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JARAGUÁ DO SUL

• 'Muita arte e cultura neste,

sábado
.

em Jaraguá
Com o objetivo de trazer

a arte como um meio edu
cativo ou Instrumente de
conscientização social, pro
piciando o acesso direto às

produções artísticas e arte
sanais pela população, a

Prefeitura Municipalr,- atra
vés da Secretária de Educa
ção, Cultura, Esporte e Tu
rismo, realiza neste sábado,
dia 20, a I Feira. de Ar,te e

Artesanato d� Jaraguá dc
Sul, que terá como palco a

rua Artur Müller, a partir
da,s 7 horas da manhã, pro
longando-se durante todo o

dlá.
'

Aproximadamente '

cerl"

artesãos se inscreveram pa
ra a Feira, procedentes de
Jaraguá do Sul, Joinvllle,
Blumenau, Balneário' Cam·
borlé, Guaramirim, Schroe
der e Corupá,' sendo 49 de

Jaraguá. O
. secretário Bal

duíno Raullno acredita no

Sucesso da promoção e adio,
entou que estarão expostos
e à venda produtos -artesa
nais a partir do metal, cou

ro, vegetal, madeira, barro,
vime, tecidos, gesso 'e vi

dbros, tais como bi jouterias,
ol.sas, sapatos, arranjos
florais, estantes, brinque
�S, cadeiras balenço, cerâ
mica, vidro 'pintado, pintu
ra em porcelana, crochê,
bordados, tricô, pintura em

teci,do, bonecas de pano,
b�t.lgues, comidas e doces
tiPIC'bS, além de aperitivos.

" AVISO A PRAGA
.

. I
A Besc Corretora de Sequros e Administradora de

Be�s - BESCOR, no intuito de 'salvaguardar Interesses,
��YI�a &lOS clientes da AMVALI - Associação dos Múni·
crplos do Vale do ltapocu - Jaraguá do Sul, Corupá,
Schroeder, Massaranduba, Guaramirlrn e Berre Velha,
que com o desligamento do Sr; Bilton CarLos da Silva

1a �átria:Cia. Brasileira de_ Segu;os Ge�ais, referido
unclonárlo da Seguradora nao esta autorizado á usar o

norn� desta Corretora elou de. seus Prepostos, na ano.
gariação de seguros, a qualquer título. .

Dé Florian6polis pjJaraguá do Sul, em -12.08.1983
A DIRETORIA

Paralelernente a Feira ._-

E isto durante todo o dia -

shows artístico-musicais no .

Coreto da Praça do Expedi
cionário, com a SCAR, Gru
po Couro e Corda, (Jolnvil
Ie), Borba Show e Banda
do Sesl. A APAE vai apre
sentar. teatro de fantoche e

o enxadrista Milton dos
Santos Braitt fará simultâ
neas de xadrez, desafiando
a habilidade dos enxadristas
locais e a SUa própria. Braitt
foi campeão juvenil catari
nense em 79, 80, 81 e 82 e

vice-campeão brasileiro in

fanto-juvenil em 1981.

À. disposição do público
estarão .duas mesas de ping
pong e a criançada também
terá vez de mostrar a cria
tividade com tinta ,e pino
ceI, colocando sobre o pa
peI (serão estendidos 50

metros de papel sobre a

calçada) o fruto da sua fér
til imaginação.
A municipalidade está in

vestindo no êxito desse e,

vento inédito, daí porque
torna-se importante a con
tribUição e a recíproca da
comunidade jaraguaerise. A
'Feira de Arte e Artesanato;
que deve acontecer agora
mensalmente, caso, chova
na manhã de hoje, será
transferida dar ua Artur

Müller, para as dependên
cias de festas da Igreja Ma-,
triz São Sebest'ão,

CIDADE SfMBOLO DA FAMfLIA JOURDAN.

Todos os jovens da clas
se 1965, que se alistaram
este ano na Junta do Servi

ço Militar de Jaraguá do
Sul, Il.ão serão incorporados
ao Exército Nacional no

próximo ano
-

e tampouco
serão, submetidos a seleção
geral. A informação, exclu
siva, foi prestada ao "Cor
reio do Povo" na manhã de

quinta-feira, pelo Cap.itão
Idemício da Silveira, titular
da 5a. Delegacia do 'Serviço
Militar, baseada nesta cida
de, com base em instruções
baixadas pelo Comando da
5a. Região Militar.
A Delegacia tem sob sua

jurisdição onze ímunicípios
e em 1984 somente serão

incorporados [ovens de Jo
inville e São Bento Sul. Os
demais municCpios fóram

Casa da Cultura: arquitetos

'c

vêm quarta. Artenir dia 26
Estarão em Jaraguá do

Sul na pr6xima quarta-fel
ra, dois arquitetos da Fun
dação Cataririense de Cultu
ra, 6rgão da Secretaria de
Cultura, I;spotte e Turismo
de Senta Catarina, para ve

rificação do terreno ,e reali
zação de estudos prelimina
res, com vistas a realização
do ante-projeto da Casa da'
Cultura e Teatro. O Imóvel
a ser,observado é o perten
cente a SocIedade Cultura
Artística, doado pela Pre
feitura Municipà'l, no ano

passado, uma área nobre
de mais' de 26 mil m2, na

rua Jorge Czernlewicz.
A informação é do secre-:

tário-adjunto de Cultura,
Esporte e Turismo, Udo
Wagner, que adiantou ser

este o passo Inicial para que,
9 empreendlrnerrto seja con-

. cretizado, com apoio dos
órgãos governamentais, ini

ciativa privada' e da própria

comunidade. .Udo adiantou,
também a vinda a Jaraguá
do Sul, dia 26,'do secretário
Artenir Werner, que virá
para participar do III Festi
val do Folclore, no Ginásio
de Esportes Artur Müller,
da 19a. UCRE, do qual a sua
secretaria é co-patroclnado
ra e colaborará diretamen
te com o transporte das de
legações dos municípios vi
zinhos.

No sábado, dia 27, Arte
nir permanece durante todo
o dia em Jaraguá

'

do Sul,
onde manterá contactos po
líticos e admlnlstratlvos, fa
rá visitas e participa . ao.

meio dia da feijoada promo
vida pela APAE, no Juven
tus, e, à noite; um grupo
de amigos vai oferecer-lhe
uma .chorrascada. Ele visita

I:'á igualmente· as obras do
ginásiO de esportes do Co

légio São Luís, em fase lnl

çlal' de construção.

Jovens dispensados de
. ..

mccrporaçac ,em
,_--------------------

NESTA EDIÇAO:
Jaraguá no Estadual de Futebol de Salio (pág. 11)
Notícias sociais e Informações O'rais estão na pág. 2.
E, ar4tH disso, muito mais parti' voei.

84
dispensados e somente os

voluntários irão integrar as

fileiras do Exército. Este a

no não haverá nem mesmo

a inspeção de saúde.
'

CADETES DO EXI!RCITO'
O Cap. IdemíCio está in·

formando aos alunes da
8a. série, que encontram-se
abertas as inscrições, para o

concurso de -edmissão à Es-
, cola Preparat6ria de Cade
tes do Exército, a partir de
1.0 de setembro até 15 de
outubro, devendo os interes-

.

sados dirigirem-se a Junta
do Serviço Militar para ob
tenção de maiores esclareci
mentos ou solicitarem' ins
truções para o referido con
curso diretamente à .'EsPCEs,
situada na Av. Papa Pió XII,
350 - Jardim Chapádãa-

I 1,3.100 - Campinas (-SP). ;

TRANSITO MUDA
NESTE SABADO

A 'partir das 6 horas des
te sábado, muda totalmente
a orientação do' fluxo de
veículos na zona central,' a
pós meses de estudos, .

que
determinaram a construção
de uma travessa ligando a

Reinoldo Rau a Procópio
Gomes, inaugurada ontem;
às 17h30. Isto posslbllltou
as modificações, como in

trodução de mão-única em

várias' ruas e a retirada dos
semáforos locellzedos pró
ximos ao Banco do Brasl] e

Besc. Como conseqüência
também' foram criados no

vos pontos de ônibus na

Relnoldo Rau e' Procópio
Gomes, para os éirculares

que demandam dá Barra
do Rio Cerro, Ilha da Fi

gueira e Järaguá Esquerdo
O Coordenador da Co

missão Municipal de Trân
sito, Olavo Marquardt, dls
se que ontem à noite foram
colocadas as placas de si
nalização e de indiCação e

que nas proximidades do
Banco do Brasil, do Bra
desco, da Catarinense En
comendas (Ep. Pessoa), do
Besc e da.Praça Paul Herrls,
policiais de trânsito duran
te três ou cjuatro dias orien
tarão os condutores de veí
culos, das 6 às" 22 horas
Olavo acrescentou que esse

é o primeiro passo das mo

dificações de fluxo do trân
sito em Jaraguá do Sul, e

outras poderão acontecer,
se assim exigidas. Fu t,u ra
mente será feito um debate,
para análise e crítica do

.

novo sistema, também para
sugestões, que a própria co

munidade 'poderá dar.

Ele ressaltou ainda que
será estudada a questão de

, horários para cargâ 'e des
carga, bem, como, alterna

I tivas para o trânsito pesa
, do, que deverá ser desvia
do do centro. O aspecto re

lacionado ao estaclonamen
,

to e o embelezamento da ci
dade; assim como a cons

trução de um terminal ur
bano e retirada da "língua"
existente defronte a rodo
viária, e a construção de
uma -passagem sob a Ponte
Abdon Batista são outras
alternativas passíveis de se

rem executadas.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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êuaramirim tem produtores
modelo e conta prejuizos
Já pelo quarto ano conse

cutivo, o Incra vem reali·
zando o prêmio-incentive a

produtorés rurais de dife
.

rentes regiões do país, nas

diversas modalidades de

exploração., como forma de
estimular o uso racional e

'intensivo da terra e o cum

primento da SUa função so

clat. Esse prêmio-incentivo
.denomlna-se '''Prêmio Pro

dutividade Rural".
Todos os mUnicípios já

escolheram so seus repre
sententes, analisadas a!f in-

.

dicações, à luz do regula-
, mente. Guaramirim Ja es

'colheu os seus representan
.

tes, que são: Walter Calega
ri Bressan, de Rio Quati,
'produtor de hortaliças: Jo
sé Luiz Reihert, de Rio

Branco, produtor' de bana
nas; Osmar Jacobi, de Ja-

.cu-Açu, produtor de arroz
,

e 'hortaliças e Ignácio Dorn-
. browicz, de Tibagí, produ-:
tor de arroz.
'PREJU(ZOS
: 'Uma comlssão formada
pela Acaresc, Prefeitura, Câ
mara de Vereadores, Cidasc
e Sindicàto .dos Trabalhado
res Rurais 'de Guaramlrim,
concluiu o levantamento dos
prejuízos causados no mu

nicípio p,Pr fatores adver-

sos, principalmente chuvas,
que foram mais intensas
no período de maio a .julho
de 1983. O vendaval do lnl
cio de julho também contri
buiu para danificar as plan
tações.
.Os prejuízos contabiliza-

�'dos '_ foram: propriedades
cadastradas - 171; área
cultivada :- 1.595,36 -hec·
tares; área atingida - ....

'

1.194,06 ha; produção pre
vista - 8.134.114 kg; pro
dução perdida - 4.641,807
'kg; valer da produção per
dida - Cr$ 491.920.000,00.
E além disso, perdeu-se ...
252.600 kg de fertilizantes,
124.200. de calcário, .

210.439 kg de sementes, 75
cabeças de gado mortos e

186 hectares de pastagens
.

dani.ficadás. As causas prin
cipais das perdas, foram:
a) preparo do solo ....:_ nem
sempre concluído ou culti
vado; b) por não germimt
ção das sementes semea

das; c) não desenvolvimen
to das plantas; d) colheitas
e trasädas e não executadas;
e) perdas 'por doenças, iI,-
'controláveis devido chuva
'excessiva; f) enchente nas
partes mais baixas; g) ven

daval que danificou as plan-
'tações.

'

De 22 a 26 de aqosto, comemora-se em todo o País,
. a Semana do Excepcional. Para horneneqeé-los, publica
mos um trabalho muito tocante de Cristina G. de Lacer
da, intitulado

Oração' do Excepcional

,... '.� .

de Conlarcas
BÀNANAL ITAPO-

COlINHO, o 4.° Distrito de
Joinville, criado p.or Lei

Municipal n.O 251, de
02.06.1919 e instalado a

19.03.1�21.
Ramificação de povoado

res praieiros entre Parana

guá, Guaratuba, Araquari,.
São Francisco do. Sul" Ita

jaí e pelos trabalhadores
trazidos do Rio de Janeiro
pelo engenheiro. belga ee-

·

ronel Emílio. Carlos Jour
dan, na época da fundação
de . SUa Colônia Agrícola
in�talada no vale, situàda
na barra d� Ho Jaraguá, e

pelos .eelenes desembarca
dos no porto . da Colônia
dos Príncipes de Joinville,
que se instalaram no cami
nho Itap�c.u, .na atual'po
voação de Brüdertal (dois
irmãos), eeerrlde em ...

