos ds
conferência dos dados consignados nas Declarações de MOr
vimento Econômico, coletadas pelas prefeituras mUIlICI-,

pais e preenchidas pelos estabelecimentos c�merciais e in
oustrteis, contribuintes do ICM ..Ele afirmou estar surpre
endido com algumas discrepâncias 'que vêm acontecendo,
como manipulação de valores que atingem a Cr$ 8 bi
lhões, dos quais também no Vale do Itapocu. A constata
ção foi feita após O confronto entre as declarações do mo

vimento e as guias de Informação e apuração do imposto,
que -sêo entregues periodicamente pelos contribuintes. .

·

.

Koenig quer moralizar a coisa e anunciou encontro dos
· secretários-executivos das associações no dia 16 de agosto,
para discutir os índices de participação dos municípios.
Anunciou queda na arrecadação do ICM no Estado em

:razão das cheias e que até \.0·dia-1�, segunda-feira, a Se-
'tretária da Fazenda terá um quadro geral da situação, '

uma vez que foram feitos levantamentos nas áreas atin- \

gidas: 'E'quanto ao "bolão" do ICM, disse que nessa quln
zena ainda .nãô haverá queda no

'

retorno, inclusive será
pouco superior a quinzena anterior.

.,.;. - . '.

·

.

A Secretaria da Agricultura, por interrnédlo . da Equi-
pe Regional da Acaresc, .epresentou o relato das medidas
romsces para auxílio aos agricul.tores -prejudlcados pelas
inundações, como créditos de -emergêncla e prorrogação

·

uos tmenciamentos junto ao Besc. e Banco do Brasil, me

drdas essas' já Implementades. 'Foi feita igualmente uma

ainestragem da estrutura da Aceresc e os objetivos da .

extensão rural em SC, ocasião em que os agrônomos re

velaram que as seis mil fernflies da região que dedicam
se a agricultura, tiveram um prejuízo, com vendavel e

enchentes, superior a Cr$ 1 bilhão (extra-oficial), com

perda de 10% da lavoura, cuja renda é calculada em Cr$
12,5 bilhões."

._ ,.-'- .. _. .. , \
O Chefe de Gabinete do Ipesc, Genésio João- Bolsinl,

revelou que o Instituto deseja Interiorizar, mantendo Uma
representação em todos os jnunlcfplos do Estado, como

11:,11 ma de atender diretamente os seus associados. Expla
nou os objetivos e os auxílios que o órgão presta, acres

centando que da microrregião, somente as prefeituras de

;Jaraguá, Guaramirim e Massaranduba têm convênio com
/

o Ipesc, para o atendimento a seus funcionários não re-

gidos pela CLT.
.

Presente a assembléia, o dr. Lenin Penfia, presidente
da Instituto Brasileire de Planejamento/Seccional de SC,
eoorcou a questão das enchentes e os problemas que de
las advêrrie lembrou da importância dos municípios se or-

ganizarem e a planejarem o seu futuro.
,

O dr. Flávio Veloso, do Gaplan, assinou com a Amvali,
convênio no valor de Cr$ 3.925.500,00, para a manuten
ção das atividades de assessoria e planejamento. Veloso,
dentre outros assuntos, falou sobre' os Planos Diretores
aos municlpios da microrregião] garantindo a

.

assinatura
oe um termo -aditivo para a conclusão do de Guaramirim,
bem como,' também, a assinatura -de convênios, que déve
acontecer ainda em agosto, para dar inlcio . aos PlanoS
Diretores de Massaranduba (que será executado antes) e

Corupá. A Amvali será a entidade executora.
.

.

� quanto ao de Jaràguá, por ser município de porte
médio, portanto cem maiores problemas, merecerá ainda
estudos, mas a sua execução está garantida. .

'

Nó decorrer da assembléia, que contou também. com
'a participação dos deputados Pedro Colin e Octacílio p�
dro Ramos, o reitor do Seminário de Corupá, Padre Rudl
José Koch, ratificou pedido de auxílio para o calçamento
à paralelep.ípedos do pátio do estabelecimento, no qual
serão empregadas 40 mil pedras, sendo que 8. mil. já fo
ram doadas. A Arnvali reúne-se e� .assembléia novamente
no di'a 7 de outubro, em caráter ordinário.