,15-07-1886. Desse rlúcleo,
dirigido pelo pastor lutera
no GuUher.me Langer, pe
voad,o" onde a

.
comunidade

mcmteve, de início, sua ea-

· sa de oração; servindo tam
.bém para ensino às crian
cas de cet'c!t de cem .famí
lias que formaram a pri
meira colônia agrícofll nas

terras da atual Comarca
de Guaramirim.

, Não é de se estranhar,
diante do insignificante nú
mero de brasileiros' analfa
betes que existiram' desde
a época da colonização nos

v�les do rio Itapocu e ad-
.

iacências. Nos velhos ar

(tuivos encontrados entre

àqueles 'pioneiros, damos
conta sobre apontamentos
referentes ao ensino minis
trado pelo pastor Guither
me Langer, e nos anos de
1899, já existiam comuni
dades no vale do caminho
Schroeder I, onde consta-

· tou-se a existência da pri
meira . escola particular re

qida pelo cofono Leo
Schulz, avô de um dos fun
dadores da Eletromotores
Weg, Werne..- Voigt, de
cl1ia sigla, traz os nomes:

Werner, Eggon e Geraldo
Werninghaus. Em seqüên
cia, o ensino vinha sendo
ministrado pelos mestres

Francisco Plotow; Ricardo

Jürgen, Adolfo Walz, , João
Schmidt e outros, has' es

. colas da :zona de Schroe-'
der'm.

, Corria o ano 1900, quan
do grupos 'de jovens vin
'dos da 'Colônia dos Prínci

pes II procurá de terras si
tuadas à' margem esquerda
do rio 'ltapocuzinho e seus·

Meu Pai, Tu que me criaste. como Teu fill:!o, ajuda
me a me aceitarem como sou., ,Sou dependente, peque

.

no para alquns, qrande, porém a teus olhos. Senhor,
sou cheio de deficiências. Mas ell preciso de uma opor-

,tunidad�. Não peço compaixão. Não desejo pena. Que
ro, a meu modo, colaborar. Não ,importa o luqar a mim
destinado ,na construção, desde que ajude a erquê-Ia.
Não me' destes muitos talentos, mas os que possuo.
farei frutificar. Senhor, . faze que me enl:arem corno·
uma 'pessoa, um irmão. Desejo dar aos outros o amor

,
' ,

aue de n1im brota e que; às· Vezes, não sou capaz d�
demonstrar. Ajuda-me a viver ,sem muletas, como uma
'pessoa diqna e honesta ó ,

Ensina-me a trabalhar pelo enqrandecimento do
,meu País.

.
,

'

Ajuda-me a mostrar nos olhos 'a plJreza e a qrati
dão por existir. Air.da que fraco" possuo a força de
querer vencer.

. Faze-me diqno daqueles que confiam em mim, e es-

tão dispostos <I me ajudar, ,'Soú' como plantinha verde,
,�â- q.u'e precisam reQar e cuidar,' para tornar-me árvore.

.

Mas, mais tarde oferecerei sombra.
Senhor, quero ser útil aos outros.
Talvez eu não possa falar, mas quero sorrir ..
Talvez eu não ouça, mas possa cantar.'

" Talvez eu 'não possa ver, mas acar nhar, com mi-
, nhas mãos sinceras.

Tal)/ez eu não pessa aprender muito, mas sabere.!
amar., ' , ,

Senhor, faço-Te um apelo:' não desperdices a mi-
nha vida! .

Aiuda-me a desenvolver o máximo minhas poten
cialidades. e expandir meus horrzontes. ' A ter�um lu-
qar ao sol.. .

,
. Lembra.Te de que disseste "Deixai viver os peque-

ninos"
'

.

Qüe�o ir ao Teu encontro, Senhor! '

confluentes::.!'Mprgenland"
. ou- ',� r.io do . Oriente, rio

.

"Herrn" �u-do Senhor, rio
do Braço São .Jesé ou Bra
ço do Sul,

. rio das Duas

Mamas,' Tio do' Rancho
Bom, "Silvàdo, e rre do
Bracinh� com Sllil barra
gell1 do' oItavo salte, pro-
'du tor dê' �I')ergja ttI6,trica,
intercaiadâ' com �. rede de

Capivarí, dá ex-Einprésul,
.. sj,tuada hei região do atual
munidpió', de Schroeder,
ora desm�mbrado do vaso

to território do velhe dis
trito de Itapocuzinho.

Seu 'j)r:imeiro intendente
distritiÍl foi o' agricultor
Athaitasio Justino Rosa,
que governou, auxiliado
pelo. fiscal pro.cópio Perei
ra I..ima dÍJrante os anos

administrativos qUI! ter

minou em fins de 1930,
quando da, derru�ada �o

. governo pelo' movimento
'revolucionário da Aliança
libertadora, 'dirigido pele
éaudilho Getúliö Vargas,
deflagrado em 03.1'0.'930.
'Atravíis de rigorosà slndl
éâncià (da quàl eu parfiel
pei>' afim -de' en'contrar lr
regul'áridades admlnlstratl
vas da intendênCia do sr.

Athanasio Jústiflo' 'Rosà. 'No
encerr-ãmén'to,' verificou-se
da existênciã em' caixa da

quantia de. dezesseis contos

e po.uco a fav.or do lnten
dente, que durante. seus

d9ze a.nos �e governo' do
distrito jamais. se descura
va, nos pagamentos em a.,

traso do professorado, Du
·rant�· as épocas difíceis,
lançava mãos de seu di
nheiro amealhado de pro
dutos comerciáveis de sua

'lavoura,
.

na produção de
aguardente e açúcar deme
rára, sanando nos balance
tes anuais;

,

No ato de 'seu afastamen
to de intendente; o saldo
fora revertido em apólices"
pagáveis,. a longo prazo ao

yelho e probo cidadão!
Raríssimo acontecimento

ocorrido em_ sua épOca .. ,

Antes porém, vamos des
crever em torno da antiga
povoação lindeira da atual
Comarca de Jaraguá. do
Sul, na adjacência do

.

rio.

Itapocuzinho I, já havia si
do conlitru,idá. casa de cul
to f en.xai.mel ) no ano de
1891 (' que era franqueada
aos católicos e sala de au-

.

fas a.os aJunos, filhos dos
primeiros que já viviam
aH. As aulas tiveram início
em janeiro de 1892, minis-

tradas pelo mestre, o sr,

Gustavo Doubrawa, onde
vinha ,chlndo áulas no nes-'
so; idioma'· no si$.tema· de
tradução., "Q� �h,"os qUe
�estc)ßhéciam a. língua na

clonai: _

_.' '. Ressaltamos, sobre as

�s(ola$ disfritajs' existen
tes no período, entre es

anos de 1919, a 1930, a sa
ber: em, Schroe,der I,

.

re-'
gida pelo mestre' 'Gustavo_
Tank; em' Guamiré!nga, por
4ntenor Cerçalj em J,acuas
,sú u, por Qtto' Winter. Jú··,

. nler e em Reves9, pelo pr��.
f�ssor Waldemar Cereal. .

• 'Na Colônia - Núcleo Ba
rãO' do Rio Branee, o 4msi-.
ne. era, subvencionado pelo'
Governo Federal ; e minis
,trado pelo professor Canta�
lícle Flores ',e, na 10caUd� ..

de de Schreeder u, ,era: re-.
gida pelo mestre Emí"o da.
Silva. O. p�édló havia sido
construído" no imõveJ do
pr�fesso�, com a d�momi-,
nação "Escola Pública, Her
e.iJio Pedro da·Luz", em sUa .

homenagelll, , e tendo fun
cio.nado

'

entre 15.08.1922
.ari fins de '1930,. quando,
ocorreu ,sua tr.ansferência,
para lecionar na. eseela
estadual da Estrada Bana
nal. :.'

I' .

,O pri�eiro int�hdente,
indicado ,p�las autoridades
Cf$) Est!lçfo 'Novo . re�aiu ao

àJagpano JrJneu Vi[lela -.vei�
qa, o ,seg�,"dp .foi AJ,be'rto
Kritschmer, 'o terceiro Pau
lo Wagner,'o quarto Agos
tinho ValenUm do Rosário
e o último, Gustavo Ru

bi!,,!:
.

Pela lei municipal de'Gua
ramirim, n�o 424; de ; '. ,;.
31.07-.1959, foi' criado o

distrito' �e-Schroeder., E

pela,.Jei n,O 968', de ... ,.

04.06.1964, o Pr.esident�
da Assemblêia Legislativa
criou _o novel município.

A lei n.O 247, de , .... '.

30-01-1948, com' terras
desrrt(!mbradas dê, Blume�
na'u, ftajaf e Joi i1ViI Ie,
criou o 'município 'de Mas-'
sarandupa. Sua instalação'
verificou-se' em 13.03.1949.
José CQrd�iro.' foi seu pri
meiro preféito nomeàdo,'
Com a mudança da sede

para o Distrito de Guara
mirim e este passou a ter
o nome de comar�a, cria

sJa a 28 de agosto de. 1949"
O novo' prefeito nomea

do, na ,pessoa do sr. J.os�
. Motta Piris.

(Do pesquisàdor
Emílio dq Silva)

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CÀSAL MENEGOTTr
Muito. festejadã

.

à· boda de
ouro -do casal Erwino (Ma
ria Kanzler) Menegotti no

Clube Atlético Baependi, 6a.
feira .. dia 12, depois de to

cante solenidade de bênção
do par [ubilar na Igreja
Evangélica Luterana de Ja

raguá do Sul. Como não po
dia deixar de ser, os convi-

.

dados foram fidalgamente
atendidos com um apurado

. banquete, os seguidos cum

primentos ao casal e demals
perentes, bem como uma a- .

nimada sessão de danças.
Também não. faltou a esti-
mulante bebida e os anima
dos bate-papos que a festa
ensejava. Após a saudação
de um dos netos do casal
jubilar, dizendo do signifi
cado do acontecimento pa
ra as gerações mais noves,
diversas rodas comentavam
os prlmördlos da hoje a

tuante e bem estruturada
Metalúrgica Erwino Máne
gotti e o seu. sucesso empre
sarial; chegando um grupo
a comparar o bem sucedido
empresário com o pouco
sucesso dos homens da área
financeira do País junto .às

.

conversações na rolagem
das dívidas- do FMI .:__ Fun
do Monetário Internacional.
'A certa altura um mais es-·

plrituoso disse que a rola
gem da dívida junto ao FMI
era perigosa, mas que o de
senvolvimento da Menegotti
se deveu também a sigla
F-M-l, isto é, à Ferraria Me

negotti Incorporada. Enten
deram?

OS SEIDEL _. O Comen

dador Alvim Seidel eHella
Fuck Seidel, de Corupá,. re

ceberam dia 5 passado, no
Maksound Plaza Hotel, em

São Paulo; as venerandas co

mendas das Ordens dos Ca
valheiros de SAo Carlos e

Legião Branca d. Castela,
. nos graus de Gran Oficiai e
Dama Comendadora. O a

contecimento foi marcado

por um jantar de confrat.r.
nizaçlo, com a presença d.

personalidades da vida na

clonai. Parabénsl

BAZAR DA APAE - O Clu
be de Mães da APAE de Ja

raguá do Sul, em regozijo a

Semana do Excepcional, irá
promover, de 22: a 26 pró
ximos, um......bazar junto ao

Centro de Informações Tu-

-rísticas, na Getúlio Vargas.
Ele funcionará das 14 às 17
horas e estarão à venda ar

ttgos os mais . variados. A
renda será revertida a· Apae,
que no dia 27, no Juventus,
realiza uma feijoada, às 12
horas. Cartões ainda estão
sendo vendidos, a Cr$1.500.

.Bente..

.
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Informaçõe�
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-_./
CrS 15 mil para não-sócios.

NA BAHIA - O casal Ro
lando e Dilva Jahnke, da
Agência Cosmos, vai partl
cipar no· próximo final-de-.
semana, em Salvador, Ba
hia, .do 11.0 Congresso Bra-

. sileiro de Agentes' . de Via
gens, onde ficarão hospeda
dos,· durante três dias, no

Clube Medrt!:!rranê,. um des
mais sofisticados do País.

Padrão de Jaraguá do Sul;
substituirá a Arthur Bor

chers, da Kohlbach. Três

empresas concorrem: Argi,
Marisol e Ind. Reunidas. O

jornalista Flávio José, aqui
da casa, convidado, vai 'ou
tra vez integrar o corpo de

jurados.

da Silva, filha de José Car
los (Carmem Fidler) da Sil
va. A comemoração deu-se
na residência dos avós ma

ternos, Ronaldo (Spitze) e

Wally Fidler, em ·Curítíba,
nossos amigos ,e· .assinentes
deste jornal. Fernan-da rece

be também os parabéns dos
avós paternos, dos bisavós
e, claro, os da 'coluna ...
,

IRMÃ OTíLIA - Trocou'
ida� dia 15, em Corupá, I
Irmã Otília· Oliano, diretora
do Grupo Escolar. São José,
que recebeu· homenagens
pelo natalício.

.
.

.

CORAL DA SCAR!PALHO
ÇA - O Coral da SCAR de
Jaraqué. do Sul, apresentou
se sábado à noite na cidade
de Palhoça, participando de
um -encontro de corais, em

comemoração aos d�z' anos
do Coral Bom Jesus de NjI
zaré, daquela cidade. Os co
ràlistas, que tiveram tam
bém oportunidade de dar
um giro por Florianópolis
e arredores, foram muito
bem recebidos e até o pró
prio José Acácio Santana,

. consagrado regente do Co
rai da UFSC, participou, ele
que será convidado a vir a

Jaraguá .em ·84, quando o

Coral da SCAR completará
seus dois lustros.

,

NO KAFFEE HAUS _' A

gora, todas as sextas-feir.s,
ne Kaffee Haus, os irmãos
Durval, Agostinho e Ronlildo
Borba, se apresentam ao'vi
vo, apresentando sa�ba,·Se
resta, chorinho, músicas re

gionais, músicas italiaRàs,
mexicanas e outros gêne
·ros. E. o· mestre Morais, no

comando da casa, oferece
pratos sensacionais.

ESPORTE É NOrrCIA
No jogo JEC x Inter de La

ges, realizado em Jaraguá
do Sul em virtude do mau

estado do campo em Jeln
viiie, o jogador Valdo, do
Jelnvllle Esporte Clube, em

entrevista à uma rádio da
Cidade dos Príncipes, justi
ficou o seu insucesso em

"chuveirar" na área' do ad
versário, para o imprevlsa
do centro-avante aproveitar
a oportunidade de' ampliar
o marcador, disse que tudo
isso acontecia porque· o

campo estava muito seco.

Como o jogador está acos

tumado a jogar .em verd'a
dei ras banheiras, em campo
sem drenagem - no que o

Baependi tem de sobra-,
de se perguntar ao Valdo se

não seria importante o du
be ·emprestador do campo
de futebol' mandar irrigar o

gramado antes do jogo, pa
rá voltar à sua antiga for
ma física? E já notaram co

mo as bilheterias arrecadam
em Jaraguá?.

NíVER DE' FERNANDA -

Completou seu primeiro, a
ninho, dia 14, em Curitiba,
a. garotinha Fernanda Fidler

.
.

Bastante prestigiado na quinta-feira, dia 11 � o' lan'.
çamento do.Escort, o carro mundial da Ford, na MoreI-

. ti, Jordan & Cia. Ltda. Nomes "in" da sociedade local
marcaram 'presença, sendo recebidos com a fidalguia
dos Moretti e sua equipe, que se esmeraram em bem'.
receber. Durante o coquetel, tod9s tiveram oportunida-:
de de ver e sentir o Escort e o por que da sua podero-,

.

sa diferença. Parabéns aos amigos da Moretti, Jordan,
pela baita recepção.

BONECAS VIVAS· - O·
Lions Clube 'Cidade Indes
trial, presidido pelo casal

amigo Alibert _ (Traudi)
Ewald, já abriu inscrlçoes·
para o V Concurso Be Bone
cas Vivas, a mais tradicio

.,aJ promÓção do clube. Ins

criçõés junto ii Mirtes. O a

contecimento está marcado
para 12 de outubro - fe
riado nacionai - no Clube
Atlético Baependi.

CASÓRIOS NA AGENDA·
.:_. Sobem neste sábado, o

altar da Igreja·Matrix; os

pares Níf.son Korb 'Benthlen
e Maria Laura da Silva, às
16 horas; Raul Celso Vasel
e Maria Luzia Zimmer, às
17h; Ren·ato 'Plazera Júnior
e Roselí -Krause, às 18h e,
às 20h, Alcides Eduardo
Bacca e Lucimár Demarchi,
Na Capela N. Sra. das Gra

ç", às 17h, Alcides Steindl
e, Darlene Flortee Busarello.
Na Igreja Evangélica de lta

pocuzlnho, às l1h, Allberto
Fritzke e lnqeborq Krobot.
Ontem, às l8h30; na M"triz
Celso Rosa � Marilene Fer
razza.

NA FI.ESC - Os empresá
rios José Carlos Neves, como
vice-presidente e Eggon João
da Silva, como membro do
Consel'ho Fiscal, -tomaram

posse, ao lado de seus com- .

panheiros, na diretoriá da

Federação das .1nérústrJas. d,
Estado de· Sant" Cata'rina _;.

Fiese, que tem como' presi
dente, r�leito,. cBer.narpo·
Wolfgang Werner: ê Jaragua
do Sul marcando presença.

AULAS DE VIOLINO -'

A SCAR tem abertas inscri

ções na rua Cei. Emílio Car
los Jourdan n,? 115, ao lado
do cinema, . para aulas . de
violino em sua Escola de
Música. A entidade centra

tou uma professora de vio
lino e os interessados po
dem se inscrever às 2as.,
3as., 5as. e 6as. feiras, das
14 às 19h.

BAILE BRANCO � Fabia
ne Maria Sapucaia do Ama

rante, filha.do casal Dirce

'Sapucaia e Geovah de Ama

rante, da sociedade joinvi
lense, é a nova debutante
inscrita para o traditional e
ventei soei;.1 do 'Baependi,
que acontece élla 16 de se

tembroi À' prõp6síto, o du
'be 'já -está expedindo convi
tes e a partir do dia 1.° de

.

setembr:o· começa 'a vendac
de m�sas· ao· preço de Cr'$
10 mil para assoeiad.os e

. ,
.

INÇ;O ANIVERSARIA -

Ingo Greuel, ou também In
.go Müller, figura carismáti
ca e as vezes folClórica, tro
ca idade neste domingo, dia
21. Ele faz 62 anos e certa

mente receberá os cumpri
mentos da. sua imensa iegião
de amigos, a qual nos incluí
mos. Felicidades! .

GRUPO EN'GENHO __

.

O

Grupo Engenho; de Flöripa,
um dos melhores do Sul do
Brasil, rnerca presença 'em

Jaraguá do Sul,· dia 271.
quando .realize um show no

Motódromo Getúlio Barreto
da. Sllva.t.às , ·21 horas, um

dos points mais frequente
dos pela. rapaziada e meni
nada que curtem o motoci

clismo. De, quebra, também,.
um àesfile de modas Yarna

hajBreithaupt e embalo na

boate do Motódromo. Quem
transa a' promoção é o 'JMC,
que tem à testa a compe
tente Jéanete Miriam Piske.

. FLUTUANTES --- Dia 16

passado, festejou .

o seu se
.

'gundo aninho, a linda garo-
·

tinha Ana Lúcia,. filha do
·

casal Paulo Roberto, o Kuka,
e de D. Iracy Maria Dumke
Pedri. Parabéns. 1/ Adqui
.rindo novo apartamento em

8arra Velha, Q industrial dr.
Dietrich Hufenoessler. Será
a nova residência de verão.

II O amigo Waldyr Ribeiro,
· da Weg, trocou idade 4a.
feira e daqui, 05 renovados
cumpriméntos. /! Para a

tristeza do mundo político,
cultural e religioso brasilei-

· ro, faleceu ·domingo, no Rio:
o pensador éatólico Alc,eu de
Amoroso Lima, o Tristão ,de

Ath�yde. Aos 90 anos de·
idade. /! Inaugurada ontem

às 17h30, a travessa que fi
ga a Reinoldo Rau com a

Domingos da Novã. Hoje co-
· meça a novä sistemática do
trânsito em Jaraguá. Muda
tudo. Espera-se para melhor.

OPERÁRIÓ : PADRÃO -

·Será quarta-feira, ,dia 24,
no ·Sar�ó Nóbre do Sesi, a

escolha
.

do novo Operário

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Qual é a máquina total?

•
Sua resposta vale um Ford Escort e muitos outros premies. Para concorrer, o

participante deverá apresentar o Certificado de Registro do veículo de SUa propriedade,
em qualquer Distribuidor Ford, onde receberá um cupom' gratuito para participar do
concurso, até 30 de setembro de 1983.

Os prêmios serão os seguintes: Um Ford Escort, modelo GL, 3 portas, 5 mar

chas, O km, 1984, átcooli um vídeo-cassete PhilcofFord PVC l000i 10 viagens de turis
mo a Manaus,!AM, para uma pessoa com direito a um acompanhante, passagens aéreas
de ida/volta e quatro dias de estadta no Hõtel Tropical de Manausi três Rádio Transglo.
be Philco e três Rádio-relógio Philco.

Venha conhecer o ESCORT - A MÁQUINA TOTAL, na

MORETTI JORDAN &' elA. ltda.
, .

e concorra a estes prêmios.

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

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

participa de todas as promoções especiais organizadas pelo C�UBE HONDA, como

convênios com hotéis e campings, concursos, etc. .

E mais: ganha grátis a assinatura da "REVISTA DO,CLUBE HpNDA". Tu
do o que você tem a fazer é vestir ii camiseta do CLUBE .HONDA. Faça-nos uma vi
sita para maiores informações.

Revendedor Autorizado

RONDA.
-----....-----------------------------------------------------.

.

Jardim São Luiz
COMPRFt O ssu LOTE NO JARDIM SÄO LUIZ POR APENAS

,

. Cr$ 26.600,00 POR.M�S.
.

JARDIM SAO' LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
, JARAGUA ESQUERDO.

IMOBILIÁRIOS
LTDA.

CRJ€CI-093 - 11.· REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

EMPREENDIMENTOS
MARCATTO

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

Flagelos
J.J. Garcia

A consciência humana reage, ante a violência, um
pouco como o organismo humano se comporta em fac.e
do álcool. Uma pequena dose de beblda, tomada por al
guém que não a 'consome habitualníente, tende a gerar'
uma sensação de euforia ou excitação.. Quantidades
maiores, entorpecem, anestesiam, promovem o desliga
mento -em face da realidade. Se ficamos sabendo que 2
vizinhos nesses - pessoas de boa índole, daquelas ln
capazes de fazerem mal às moscas ..,-. chegaram às vias
de fa�, ficamos chocados ante o ins6lito do aconteci-
mente. Porém, se a televisão nos informa sobre o as
sassinato de dezenas de pessoas em EI Salvador - país
cujo governo, segundo o ex-presidente nerte-amerleane
Jimmy Carter, lnscreveu-se entre os mais sanguinários
do mundo -'- esse acontecimento, mais qrave

-

mas roti
neiro, não nos comove.

-

.

Há, pois, um certo sentido providencial no flauelo
que, de momento, se abate sobre o Sul do país. Pelo
seu caráter inusitado, o acontecimento que al'i se desen
rola agride a nossa sensibilidade. O sofrimento dos
que inopinadamente perderam o teto, as roupas, a co

mida, os pertences todos enfim, engendrou uma pron
ta resposta solidária de todo o país. E esse abrir de
olhos anté o sofrimento de tantos irmãos brasileiros
está nos levando,agora, a tomarmos consciência de que
tão grave quaÍ1t� o drama dos flagelados sulinos, é a
quele vivido pelos milhões de pessoas castiqados bela
seca, no Nordeste. A diferença está apenas em qUe, exis
tindo ali uma espécie de flaqelação continuada, rotinei
ra mesmo, os nesses olhos não se chocam, mais, ante
o que lhes é dado ver: as quatro pessoas que morrem
de fome, a cada dia, em Cratéus (CE); a enorme taxa
de mortalidade infantil provocada . pela desnutrição e

outras tantas desqraças.
. .

.

-

.

-

.
Numa carta ao "Diário de Pernambuco", um leitor

de Olinda cementsnde a cena, mostrada pela TV, da
solitária morte de um bel, enqolfado pelas áquas re

voltas da enchente, em Santa Catarina, aiuntava que
"mais triste do que ver-se um boi ser traaado' pelas
áquas é' presenciar no Sertão (pernambucano) o fim
de dezenas deles, rodopiando não nas manobras' agita
das e incontroláveis de um redemoinho, mas pela pró.
pria incapacidade de permanecerem de pé". E, certa
mente, mais trist.e que finar-se dos bois. sedentos e fa
mintos é o extinquir-se 'de dezenas de vidas humanas,
aniquiladas peta fome.