- O Legislativo, presidi
do pelo Professor e Verea
dor Esmeraldo Chiodini; a

provou igualmente a aber
tura de um crédito suple
mentar de Cr$ 11 milhões
250 mil, e a- realização d�

� despesas no valor de Cr$
900 mil,. para a promoção
do 34.0 aniversário de e

mancipação do município,
que acontece dia 28,

- Devem começar segun·
da.feh!a,. 0$ trabalhos de ter

raplenagem da área onde se

lo�alizará o novo Cemit4rio
Municipal, através de ma.

quinário do vendedor do
imóvel (Arnaldo Hansen).
É que quando" da compra
do terreno, a Prefeitura een

dicionou a execução desses
trabalhos, auxiliados por
um trator de esteiras da
municipalidade. A informa-'
ção é do prefeito Bube Va
seI.

� Já neste mês todos os

depositantes terão o direito
de sacar o' rendimento de
9,54% de' suas cadernetas
de poupança, .que passaram
a ter renda mensal. Todos
estão convencidos' de qua
esta medida incrementará a

poupança, o que é bom.
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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

CORREIO
lNFQRMATIVO
CARTAZ DO CINEMA

-A partir deste sábado
e até terça-feira, sempre
às 20h15, no Cine Jara
guá, "A Fábrica de C_mi
sinhas", uma comédia e

rótica. Na quarta e quin
ta-feira, 20h15, "Per quê
as Mulheres devoram os

·

Machos?", pornográfico
e com cenas de horror.
Amanhã, em 'matinê, ';0
furioso boxeador da Man
dichuria". A partir de .3
de setembro, "0 Canga.
ceiro Trapalhão".

RECEITA OPE_RACIONAL BRUTA 0.0 o o •••••• ",0

DE.DI;.IÇÕES DA RECEITA .BRUTA o. o ••••• o •••

RECEITA OPEflACIONAL L(QUIDA • o o o' o •• 0.0

· CUSTO DOS PRODUTOS E SERViÇOS VENDIDOS
LUCRO OPERACIONAL BRUTO o o •••••• o '.0 •

DESPESAS OPERACIONAIS ••••••• o o •• o o o

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAJS • o o • '.' '.'

RESULTADO DE E'QlJIVAL�NCIA.l>ATRIMONIAL
LUCRO OPERACIONAL LfQUIDQ. o ••• o •••••

R!:SULTADO NÃO OPERACIONPI;1.. ••••• � o o •

GANHOS jPERDASt OE CÀPITAL •••••.••• o •

CORREÇÃO MONETÁRIA DO BAt.ANÇO • o •••

LUCRO ANTES DÓ IMPOSTO DE RENDA ••••• o

PROVISÃO PARA IMPOSTO DE RE'NDA ••.••••
L�CRO LfQUIDO.DOSEMESTRE·••

-

•• : •• o •••

PARTICIPAÇÃO DA CONTROlADORA NAS CON

TRIBUiÇÕES PÂRA RESERVA:'CAPITAL DAS
CONTROLADAS 0·••••:.

'

••• o •• o o , ••••.••

PARTICIPAÇÃO QOS MINORlTÁRIOS " •••• �
. LUCRO uouroo CONSOI,.I[)ADO ., o ••• � •••

. _LüÇRO POR AÇÃO •• ' ',' .'••

NÚMERO DE AÇÇ)ES o , , ,; ,'. , ,

Senhores Acionistas

Encerrado o primeiro semestre deste exercício social, dirigimo-nos
com Satisfação/aos Senhores Acionistas para informar de forma sinté
tica a situaçâ'o econômica e financeira em 30.06.83 e os resultados
verificados no período de 1 P de janeiro a 30 de junho de 1983.

Jaraguá do SUl, agosto de 1983.

. A Administração.

il�:iiliii:::ll� :: J�:r. Iii
'1

[j: .. ;�
..

��:.�ir...�:�.. :.. :5

BALANÇOS PATRIMONIAIS DA EMPRESA E CONSOLIDADO (EM Cr$ mil)

ATIVO
CONTROLADORA CONSOLIDADO

30.06.1983 31.12:1982 30.06.1983 31.12.1982

CIRCULANTE � •••••••••••••••••••• _, • 9.593.003 6.142.694 11.256.937 7.407.935

REALI2;ÁVEL A LONGO PRAZO ........... 812t161 560.111 291.827 244.322
PERMANENTE •••••••••••••••••.1 • '�'.I 7.554.524 5.198.165' 7.665.160 5.064.761

CI- Investimentos ... II ...... " ••••••••• a .• 1 ••1 3.281.950 2.258.346 978.588 '625.680
Imobilizado •••• � ........ , ••••.1 •• ".I.� 4.249.784 2.918.738 6.299.988 4.201.066
Diferido •••••• " •• " •••••••••. 1 •••• ,I 22.790 21.081 386.584 .238.015