.
-

-

O Brasil talvez não seja, hole, o celeiro do mundo
com que sonhavam os teóricos do "país essencialmen
te agrícola". Mas, de todo modo, é um insulto à bon
dade divina, que nos confiou território dotado de tan
tas potencialidades, assistirmos, inermes, a mortandade
que se verifica no Nordeste causada P9r falta de áaua
e por falta de comida. Aqora se a violência do fl-aqel'o
agudo, do Sul do país, nos despertou para a dureza das
realidades vividas pelos habitantes de certos pontos de
nosso território, urqe fazer-se alquma coisa para ate
nuar os padecimentos terríveis que - o nordestino vem

suportando, calado e paciente, ao lonao dos últimos 5
anos. (Plana)

Relógios, cristais, violões e. artigos. finos paru
presentes, em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJ()EIRO

que tudo lhe faz para servir bem .

Fica na Marechal Deodoro, 364

ASTRÔNIC
ASSIST�NCIA TÉCNICA-ELE1"RÖNICA .JARAGUÁ Ltda.

Équipe altarne-tte esper.ializeda em consertos de
calculadoras eletrônicas, somadoras, máquinas de es

crever elétricas e manuais, relóqlos-perito, reqistra-
dores e mlmeóqre+os .

.-

.-

Técnicos cursedos [unto a Olivetti e Dismac do
.

êrasil.. Atende-se l'\Jhto a sua empresa,
,; A AST�ONIC fica na rua Reinoldo Rau, 7$2,

.

[unto' a Tete Confecções, telefone 72-0534 � Jaraguá
do Sul'

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES. NAS,CIMENTOS

Dia 21 de julho
Roseméri, filha de Fortu

nato (Elvira) Besel.
'

Dia 28 d. julho
Fernando, filho de Faus

tino (Lídia) Voltolini.
Dia 31 d. julho
Juliana, filha de Antônio

(Elsinhei) Rodrigues,
Dia 04 de âgosto

(Jll

Jean Carlos, filho de Geo-
nor (Uzete) Gielow.

.

Dia 06 de agosto
Luciele Carla, filhâ de Ar�

naldo (Cecília) Gerent.
.

Dia 07 d. agosto
Glaison Fábio, filho de

'

Sérgio (Maria) Alves.
Josiane Aparecida, filha

de Bertoldo (Dorati) Hein.

Dia 08 de agosto
Ana Paula, filha ,de Ralf

(Rosana) Fischer.
Anderson Araújo, filho de

Esdras (Rosana) FeJ(cio.
Dia 09 de agosto
Márcia Luísa, filha de A

Belino (Olinda) Schulz, f

Areli, filha de Rudi (Na
dlia) KrOger. .

Jonathan Mário, filho de
Mário (Martina) Strycalki.
Aline Mariane, filha de

Rogério (Jandlra) Loewen.
Daniel Jefferson, filho de

.

Aclolar (Ma.ria) Marques.
Marineusa, filha de Ingo,

(Ivoni) Obenaus.
Dia 10 de agosto

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

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San-
.

ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car

tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de sé
habilitarem pare caser, os seguintes:
Edital 13:317 de 10-08-1983
OUVIO MARIO
SCHöPPING e

TERESINHA lOPES
Ele, brasileiro, solteiro,

motorista, natural de Joln
ville, neste Estado; domici
liado e residente na Rua

Henrique Marquarçlt,. nesta
cidade, fllho da Henrique
Marquardt e de Helena
Schöpping. Ela,. brasileira,
solteira, baleonlsta, natural
de Brusque, neste Estado,
domiç:iliada e residente. na
Rua - Henrique ,Marquardt,
nesta cidade, fllhs de Alcino
Lopes e de Maria Pereira
Lopes.

Edital, 13.31·8 de 10-0.8..1983
JOSIMAR CONZATTI e
ANA MARIA SiLVEIRA

Ele, brasilei.ro, solteiro,
economiário, 'natural de Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e' residente na

Rua Jorge Czerniewicz, nes

ta cidacie, filho de Alicio
Conzatti e de Lair Tissi Con
zatti. Ela,' brasllelra, soltei
ra, auxiliar de escrit6rio, na
tural de Corupá, neste Esta
do, domiciliada e

-

residente
em Barra do Ribeirão Gran
de do Norte, neste distrito,
filha de Elchion Silveira e

de Adelia Sllvelra,

Aniversariam hoje: 20
Sr. Erwino Gramkow, em

S. Bento do Sul; Sra. Benta
Mascarenhas de Oliveira,
em Ctba.; Sra. Dorotéa Mas
carenhas, Solange Loewen
Bloedorn, Sandra Müller,
Sr. Lauro Vegini, Ismar An-

. tônlo Schwartz Júnior.

Dia 21 de agosto
Sr. Ar'lõldo Leonardo Sch

mltt, 'Dónilda Frledél, Srta
Orieta Raquei Vieira, Sra

Hildegard Geffert
.

Grubbe
Sr. Arno Henschel, Sr. Áli·
do Drews, em Rio, da Luz I,
Sra .. Lucélia Margareth Pe
dri Krause, Sra. Neila Ma
ria, esposa de Luiz Belati;
Sr. Ingo Greuel (Müller);
Zélia, filha de Bruno e Janl
c� Breithaupt; .

João Ortval
do Bona, Arací Steln, Sra

Angelina Pereira.

Dia �2 .de agosto .

Sra. Delorme Wunderlic�
Stinghen, Sra. Maria Mada
lena, esposa de Antônio
Schri'litf; Sr. Joel Paulo Pe

reira, Sr. Alfredo Vogel,
em [tepocuzlnho: Sr. Nílton
Petrv, Sra. Alzfna Winter
Schmitt, José Stolnski, Jean
Fernando Engelmann; Elias
Ramthum.,
Dia 23 de agosto
Dr. Norberto Hafermenn,

em -Fpolls.; Sr. Alvaro Stino
ghen, em Cambé-PR.; Sia
Frida Bauer, Sr. Uno Ga·
dotti, Dr. Rodolfo Hufe
nuessler, Charles Müller.

Da; 24 de agOsto
Sra. Elisabeth Gressln- Vanessa, fillia de Victor

ger, Sr. Herbert Bürger, Sr (Ivanir) Franzoi.

Wiegand Roeder, Sr. Ewal. Micheie, filha de Vilmar

do Ziemann, Rubens Voigt. (Edite) Stein.

Sra. Eliane, esposa do Cap Simone, filha de Ingo
Sérgio Luiz Rosa de Bem; (Norma) Glese,

Roberte Paloma Rlbelro, Sr. Cybeli Cristina, filha de

Vergílio Demarchl, Sra. Wal- Vilson (Claudete) Borges.
demar Maximiliano Rau. Dia 11 de agosto
�ia 25 de agosto Jean Carlos, filhó de Val-

Sra. Odila Pavanello Brug- mor (Lourdes) Ranghetti.
nago,. Sra. Josefina Satler Ivani, filha de lnéclo (Ro-

. Píccoli, Loreno Alperstaedt, s.ália) Urbainski. -

Sra. Milda Schütze, Marci- Juliana; filhêÍ de Leoimar

nei Töwe, em Jaraguazinho; (Rosen). Leier.
.

Waltraud Lueders, Sr .. Bruno Dia. 12' de agosto
Olska, Sra. Terezinha Brug-, Daiane Fernandes, filha
nago VaHatti, Manuela, fi· de Airton (Isabel) Dias.
lha do dr. Manoel (Vera) Andréia, filha de Dorival
Karan, em Ctba.· (Maria) Tonholi.
Dia 26 de agosto Dia 13 de IIIgosto

Sra. Olívia Petri, Sra, Ive-
_ Edson, filho de Palmiro

te Vosgerau Hommerding, (Adelinda) Ziehlsdorff.
em Ctba.; Sra. Clementina Dia 14 de agosto'Zapella Avelino,

.

emrHapo- -

Eder Tadeu, filho de Mau-
cuzinho; sr.·Gustavo Alpers- cir (Maria) Alegri ..taedt, em Itapocuzinho; Ar� Jonas Diego, filho de Ma-
nildo Carlos Pereira, Sr. Jo- nuel (Joanita) Arantes.
sé Carlos. Gerent, em Astor- Marcela, filha de Moacir
,ga-PR.; Sr. Herberto Fis- (Armelinda) Dallabona.
cher, Sra. Reintraut Lipins-
ki, Leoni E. Narlóch, Ralph Dia 15 • agost�
Schommàrtz, Sra. Teonila luís Carlos, filho de Ar-l
Dlimker. geu (Sirlei) de. Andrade.

Edital 13.319 de 11-08,,1983
HUMBERTO SANSON e

ROSANE BO$SHAMMER
Ele, brasileiro, solteiro,

vendedor, natural de 'Jara
ÇJuá do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente. na

Victor Rosenberg, nesta ci
dade, .filho de Umberto San
son e de Zélia Marlene San
sono Ela,brasileir!il, solteira,
balconista, natural de Jara
quá do Sul, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Procópio Gomes,' nesta
cidade, filha de Alphonso
Bosshammer e de Amanda
Jung Bosshammer.

-

Edital '13.320 de 11�P��1983
.CARLOS ALBERTO ROM
DER e DALVA DAS NEVES
MACHADO

Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, natu·
ral de São Bento do Sul,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua José Teo
doro Ribeiro, nesta cidade,
filho de Herbert Roweder e

dé Adele Domb�ck Roweder.
Ela; brasileira, solteira, bal-.
conista, natu'ral de Ponta
Grossa, Paraná, domicillada
:e residente na Rua João Ja-

nuário Ayroso, nesta cidade,
filha de João Basilio e de
Maria das Neves Machado.

"lar, natural de Benedito No.
vo, neste Estado, domi&.ilia
da e residente na Rua Rio
Branco, nesta cidade," filha
de Daniel Katzschãroskl e

de Matilde Katzscharoski.

Edital 13:325 de 15-08-1983
. WILSON ALUIZIO BRUGN�
GO e LlNDAMIR ALVES

Ele, brasileiro, _ solteiro;.
mecânico, natural de. Jara.
guá do Sul, neste Estadö,
domiciliado e residente na
Rua Joinvllle, nesta cidade,
filho de Daniel Brugnago·�
de Carmen Rank Brugnago;

. Ela, brasileira, solteira, cIO
lar, natural de Doutor Pei..

_drinho, neste Es�ado, doms
ciliada e residente na Rua
Jolnville, nesta cidade, fi·
lha .de Leopoldo Alves e de
Terezinha Alves.

'

Edital 13.321 de 11-08-11983
Cópia recebida do Cartório
'de Tubarão, neste Estado.
EDUARDO DE AGUIAR
LEANDRO e EDIL!A APARE-
CIDA BRAG'A

.

Ele, estudante, natural de
Tubarão, neste Estado, do
miciliado e .residente em

Tubarão, rieste Estado, 'filho
de Manoel Sebastião Lean
dro e de Zenaide de Aguiar
Leandro. Ela, estudante, .ne
turalde Jaraguá do Sul nes

te Estado, domiciliada e re

sidente na Avenida Getulio
Vargas, 329, nesta cidade,
filha de Nelson Pereira Bra
ga e Elza Gonçalves Braga.

Edital 13.322 de 12-08-1983
IRINEO JOS! WEILLER e

ROSANGELA TEREZINHA
DALLABONA

I:le, brasileiro, solteiro,
gráfico, natural de Jaraguá'
dó Sul, neste Estado, domi
ciliado e residente em Ilha
.da Figueirâ, neste distrito,
filho de Mario Weiller e de
Léonoro Zipf Weiller. Ela,
brasileira, solteira, do' lar, .

natural de Rio dos Cedros,
neste Estado, domiciliada e

residente em Jaraguá""!Es
c(uerdo, rieste distrito, filha
de Ardemiro Oallabona e de
Hlldeqardt Dallabona.

Edital 13.323 de 12-08-1983
'BRAZ DA SILVA e VILMA
BRUEHMUELLER

Ele, brasileiro, solteiro,' 0-
perário, natural de Massa
randuba, neste Estado, dó
miciliado e residente na

Rua Victor Rosenberg, nes

ta tidade, filho. de Maria
Fortunato da Silva. Ela, bra
sileira, solteira,' operária,
natural de ,Massaranduba,
neste Estado, domiciliada; e

residente na Rua Victor Ro
senber, nesta cidade, filha'
de Leopoldo Bruehrnueller e

de Rosa' Torezani Bodden
l5erg Bruehmueller.

Edital 1�.324 de 12-08-.1983
WALFREDO ROEDER e IRIS
MARIA KATZSCHAROSKI

Ele, brasileiro, divorciado
representante, natural de
Benedito Novo, neste Esta- .

do, domiciliado e residente
.

na Rua Rio Branco, nesta

cidade, filho de Erich Roe
der e de Marichen Roeder.
Ela, brasileira, soltejra,._ do

Edital 13.326 de 15-08"1983
JONAS. JOSe lEITE e

UNDINA FARIA

Ele, brasileiro, solteiro,
.soldador, natural de Indaial
neste Estado, domiciliado' e
residente na Rua 207; nesta

cidade, filho de Jose Paulo
Leite e de Maria Lucia Lei·
te. Ela, brasileira, " solteira,
do lar, natural de Benedito
Novo, neste Estado, domici
liada e residente na 'Rua
207, nesta cidade, filha de
José Faria e de Maria Gosa·
va.

Edital 13.327 de 16-08-198'3
ALCEBIDO BALSANELLI e

LEONIR LONE lEITHOLD
.

Ele, brasileiro, solteiro,
servente" natural de I..uís,
Alves, neste Estado, domtel
'líado e residente em Ilha dá
Figueira, neste distrito, filho
de PascfÍoãl BaisaneIli e de
Claudina Plebani BaIsaneIli.
Ela, brasileira, 'solteira, ope
rária, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domici·
liada e residente na Rua An
tonio Carlos Ferreira, nesta
cidade, . filha de Oswaldo
Leithold e de Regina Kuk·
linski Leithold.

Edital 13.328 de 16-08-1983
TEO GERHARD MEYER e

CRISTINA VON HERTWIG
Ele, solteiro, estudante,

natural deste Estado, doft\\i·
ciliado e residente na Rua,
Presidente Epitácio Pessoa,
85, nesta cidade, filho de
Teo Siegbert Meyer e. de
Aurea Ha,rnack Meyer. Ela,
solteira, estudante, natural
aeste Estado, domiciliada e

.

residente na Rua Hermann
Hering, em Blumenaiu, neste
Estado, filha de (gor Fran
ciscb Von Hertwig e Inge-
borg Véra Von Hertwig..

conclui na pág. 1: '
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Prefeitura
garagens e
A Celesc concluiu o pro

jeto que viabiliza li exten

são da. energia elétrica,· por
via áérea, às antenas re

transmissoras de televisão,
no Morro da Boa Vista, que
atualmente é feita por ca

bo, com grande perda de

potência, chegando a 180
watts, quando o correto se

ria 220. Essa baixa voltagem
tem prejudicado inclusive
maior nitidez no som e lme
gem captados no vídeo. A

informação é do prefeito
Durval Vasel, que de posse
do projeto, solicitou a Ce
lesc o orçamento de custo

para a execução dos servi-

ços. "

A" municipalidade tam

bém irá fazer a; menutenção
das torres, que sofrem li a

ção da maresia, deixando
toda a estrutura metálica
oxidada. As antenas recebe
rão reparos e novas pintu
ras.

O Chefe do Executivo
Municipal adiantoU ainda a

compra de uma área de 26

mil m2, de Srlvio Bortolini,
.

na rua Ângelo" Rubini, na

Barra do Rio Cerro, proxi
midades do Posto Km?,
que servirá pare a nova ga
ragem municipal, posto, 0-

ficina, fábrica de tubos e

usina asfálHca. O imóvel
tem 90 metros de frente e

custou Cr$ 20 milhões, pa
gáveis em quatr6 . pC!rcelas.
A transferência dar-se-á
gradativamente e. a área que
atualmente é utilizada, po$'
sivelmente deverá ser usa-

I da para a construç50, no

futuro, da nova prefeitura.
A fáprica de tubos da CeI.
Proc6pio Gomes igualmente
será desativada no futuro e

transferida para as novas

instalações, na Barra do
Rio Cerro.
Vasel informou também

que intercedeu junto ao

DER, residência de Jofnville
e EI Secretaria dos Transpor
tes e Obras,· para que estes

procedessem a sinalização
vertical da rua Jorge Czer
niewic: e das ruas que d50
acesso a Barra do Rio Cerro,
a partir da Ponte do Vai
latti. O máximo que conse-

vai transferir
sinalizar ruas

guiu ,"oi o empréstimo da

máquina sinalizadora, en

trando a municipalidade
com a tinta, que terá um

custo de aproximadamente
Cr$ 1,5 milhão.

Esta semana, u'i8 equipe
do DER/SC esteve em Jare

guá do Sul, para iniciar um .

trabalho de levantamento·
dos estragos com estradas,
pontes, pontilhões e buei
ros, causados pelas constan
tes' chuvas e enchentes. O

governo pretende ressarcir
em parte os investimentos
com a recuperação. _

Por outro lado, segundo
o Prefeito, continua a reti
rada de barreiras, que con

tinuam caindo. Da mesma

forma, a prefeitura está pro
curando resolver o crônico
problema de escoamento
das águas pluviais e esgo
tos na Marechal ' Deodoro,
implantando nova tubula-

�ão. No "Morro do Carvão
será construído um sumi

douro, pare recepção do.
barro que de lá desce e a

laga a Marechal, a partir
da Igreja até a Farmácia A
venida. Esta semana foram

implantados tubos de me

tro, da OfICina Leitzke a rua

João Marcátto . e- desta a

MareChal Deodoro, substi
tuindo aos anteriores, de
menor .bitola e que estavam

entupidos.
E em data de ontem,

quando também foi inaugu-
. rada a travessa que liga a

Relnoldo Rau com a Proc6..

pio Gomes, o que possibili
ta a mudança no escoamen

to do trânsito a partir das
6 horas deste sábado, che
gou a Jaraguá do Sul a no-

.

va máquina adquirida pela
prefeitllra,· a escavadeira, hi
dráulica giratória Fiat-Allis
S-90, que teve um custo de
Cr$ 37,5 milhões. Foi ad

quirida à vista, por este pre
ço compensador, mas na

verdade o' custo real desse

equipamento, hoje, é de Cr$ .

61 milhões à vista. A esca

vadeira, além de ser empre
gada para obras de sanea

mento, irá retirar seixQ,dos -

. rios p�ra" emprego no asfal
tamento de ruas;

CORREIO INFORMATIVO

CINE JARAGU.4 ..::. i;m cartaz; deste sábado até 5a.

"feira, sempre às 20hlS, "Rambo - Progrâmado pira Ma
tar", Em matinê, amanhã Um Trapalhlo Mandando 'Brasa',

COMUNID. EVANG; - Neste sábado, a partir das 17h,
em Nereu Ramos, churrascada da .Comunidade Evangéliçe,
no Estrelle: // Cursos: de batismo - dia 3 de set.embro,
às 15h; de noivos - dias 1-7 e 18 de setembro. Dia 17;
das 17 à,s 22h e dia 18, das 8h30 às 12h. I nscrições ante:
cipadas na Secretaria.

I
I ,

Festival ,do Folclore
propicia grande
movimentacão

I

EDUCAÇAO NAO FORMALA 19a. UCRE está orqarri
zando e realizará dia 26, 6a.
feira vindoura, às 20 heras,
no Ginésio de Esportes Ar
tur Müller, o III Festival do

.

Folclore, que contará, em

sua abertura, com a presen
ça do Coral da SCAR, regi
do pelo maestro Luís Fer
nando Melara. O festival, em
comemoração ao Dia Inter
nacional do Folclore - 22
de agosto - terá a partici
pação dos Colégios Esta-

. duais Miguel Couto e Tere
sa Ramos, Grupo Escolar·
São José, Escolas Básicas
Prof. José Duarte Maga
lhães, Elza Granzotto Fer

raz, Padre Bruno "Linden e

Euclides da Cunha, Centro
Interescolar de 1.° Grau
"Mário Krutzsch" e Grupo
Folcl6rico Bumba Meu Boi.

, O secretário de Cultura,
Esporte e Turismo, Artenir
Werner, vem para prestigiar
o Festival do F.olclore.

TRAN_SFORMAÇAO DE
ESCOLA
Através de portaria assi·

nada pelo secretário de Edu
cação do Estado de Santa
Catarina, Prof. Moacir Tho-
maui, a Escola Isolada
"Ilha da figueira", do. mu
nicípio de Jaraguá do Sul,
pertencente a rede estadual
de ensino, foi transformi)
da em Escola Reunidas
"Ilha da Figueira".·

"PEDROSO HORTA" VAI
IMPLANTAR NOCLEO EM JS

O presidente da Fundaçã0
Pedroso Horta, 6rgão que
assessora o PMDB no Esta
do, Jacó AnderIe, acompa
nhado dos membros Ciri..

neu Cardoso e AntÔnio Ro
mão de Andrade Neto, esti
veram reunidos dia 10 em

Jaraguá do Sul, com a Exe
cutiva do Partido, quando
entre outros assuntos "tra
tou-se sobre o trabalho de
base que deve ser feito com

vistas às eleições do diretó
rio regional no próximo dia
20 de novembro, campanha
para eleições diretas à Pre
sidência da República e, a

futura implantação, em JaJ

raguá do Sul, do Núcleo da

Fundação Pedroso Horta,
que coordenará as ativida
des do 6rgão em tõda a, mi

crorregião. O provável pre
sidente do Núcleo deverá
ser o dr. Altevir Fogaça Jr.

Com o objetivo dé desen
volver habilidades menuals
de forma a permitir às
mães contribuição na manu

tenção familiar, a Divisão
de Administração de Ensino
está executando Cursos Su-.
pletivos de. Educação Não'
Formal em localidades. vá
rias do município de Jara
guá do Sul. Todos têm ou.
12 ou 18 horas de duração,
em dias, locais e horários
distintos. São eles de: cro

chê, no Abdon Batista; tri
cô, no Holando M. Gonçal
ves; arranjo de flores, na

Comunidade São Judas Ta
deu; pintura em gesso, e,
mecramê, na sede da

.

19a.
UCRE; e pintura em teci

do, no Grêmio Jarita.

,SUPLETIVOS
PROFISSIONALIZANTES

(
A Comissão Central de

Exames Supletivos, prorro
gou as inscrições aos Exa
mes Supletivos Profissiona
lizantes na modalidade de
Técnico em Transações Imo
biliárias. O prazo vai até
24 de agosto, às 18 horas,
na sede da UCRE de. Blu
menau. Poderão iriscrever
se candidatos de qualquer
cidade, desde que cumpram
as' exigências estabelecidas
no Edital 02/83.
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Vereado.res a

Prefeito na c

de escavad
Na sessão. de qulnta-feln

Vereadores de Jaraguá do S
projeto do Executivo, autori
trair ernpréstlmc até Cr$ 30
Besc, para aquisição de ume

va Ei, também, projeto que:
Ia dotações do orçamento,
600 milhões. Da mesma fOr
lei do vereador Luiz Zonta (
põe sobre denom inação de vi

.

rua 28, localizada na B'arra
chamar-se-á Francisco Sting
campeão mundial de futebol
ex-combatente da FEB Fidélis
também na Barra, Augusto
Henemann-Plonel roo

Zonta entrou com novo

do a denominação de Bruno
'ro, a rua 44, lateral da Ber

\ Barra. O vereedorpedesslsta
bém ao Executivo, no que r

todos os vereadores; -a retifi
Estrada Garibaldi, entre as

Seil e Maestri, onde inclusive
iluminação estão alinhados
traçado. "

E ainda quando da discu
de empréstlrno pelo Executi
Ar:noldo Schulz (PDS), após

.

[eto pela sua bancada, disse
ja costume do atual ,governo
prar bens de pol íticos enfore
cada votaria a favor do proj
se a compra de um equipa
vereador-presidente José Gil
rabenizou-se com Schulz e c

bém favorável "que a Prefeitu
quirisse equipamentos, que
porém, disse desconhecer qua'
líticos falidos.

E;sse termo inclusive foi
edil Álvaro Rosá (PMD6),
compra de equipamentos usa

parcos recursos de que dis
lidade" .

.

JS: ,Odontólogos," no
"curso de endodontia

A Associação Brasileira de Odontolo

gia, Sub-Secção Regional de Jaraguá do

Sul, irá realizar no Centro Empresarial,
dias 26 e 27 de agosto, u"m curso de En
dodontia estudo e tratamento de canais

dentários), que será proferido pelo Prof.
Dr. Sérgio Herrero de Moraes, Docente da
Faculdade de Odontologia da Univers�da
de Federal do Paraná. Este curso, de acor-.
do com o Dr. Alfredo Guenther, Presidente
da Associação, terá por objetivo aumentar

o conhecimento dos profissionais da área

odQntológica, marcando assim o início
das atividades do Departamento Cier.tífico
d'a ABO/JS.

A Associação Brasileira de Odontolo-

gia, Sub-Secção deJaraguá do Sul, funda
da em 4 de junho de 1980, conta atual
mente com 30' associados e prevê a parti
cipação de pelo menos 35 profissionais no

curso de Endodontia, de Jaraguá,' Massa
randuba, Corupá, Schroeder, Guarämirim,
Joinville e Mafra.