TOTAL DO ATIVO ••• , .................... 17.959.688 11.900.970 19.213;924 12.717.018

PASSIVO
C'?NS<?LIDAÓOCONTROLADORA

30.06.1983 31.12:1982 30.Õ6.1983 31.12.1982

CI'RCULANTE •••••••••••••••••••••. " • 3.944.292 3.104.262 4.582.316 3.628.910
-eXIGIVEL A LONGO PRAZO, •••••••.•••••• 1.549.523 1.079.771 1.700:311 1.026.650

• DESÁGIO NÃO ABSORVIDO NA CONSOLIDAÇÃO -- 54.171 35.049
•

PARTICIPAÇÕES DOS MINORITÁRIOS •• , •• , • 411.253 309.472
PATRIMÖNIO �fOUIDO " ........... 1 ••••• 1 12.465.873 7.716.937 12.465.873 , 7.716.937
TOTAL DO PASSIVO· ............ , •• , •••• 17.959.688 11.900.970. 19.213.924 12.717.018

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS DO SEMESTRE DA EMPRE�A <

E CONSOLIDADO {Em Cr$ mil)

COMUNIDADE EVAN·
GtLlCA - Cultos: neste

sábado, às 19h em Jara
guá e "às 20h em João
Pessee. Domingo, em Ja-

·

ragl.iá às 8h30, 10 e 19h;
· às 8h30 em' Santa Luzia
e Rio Molha e às, lOh na

Escola Alberto Bauer e

na rua Joinville. // O
Wiensbacher - Knaben
chor, considerado um

dos melhores corais de
· meninos do momento, es
tará se apresentando nes

te sábado, dia 13, na

Igreja, da Paz, em Joinvil
Ie, às 29 horas, / A Co
munidade de Nereu Ra
mos oferece uma chur-

· rascada na So�iedade Es
rrelle, dia 20/8, às 17h.
'Cartões 'podem ser ado
quiridos na Secretaria -da

· Comunidade ou no pró
prio local da churrasca
da. A renda reverterá pa
ra a construção do Cen
tro Comunitário.

FESTAS RELIGIOSAS
·

- Hoje e amanhã (13 e

., 14) Festa do Senhor Bom
Jesus, em Guaramirim.
'Às 16h30 deste sábado,

. .proclssão de São Crístó
. 'vão com bênção dos vei
,-cuIas e amanhã, às 8 e

-,_ 10 horas, missas e fun-
· clcnamento do serviço de
restaurante, jogos, chur
rasco e bebidas. Música
de "Vlelrinha e seu C6n
Junto". I/Em Ri(Y Molha

; dlês 20 e 21 de agosto, a

Festa da Gruta Nossa Se
nhora de Lau rdes. De 15
'ÇI 19/8, às 16h, 'novena

preparatória com misse,
·

na gruta e bênção dos en

fermos ao final da mls
sa. Missas às 19h do dia
20 e às 9h3ü do dia 21;
domingo. Baile e soerê
com Mak-Som, no salão
da escola.

KOHLBACH'
O SUPERMOTOR

NOSSAS AÇÕES
SÃO NEGOCIADAS

�. NAS BOLSAS x

DEVALORES

CONTROLADORA CONSOLIDADO
30.06.1983 30.06.1982 30.0.6.1983 30.06.1982

9.46Q.141 4.845.07� 10.565.183 5.447.400

(1.672.380) (903.68S) (1.933,P96) (1.040.�341
7..781.761 3.941.384 8.632.087' . 4A.()6.86ß
(3.036.717) (1.800.52ß) (3.7,34.0601 (2;06'7.385)
4.751.044 2.140.858 4.898.027 2.339.481

(1.748.125) (912.63?) 12.258.735) (1.069.9241
" .5.025 9.177 5.025 . 14.885·

(548.0141 . (9.123)
2.458.930 1.228.280 2;644.311- 1.284.442

17.37.1 50.150 '20.733 62.970

'50.446
(1.416.346) (30,6.944) . (1.713.589) (361.9161
1..00Q.955 . 971.486 1;001.907 985A96
(575.000) (32.8.000) {577.557} i342;544)

.

485.955 �4"3.481?' .
424;350 '642.952 .

r

1.937

61.605 - (1.403)
-

485.955 643.48.6-

0,17 Q,46 ,;..

2.800.000.000 1.400.000.000

EGßON JQAo DASILVA RoNALDo VALáI10 TRAI'P
Presidente do Conselho T«nico Contabilidade'
de Administra�' g�J;,ff185�73 859.15
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