BOMBEIROS ,DISTRIBUEM A
TAXA DE SEGURAN'CA CONTRA INC�NDIOS

Com o objetivo de raclo-
'

nalizar e baratear os custos
de cobrança da Taxa de Se
gurança Contra Incêndio a

Secretaria da Fazenda, atra
vés. do Centro de Informa
ções Econômico-Fiscais, jun
tamente com o Comando da
Polícia Militar do Estado,

. deliberou distribuir o do
cumento de arrecadação do
referido tributo aos contri
buintes através das unidades
do Corpo de Bombeiros.

.

Com essa medida as pró
prias unidades da corpora
ção estão se encarregando
da distribuição dos documen
tos aos contribuintes e es

tes já recebem devidamente
preenchidos, devendo ape
nas, no prazo regulamentar,
procurar Cl agênciai bancária
do seu munlcíplo para efe
tuar o pagamento.

Em Jaraguá do Sul, o Cor
po de Bombeiros Voluntá
rios já está entreçando as

guias para os contribuintes.
O tributo deverá ser pago

em duas parcelas, vencfveis
nos dias 26 de agosto e 26
de setembro.
EM ASSEMBLÉIA
O Corpo de Bombeiros'

Voluntários de Jaraguá do
Sul, realiza dia 24 próximo,
em sua sede, assembléia pa ..

ra exame, verificação e a

provação do balanço geral,
agosto/82 a a90sto/83, elei
ção do novo Conselho Ad
ministrativo (que atual
mente é presidido pelo vice

presidente, em virtude da
transferênci-a do presidente,
Adolar Jark), gestão agosto
83/84 e eleição do Conse
lho Fiscal, além de assun

tos gerais da corporação.

PROCLAMAS. DE
CASAMENTO�

"

(continuação)

Edi ta I, 13.329 de 16-08-1983

RUDIBERT GROTZMACHER
e IVETE KUESTER. Ele, bra
sileiro, solteiro, operário,
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua 'José Bauer
nesta cidade. filho de Wer
ner Grützmacher e de Cilly
Grützmacher. Ela, brasilei
ra, solteira, do lar, natural
de Jaraguá do Sul, neste Es

tado, dômici_liada e residen
te na Rua 214, nesta clda
de.. filha de Mário Kuester e

de lrene Konell Kuestef-.

Edital 1"3.330 de 1.6-08-1983

ANTONIO OSCAR RABELLO
e EROJDES DA SILVA
CORDEIRO. Ele, brasileiro,
divorciado, operário; natu

ral de Caçador, nesté Esta
do, domiciliado e residente'
em Guararnlrlm, neste Es
tado, filho de João Rabello
e de Maria de Almeida Ra

, bello, Ela, brasileira, soltei-
ra, do lar, natural de Barra
Velha, neste Estado, domici
liada e residente na Rua Jo
sé Teodoro Ribeiro, nesta

cidade, filha de Antonio Ro
mario Cordeiro e de Marja
da Silva Cordeiro..

E para qUI chegue ao co

nhecimento de todos, mC\ln
dei passar o presente Edi

�al, que se,rá· publicado pela
Imprensa e em Cartório, on
de será afixado durante 15
dias.

.

É HOJE A GINCANA E
LEILÃO DE OBJETOS DO

PX CLUBE, EDITAL
��

ÁU�EA MÜLLER GRUBBA� Tabeliã Designada de
Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de
Jaraguá do Sul, Estado. de Santa Catarina, na forma da
lei, eté.. . ..

.. . -

Faz saber a todos quantos este edital virem que se

acham neste Cartório para protesto os títulos contra:
.

ADEMIR AUGUSTO NOERNBERG, Rua Henrique N'oern
berg�257, nesta. ERICO ZILS, Rancho Bom, Schroeder .

ERN,I DA SILVA PORTO, Av.Mal. Deodoro, 301� nesta.
IND COM ,REPRES VAB LTDA, Rva Cei. Proc. GOmes,

.

669, nesta. JOSE HASS, Rua Francisco Hruschka, s/n�
nesta. MARIO MELCHIORETTO, nesta. RENATO BEN
TO, Rua Jose Teedere Ribeiro, 4370, nestil. VALDIR
MAAS, Rua Mal. Floriano Peixoto, 134, nesta. VALTRUD
KUPAS, Rua Guilherme Weege, 22, nesta.

"

Com a finalidade de an-
Qariar materiais de constru
ção, que serão doados à et
de ou cidades que estiver
mais necessitada desses ma
teriais para uso na -recons
trucão ou recuperação de
seu patrimônio, o PX Clube
de Jaraquá do Sul, com o
apoio da Prefeitúra Munici
p�1, realiza neste sábado, a
Gincana cara Reconstrução
de Santa Catarina, que vai
das 8 às 18 horas·

A Gincana consiste na e

xecução de cinco tarefas
pelas equipes Inscritas." ta
refas essas já liberadas e

que são: 1). Venda de Jn
cresses oera o baile de en

cerramento, que acontece
hoje à noite, no Juventus, a

. partir das 21 h30, com Os
Galopelros e Top Som; 2).
Coleta de vidros .e oerrefas:
3). Doação de um objeto
antioo: 4). Coleta de mate
riais de construção; 5). A
presentação, no baile, de
um número artístico. À pri
meira colocada, como prê
mio, caberá e-s 100 mil; à
2a. colocada Cr$ 60 mil e

Cr$ 30 mil à 3a. colocada".
LEILAO·
Todos "os objetos antloos

que serão arrecadados du
rante a Gincana, irão a lei
lão ·esta tarde, no Sesl, a

partir das 14 horas.

,E, como os dites devedores não foram encontra-
, dos ou se recusaram a eceltar a devida Intlmação, faz·,
por intermédio do presente edital para que os mesmos

. compareçam neste Cartórlo, na Rua Artur Müller, 78,
nó prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então

. dar ,razão por que não o faz,:sob pena "de serém CiS re

feridos títulos protestados ne forma da lel, etc.
ns/ J�râguá do Sul, 18 de agosto de 1983.

AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabeliã Designada de Notas e Oficial d&
Protestos de Títulos da Comarca de
Jaraguá do Sul.

Entre ßO'Monza,4 pOrtas'poraqui.'
Ellel�lerfe( Clmércil ." .

�e Vllculls lI�l.

. ;): ."�'...... , ... , .......
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Este jornal'é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

Verculos 'movidos a álcool
. Corcel II L '- azu I 1981
Belina " L - azul 1981
Passat LS - branco 1979
Brasilia - branco 1981
Opala 4 portas - azul 1980
Chevette Hatch - azul 1981

'Verculos movidos à gasolina
Corcel II - beqe .. , ; 1981
Corcel " LDO - prata .........• 1980
Corcel" GT - azul 1980
Corcel II LDO - beoe 1979
Corcel II • branco 1979
Corcel II - beqe ........•..... 1978

.

Corcel II - bece 1978
Corcel II LDO ,- verde met. 1978
Corcel cupe - branco 1977
Corcel cupe - bece ,1977
Bellna - marron 1977
Passat LS - cinza 1980
Variant " - verde , 1980
Variant " - beqe -, . . .. 1978

J Kombi _ branco 1980
Fiat '147 - verde '. . . . . .. 1977
Opala eupe - branco 1975
Chevette L -, marron met. 1981
0-14 - vermelho 1979
F-100 - álcool - Ocre 1981
F-100 - álcool - beoe 1979

, F-4,OOO - Larania 1978

I

Carros usados e revisados?
Venha conhec.ê-Ios em nossa

aaincia, onde sempre
há um do seu aqrado.

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

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES
, ,

\

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

'pessoal especializado, 'possibilitando uma viagem
tranquila, rápida e s�ura.

.

Programe bem! Programe Canarinho,
� transporte carinhoso.

CONFIRA A HIS1�ÓRIAu. Barão d�At�pocu

pai, o atual Parejue Agro';Pecuário "Minis
tro João CI�phas", situado na Rua 7
(Walt.(r Marquardt), nesta cidade de JarR
guá do Sul.

-- Reunia�se a Câmara Municipal e 4
vereadores do distrito de Corupá apresen- ,

tavam telegrama à Assembléia Legislativa,
pedindo a inclusão de Corupá no ante

projeto de criaçã� de novos municíl?ios,
que mais tarde veio a se concretizar/

- Na mesma ocasião o Vereador Her
bert Schneider ápresentava indicação ao
Prefeito Municipal para mandár instalar
"feiras livres", 'na cidade, aprovado por
unanimidade pelos vereadoi'ês."

. .. IfÁ 20 ANOS.

- O Vereador José Narloch, já fale
cido, intervinha na Câmara, para mostrar
a sua apreensão pelo fato' do Município
não ter requerido o pagamento das cotas

atrasadas do fundo de Energia Elétrica, do
Ministério de Minas e Energia .e, ante a au

torização que o governo
'

féderal dera ao

Ministério da Fazenda, de realizar tais pa
gamentos, apresentava ao Prefeito os ca

minhos legais para sua ;tramitação, pois,"
estava vivàmente interessado em ver obti
do ô benefício para o seu Município.

... HÁ 10 ANOS

- O Lions Clube de Jaraguá do Sul
- Cidade Industrial, realizava em fins de

julho uma eburraseada no Parque Agr�.
•

Pecuário "Ministro João Cleophas", com

a finalidade de arrecadar recursos para
adquirir um microscópio. A Comissão Mu;, _

nicipal êJé Saúde e a ACARESC, a,través de
suc�ssivas reuniões e trabalhos, desenvel-.
via 'salutar mevlmente tendiitnte a melhe
rar a saúde da população. A verminose tl
nha registrado substanchil aumento e o

microscópio era utilizado numa sala para
exames e combate a vermlnese,

�

- A Fundação Intermunicipal para o

Desenvolvimento de Santa Catarina - FI
DESC -, dirigia ofício ao sr. Eugênio Vic.
tor Schmöckel, diretor do "Correio do Po�,
vo", nes

, seguin·tes termos: "Desejamos
co,!! o presente, externar ,i) y. Sa., 05 nos

sos mais profundos agradecimentos Pela
relevante prestaçã� de �erviço à FIDESCre
a nossa comunidade Micro-Regional, quan
do representou a Entidade ,deferidéndo e

reivindicando seus interesses iunto ao Con
selho Curador da FUI'IIC - Fundação Uni
versidade Norte Catarinense -, no perío
do de 1972. Cordialmente, ass. Sérgio Ale
xandre de Oliveira - Assessor, Técnico

p/Eugênio Strebe _;, Presidente da Fl
DESC".

... HÃ 38 ANOS

- Del'orges B. da Costa, Augusto Her
mes Schmidt, Ângelo Piazera,Ouo Mey,
José Fructuoso e Äntonio Zimmermann,."
um dia resol>teram eles próprios intQrar
a comissão organizadora do "Baile das Val
sas", que acabou se realizando no dia 14
de julho de 1945, um sábado, no Salão
Buhr, à rua Cél. Emílio Carlos Jourdan, e
que se transformou numa grandiosa noite
dançante, baile que começou às 20 horas
e se estendeu até as 6 horas ,da manhã se

guinte, com o salão totalmente tomado e

animação p'ra ninguém botar defeito. A
liás, hoje já não se faz mais baile comó
antigamente. Não é, Ângel'o?

INDúSTRIAS REUNIDAS JARAGU A e CONPAL . Concentrados p/Alimentos
,

,

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

,

Se o seu problema é este a solução é esta: Organizäção Contáb,1
"A Comercial" Ltda. Rua Cei. Procópio Gomes 290.

Telefone 72-0091.

- Dia ,1.0 de agosto aniversariava o

dr. Waldemiro Mazurechen e a noite o ea-
- sal recebia a visit� ,de, numeroso grupo de
famílias da sociedade local, que oferece
ram uma valiosa lembrança. A certa altura
levanta o dr. Artur Urano de Carvalho pa
ra saudar o nataliciante e o sr. Artur Mül.
ler, agradecia em nome deste. 'Mas numa

coisa todos eram unânimes: o casal Mazu
rechen foi incansável em prodigal'izar aos

inúmeros amigos fidarga ,recepção.

- Gasolina era palavra mágica ne�.
ses tempo,j de guerra. Fazia cair de joelhos
qualquer potentado, mesmo o mais orgu
lhoso e cioso da sua importância e inde
pendência. Depois que os carros voltaram
a transitar, com ou sem cota, fazendo con

corrência aos velhos e morféticos 9as09ê
nios, a fah. cresce ainda mais.,� de fato
difícil Cle fazer controle. Difícil é um me

do de dizer, porque, quando se estuda o.

assunto a fundo, qualquer cidadão pode
saber que, com trinta litros por mês, por
mais econômico que o veículo seja, não
se pode viajar mir quilômetros'. E eeme
me disse o Brederodes, "eu só queria s,a

ber onde está a 'mina ... " Seja lá o que
fôr. A verdade, é que existe gasolina no

câmbio negro em todo o Brasil. E, se elÇ_is
te, é porque alguém recebe mais do que
precisa e a passa nos cobres e a bom pre
ço. Mas vá alguém denunciar 0_ especula
dor para ver se não fica a pé, desabafa
J. JUSTO.

HÁ 30 ANOS

-- Pelo Decreto n.O 10, de 18-07-53, o
Pref. Artur Müller abria crédito espeeial
de Cr$ 25.000,00, para pagamento de dois
terrenos desapropriados pela Lei n.O 23,
de 21-11·51 e pertencentes à Empresa Sul
Brasileira de Eletricidade S.A. - A partir
daí né1scia o Posto Agro·Pecuário Munici-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMERCIAL FLORIANI

CALCULADORAS ELETRONICAS SHARP
PELA METADE DO PREÇO.

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

Rua Venâncio da Silva Porto; 331
JaragiJá do Sul - SC.

RE·LOJOARIA AVENIDA

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

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

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

condições de atendê-los
.

eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

[,

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

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

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

A moda certa em 'roupas e calçados é com ii

CINDERELA, onde estão as melhores opçõer
para cada estação.

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na

G�mercindo e na Getúlio Vargas.

DESPACHANTE ,VICTOR

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

,

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
(iunto a firma Emmendoerfer)

Telefones: 72.0069. 72·0327 e 72-0655
".� ,

SEMANA DO
TRA,BALHADOR

Segunda, eu não trabalho
Nem' um pingo
Nesse dia eu sempre falho
Com o cansaço de domingo.

Terça-feira eu não trabalho
Fale quem quiser· falar:
Terça-feira, com mil.raios
Eu começo a descansar!

Quarta-feira eu não trabalho
Vou passear todo bacana
Nesse dia eu sempre falho
Por ser meio da semana.

Quinta-feira eu não trabalho
Não sou tão bôbo assim
Que adianta ir ao trabalho
Se a semana está no fim?

Sexta�feira eu não trabalho
Nem por alma de Satã'
Nesse é que eu não caio
Trabalhar hoje e amanhã

Sábado, oh! Virgem Maria
Trabalhar queria tanto
Mas tudo fecha ao m�io-dia
Justo à hora que eu levan-
to ...

Colab. de:
Vânia Maria Macedo

PARA LER E
MEDITA,R

Imaginei a distância a

que não teríamos - chegado
além, se a política, a. má
política, a pol ítica antipo
lítica, a política dos violen
los e dos incapazes, não nos

tivesse obstruído pertinaz
mente o caminho. Os fatos
estão mostrando por. todos
os meios que o país não ne

cessita senão de ser escuta
do nas suas aspirações de

paz e de trabalho' entendi
do nos seus interesses eco

nômicos e sociais, auxiliado'
em proveito destes, por leis

'que facilitem a administra
ção, promovam a ilndústria,
liberalizem o comércio, be
neficiem

-

as relações civis,
animem e-fortaleçam a ini
ciativa particular e o espíri'
to de associação. Em maté
ria de reformas' políticas
não se ha mister senão daS,
que se destinarem ÇI limitar
o poder e consolidar a ll- ,

berdade; cujo organismo, na.
constitulçâo republlcene. é

completo. (Ruy Bqrbosa).

PARA RIR
Certo cantor, muito con

vencido, depois de cantar
uma valsa do tempo de noS

sos avós, dirige-se aoS· am�
gas que o cercam, transpi
rando basófia:
- Esta notável voz 'eu a

herdei do meu pai que já é

morto.
'

,

- Ah! Interrompe urt1

gaiato do grupo. - Por' is'!.
so é que 'é voz do outro
mundo ...

Dos jornais' do Estado
,_

Agosto/83
Projeto encaminhado pelo' Presidente Aureliano Cha

ves ao Congresso, faz reverter ao Município de São Fran
cisco do Sul uma área de terras de 278 mil metros qua
drados, situado no Morro do Bananal de 'Ubatuba. Esse
imóvel havia sido doado à União.

Piada rápida, "black humour", ouvida num elevador
bem frequentado de Florianópolis: - Engana-se quem pen
sa e diz que houve enchentes no Sul. O que ,acontece é

que o Brasil está afundando.

O Conselho Nacional de Direitos Autorais (CNDA) de
cidirá em Brasília, se decreta ou não .a intervenção no Es
critório Central de Arrecadação e Distribuição (ECAD), en
tidade que arrecada os direitos autorais de autores e com

positores. O pedido foi feito por um grupo de autores in

dependentes, acusando o Ecad de ter desviado, somente

nos últimos 14 meses, pelo menos Cr$ 3 bilhões dos com

positores brasileiros, além de aplicar mensalmente Cr$
500 milhões no "Open", dividindo entre seus, diretores o

rendimento dessas operações.
Diálogo de dois funcionários, na repartição pública do

, Estado, a respeito da situação crítica do País: - Só há um

jeito de se arrumar o Brasil. É acabar com- todos os Minis
térios e criar apenas três: o da Henestldede, o da Vergo
nha e o da Seriedade. - Está certo. O difícil', porém, vai
ser encontrar pessoas para ocupá-los.

•

Um; fato curioso em Floripa e que bem traduz a crise
atual. Foram' ao leilão na Justiça do Trabalho quatro va

cas leiteiras, sendo que no edital constavam as seguintes
observações: a vaca preta, com 1 chifre apresenta uma

. teta defeituosa e a vaca vermelha e branca apresenta 1
corte de arame no quarto esquerdo e tem três tetas.

,
Ao deixar o Palácio do Planalto, após audiência com

O Ministro Delfim Netto, o Governador Esperidião Amin en

controu, no saguão, o Senad�r Virgílio Távora, que lhe
indagou: - Governador, por que o senhor não manda es

sa água toda para o Nordeste? A resposta veio pronta:
- Porque o L-angoni ainda não me deu carta-patente.

- Piadinha que trafega pelas internas dos meios polí-
'tieos, variando de tom ao sabor dos acidentes pluviomé
tricos: - Conta-se que, vergado de preocupações com a

crise econômica, assoberbado de problemas com o drarna
das cheias e frustrado com a parcimoniqsa promessa de
recursos do Governo Federal para a reconstrução do Este
do, o Governador Esperidião Amin, depois de profunda
reflexão, houve por bem pedir ao TRE a recontagem de
votos das eleições majoritárias de 1982. Quem sabe, terá
havido algum engano ... O Senador Jaison Barreto, por
sua vez, garante que não há engano algum e que a elei
ção do sr. Esperidião Amin foi absolutamente correta, ra-

. zão pela qual ele deve permanecer no carpo, com todos 0$

méritos, até 1987.
.

A mesa diretora da Câmara dos Deputados decidiu que-
,é mais urgénte o esporte e o turismo no Brasil, do que a

situação do indlio brasileiro. Foi instalada. a Comissão do
Esporte, do Turismo, embora o plenário da Câmara tenha
aprovado primeiro - 47 dias antes - a criação da Co
missão do índio, proposta pelo Deputado Mário Juruna,
do PDT-RJ. Desde 23 de março Mário Juruna vem lutando,
sem sucesso, por uma sala para iniciar os trabalhos; já
o Deputado Márcio Braga ( PMDB-RJ),. ex-presidente do
Clube de Regatas Flamengo, teve mais sorte. A Comissão
de Esporte e Turismo, que será por ele presidida, .funele
nará, prevlsérlamente, na Comissão de 'Redação, que não
tem sessões plenárias.

Na convenção da Juventude Democrática Social reali
zada em Natal registrou-se o único Caso de dualidade for
mai de presidentes durante a ausência do Presidente Fi
gueiredo e o exercício do Governo pelo Vice-Presidente. O
Senador José Sarney alí compareceu, por delegação espe
clel atribuída antes da viagem, como representante do
Presidente Figueiredo. Na hora de abrir-se a reumao, no

entanto, lá estava o Ministro Ibrahim Abi-Ackel, creden
ciado pelo Presidente Aureliano Chaves para representá-lo.

"Figueiredo não tem mais disposição para governar".
Golbery do Couto e Silva

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estadual ,de FS: Equipes locais
já conhecem as adversárias
A, Federação Catarinense

de ,F.utebol de Salão promo
veu

'

sequnda-feira à noite,
na capital, do Estado, a reu
'nião do Conselho Arbitral,
que definiu datas e

�

'locais
para a realizeção des Cam
peonatos Estaduais Adulto,'
Juvenil e Infantil. Da Ligô
Jaragúaer:1se de Futebol de
Salão, tomaram parte .do
Arbi,tral o presidente Luís
Carlos Nicoluzzi e o diretor
financeiro e de patrimônio,
Carlos Alberto Ewald.
Quanto ao Campeonato

Infantil, informou o presi
dente Nlcoluzz! que o mes

mo será realizado em duas
chaves; dias 27 e 28' de, a
gosto, em Jaraguá do Sul e

Lages. Na chave de Jaraçué,
.estão as equipes represen
.tantes de Joinville, Blume
nau, I.tajaí, Florianópolis e

.JàragÚci e,' na de ·Lages, as

de Rio do Sul, Joaçaba, Cha
pecó, São Miguel do Oeste
e, naturalmente, - Lages.

De cada chave classificam
se três equipes que irão as

·
finais nos dlas . 3 eA de se

tembro, em Criciúma, onde
juntar-se-ão as campeã e vi ..

ce da Liga Crlciumense,
que por ser sede dos jogos

· finais, automaticamente já'

estão classificadas. As re

presentantes de Jaraguá do
Sul serão aArweg ß a Mir
tes, haja vista que 'a AABB
(vice-campeã) desistiu da
competição (Estadual).

Já os Campeonatos Adul
to e Juvenil Iniciam-se no

dia lOde setembro e a Cha
ve Norte é composta por
representantes de Jaraguá
do Sul (Besc e Breithaupt),
Joinville (Tigre e Guarani)
e Mafra (Mafra, Atlético

, Clube, este somente no A
dulto). A primeira, rodada
sairá dias 10 e 11/9, em

Jaraguá do Sul, que somen

t� terá a Mirtes na catego
ria juvenil.

Desta forma, dia 10, joga
Tão Mirtes x Guarani, Brei

thaupt x ligre e Besc x Gua
rani; dia 11, Mi.r.tes xl Tigre"
Breithaupt x Guarani e Besc
x Tigre. A Urbano, no Ju
venil, não participará do Es

tadual, embora seja' vice
campeã.

Nos dias ·18 e 19 defron
ta'r-se-ão as equipes de Jo
inville " e Mafral e nos dias
24 e 25, as equipes de Ma
fra' e Jaraguá do Sul. A ta

bela do segundo turno será
dirigida, conforme disse o

Presidente da LJFS.

::8. Luís 'introduz melhoramentos
".'

. '..._ .

-

. -,."r
-em seu complexo 'esportivo

�' já foram iniciados os

trabalhos de rnelhorernen
'tos. e ampliação' do comple
xo esportivo do Colégio São
lUís. O campo, de futebol,
.locallzado aos fundos do es�

'tebelecimento, sofreu modi
ficações, 'sendo

c

introduzida
a drenagem e agora se pro-
"tessª o transporte de barro,
para a reimplantação da
grama.
,Mas o melhoramento mais

· trn,portan.�e é, sem púvida,
,

a construção do seu ginásio
, da esportes, antiga aspira-
ção da diretoria, alunado e

da, própria comunidede.
, cu,ias obras .tiverarn irucro

,e que deverão demandar
,
cerpa de 90 dlas pera o tér-
mino da primeira etapa,
que consta de cobertura das
,canchas de futebol de sa

lão, 'com uma' estrutura me

tálica de 35 metros de 'Iar-
gpra por 58 metros de com

primento e cobertura em a

lumínio, segundo informou
o diretor, Irmão Frederico
U"terberger:., -

Os trabalhos de estaquea
mento foram iniciados e de
vem d�morar cerca de 20
'dias. Para a construção do

,ginásio' de esportes, a Pro
víncia Marista de Santa, Ca
tarina, analisado' Cl pedido
do Colégio São Luís e os

projetos' da' obra, colocou
-c-s 20 milhões à, disposl
ção, o que ga'rante a quase
conclusão do 'melhoramen-,
to, que terá arquibancadas
nas quatro laterais.
O Irmão Frederico adian

tou a sua disposição em

realizar junto aos alunos, do

'educal)dário, a "campanha
do tijolo", para possibilitar
o fechamento das laterais
do. ginásio de esportes, evi
t-ando assim a chuva e o

vento.
A estrutura metálica e a

mão-de-obra estão contrata

das e será dentro de três
,meses agr-adáver realidade o

novo ,complexo esportivo do
São Luís, que deverá ter um

:custo final de Cr$, 24 mi
lhões. As obras do ginásio
serão ,visitadas no dia 27
de agosto vindouro, quando
em Jaraguá do Sul estará o

Secretário de Cvltura, Es-'

porte e Turismo çle Santa

Catarina, dep. Artenir Wer

ner; a quem igualment� se

rá solicitàdo apoio.

Camp. Extra-Oficial' de Bolão
Quatro rodadas já foram realizadas pelo returno do O Campeonato Estadual

Campeonato Extra-Oficial de Bolão "Vale do Itapocu", bo- Amador, em sua 'Chave "e",
la 23 cm, que está sendo marcado por muita regularidade teve partida sábado à noite
e, competitividade. Os resultados da 1 a. e 2a. rodadas, ·dias em Timbó, onde o Juventus
9, 10 e 12 de agosto são estes: Guaquari 1379x1347 Ca- perdeu 'para o Germer' por
xias, Canarinho 1398x1369 Guarani, Alvorada J404x1328 1 a O, gol de pênalti dis-
Sen'ta púa,·Vitória 1403x 1311 Fantásticos, Az de Ouro cutfvel·e que gerou ,em gran-
1314x1258 Tudo Azul, Senta Púa 1379xl361 Guaquari, Ca- de confusão, a ponto do ár.
xias 1405x1410 .Canarinho, Guarani 1329x1234 Az de Ou- bitro da partida ter expul-
ro e Tudo Azúl.1310x1361 Alvorada. Computados os pali-

.

,

sado I'lada menos do que 8
tos até ala. rodada, o Canarinho estava na frénte, com jogadores juventinos,. de�
13.838 e em seguida o Alvorada com 13,832. pois de tê-los provocado. O

Na próxima semana, a 5a. rodada marca para o dia "árbitro" era da casa, e a

23, Cana'rihho' x GlJaquari, dia 24 Vitória x Tudo Azul e partida ·não chegou a Ser

dia 26 Caxias x Az de Ouro e Fantásticos x Senta púa. concluída,

Prova. de Velo'cidade, Trail
e Grupo Engenho 'em ,JS
A 2a. Etapa do Campeonato, Catarinense de Moto

ciclismo-Velocidade, acontecerá, nos dias 27 e 28 de a

gosto, em Jaraguá do Sul, no Motódromo "Getúlio Bar
reto da Silva". O Jaraguá Motor Clube" promotor do
acontecimento, liberou esta semana toda a' programa
ção, que prevê" além de provas de velocidade, provas
de bicicross, trail e' apresentação. do Grupo Engenho
que fará um 'show, bem como desfilG de modas.

A programação é a seguinte: dia 27/8 (sábado) -
9h treino tivre; 14h 4a. Etapa do Campeonato Jaragua-
"ense de Bidcross; 14h Prova de Tral] com saída defron
te .a Breithaupt Motos, na Gumercindo da Silva e chega
da no Motódromo; 16h30 Prova Extra de Bicicross e,
às 21 h, -Show com o Grupo Engenho, de Florlenópol is,
desfile de modas Yameha/Brelthaupt e em seguida boa
te. No dia 28/8 (domingo), às 9h30 Prova de Ciclomo
tor (velocidade); 10h30 125 Nacional (Velocidade);
11 h30 180 Nacional (Veloc. 12h Almoço e apresenta
ção da equipe de trail na pista de- velocidade; 14h 250
cilindradas Nacional (Velocidade) e às 15h Força Livre
(Velocidade}.

' .

Os pilotos disputarão os Troféus Breithaupf/Yama
ha. O local das provas dispõe de complata infra-estru-
tura para càmping.

'
'

Varzeano conhece ,as equipes
classificadas às semifinais

Foi concluída domingo a primeira fas-e do 1.° Campeo
nato Municipal de Futebol Verzeano, da Secretaria de Edu
cação, Cultura, Esporte e Turismo e Divisão Municipal de,
Esportes. Das 30 equipes da primeira fase, somente 8

classificaram-se às semifinais.
Os resultados da sétima e últim-a rodada, realizada no

Baependi e no Fiqueirense foram estes: América Ox i Fi

gueirense, Santo Antônio Ox2 Rio Molha, São Paulo 1 x2
Serraria Aldrovandi, Vitória Ox3 Artelaje, Blumenauense
2x2 Pinheiros, Jaraguá Ox2 Santa Luzia, Noroeste Oxl Por

tuguesa, Met. Trapp 1 x 1 Vi Ia Nova, Vila Lenzi 3xO Cor-ih

thians, Bradesco 1 xl Vlracopos, Zonta OxO Colúmbia, Pre
feitura lxO Millvice; Canto do Rio 3xO Faculdade e Cana
rinho Oxl Bangu. E a classificação final das particlpantes
ficou sendo esta: Chave Verde - Figueirense, Rio Molha
e Santo Antônio 9, Serraria Aldrovandi 8, São Paulo 3,
América e Saturno 2� Chave Amarela - Santa Luzia 13,
.Jaraquã 12, Portuguesa 8, Blurnenauense e Pinheiros 6,
Artelaje 5, Noroeste 5 e Vitória l..Chave Azul' -r-t- Vila

Lenzi, V. Nova, Colúmbia e Zonta 8, Corinthians e Viracopos
7, Bradesco 5 e Met. Trapp 2. Chave vermelha - Bangu 9,
Canto do Rio ,e Faculdade 8, Prefeitura 7, Malvice 5, Ca

narinho 4 e Fluminense 1 ponto.
Equipes classificadas: Figueirense, Rio Mólha, Santa

Luzia, Jaragvá, Bangu, Canto do Rio, Vila Lenzi e Vila
Nova. Esta semana, a Divisão de Esportes reuniu-se com

dil:.igentes dos clubes classificados,. para definição do, sor
-teio das. chaves e elaboração da tabela desta fase do 'Cam

peonato.

Automobilismo
Dezenas de equipes de SC

e do PR se Inscreveram pa
ra-e 3a,. Etapa do I I Cam- ,

peonato Catarinense de Au
tomobilisme ..; Velocidade,
-que será .realizada em Ca
nolnhas. dias 20 e 21,'hoje
e amanhã. "Ma'is de 30 mil
pessoas' estão sendo' espera
das para prestigiar a com

petição, uma ,promoção do
Automóvel Clube de Canoi
.nhas. Serão três baterias
(calhambeques" 1600 cilln
dredas e força livre ): dispu
tadas a partir das 8 horas
de domingo, no Autódromo '

"Gilberto Jair Bussi". Mais
de 80 corredores gar,anti
ram presença. Hoje serão
realizados os treinamentos
e. tomada de tempo

:

para a

competição, qUE;! conta pon
tos para o Campeonato Esta.
dual de 'Velocidade, premo
vida pela Fedéração Cetarl
nense de Alftomo�ilismo. .

Os pllotos da Equipe Kohl
bach têm presença assegu
rada, assim como o piloto
Roberto Alexandre Pruner,
da Jarlta, que competirá na

Força Livre. Nessa catego
ria,' Luís Fernando Wolf; o
Nêne, 'aqui de Jarequã, fará
a sua estréia, ne Força Li-

,vre.
..

Torneio
:Máriö

-;(

Hassweiler
EstrelJa' Ox2 João Pessoa,

Cruz de Malta 2xO Arweg e

Botafógo [x l Cruzeiro, fo
ram os resuttados da tercei
ra rodada 'do returno do
Torneio Mário Vitório Rass
weiler, da .Liqe

: Jaraquaénse
de Futebol, que tem conti
nuidade neste final-de-seme
na, com três novas parti
das: Juventus vs João ' Pes
soa (que varará 4 pontos, 2
pelo Torneio e 2 pelo Esta
dual Amador), Estrella vs

Cruz de Malta e Arweg vs

Cruzeiro. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Moda masculina e feminina. Tudo para d.s\Ílcar o
- S8u-1.om gosto. '

-

Recebemos de S. Pauio as últimas novida��s
exclusivas em jeans.

,

MALOCA - A MODA EXCLUSIVA

Rua Joinville 1052 - Fone 72-1019 -_Jaraguá do Sul

�----------�----------�/

Arno Olavo Duarte
,

-

ELETRICISTA AUTONOMO

Eletricista em, geral,' manutenção industrial,
montagem de painéis, -consertos de caldeira Ei óleo,
éaldeiras a lenha e serviços d. encanador.

Ru,a, Fritz Bart.I·, 6.10 - Fone 72-1429·- Jat.gu' do Sul

. ---------------------�--�----.--------------�
p

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro ClvU--

PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL

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

89250-Jaraguá do Sul
.Senta Catarina

'Tete Confeccões
, I

Agora em Jaraguá do Sul a Tete ConfeéçõH ofe.
rece grande sortimento de roupas prontas, artigos v!
presentes, retalhos em quilos, debrin, kecha, toalha
de mesa, banho e copa, além de tapetes, colchas e

cobertores para crianças. Visite-nos e confira nesses

produtos.
'

Rua Reinoldo Rau 752 - Fone 72-0534 - Jara

guá do Sul � SC.

AGORA EM JARAGUA
,

Clínica' Dr. 'Jorge Iuís
Camargo lnchauste

CIRURGIA GERAL

- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI
. NO GROSSO)

- GASTROENTEROLOGIA

- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 16h30 às 19h30, ne Av. Mal. Deo
doro da Fonsecà n.O 1 .086, ao lado -Gla loja La Ca
sita - Fone 72-1907.

Dr. Mazureehen conta as suas reminiscências
e sinqularidades de Jaraguá

Na edição passada, damos início 'a pu
blicação de uma palestra proferida no Rota-,
ry Club de Jaraguá do Sul, pelo dr. Waldemi
ro Mazureehen, por 'ocasião, dos 107 anos de
fundação da cidade. Hoje o "Correio do Po
vo" publica a'segunda parte - que é a con-,

tinuação da primeira - contando as s�as re

miniscências:

"Cabe aqui outro comentário, e este pa
ra lamentar o fato dessa ponte (Abdon Ba

tista) não ter sido preservadà, como marco

histórico e atrativo turísticJ. Dela só restam,
infelizmente, o pilar central e parte das ca

beceiras. Ao longo desses 44 anos, quanta
mudança, quanta transformação!

De pequeno vilar�jo,·. já com rótulo de
cidade, mas vilarejo em esti!'o colonial, sim
pático, limpo e principalmente acolhedor, a

'Jaraguá de então, hoje Jar�guá do Sul, trans
formou-se, metamorfoseou-se quase por com

pleto, constituindo-se' nesta verdadeira cida
de de porte médio, 3.° parque industrial do
Estado, modelo de ordem e 'de progresso que
sempre foi e continua sendo fruto do trabä
-Ihe incansável e perseverante, a- partir des
pioneiros na lavourá, na indústria, no eemér
cio e nas mais variadas profissões e, eentl
nuando através dt; seus descendentes e em

colabo�ação sempre cr.escente de novas for"

ças d", trabalho físico ou intelectuai, que
aqui procuram, seu porto seguro, e säo sem

pre recebidos de braçolõ abertos e coração
generoso, para, juntos, todos eentlnuarem
'fazendo a futura história desta eemunidade.

car efeitos verdadeiramente catastróficos. A
enchente maior que assisti; par:�ce que foi em
1944, quando as águas do Itapocu chegaram
a tocar no piso da velha ponte Abdon Batis
ta, porém, sem cobrí-Ia. Já em Gu'aramirim,

, uma das enchentes chegou a carregar a ve

lha ponte que dá passagem para Massarandu-
ba.

'

De catástrofe mesmo, o que tivemos foi
a explosão, em 1951 ,ou 1952,

,

da fábrica de
pólvora, no lado

-

esqúerdo do rio, na chama-
, da Tifa da Pólvora. Para se ter idéia da sua

força, basta lembra-:- q"e a maioria das vi

draças da parte central da Cidade, ao longo
da margem dir.eita, foram quebradas pelo
deslocamento 'de ar.

Nesse lamentável acidente sim, assistiu
se cenas de arrepiar, mesmo para um médi
co. Eram corpos despedaçados e espalhados
pela redondeza, e ainda sobreviventes com

braços ou pernas em frangalhos ou simples
mente arrancados. Essa fábrica".já então em

vias de ser transferida para Pernambuco, sede
da companhia, prdprietciria, foi definitiva
mente desativada, livrando-nos assim, feliz
mente,' de permanente preocupações e pesa-
delo'S.·

'"
, ,

Ressalte-se agora que JaraglJá de hoje
está com 80 �a 90 por cento de seu perímetro'
urbano calçado ou asfaltado, excluídas as

periferias naturalmente, com plano urbanís':'
tico modernizado e sempre atualizado a par
tir da administração do primeiro prefeito
municipal nemeade por. Nereu Ramos, inter
ventor em Santa Catarina, ao tempo do Es

tado Novo, o então Tenente Leônidas Cabral
Herbster, este respeitado e admirado por uns,
como também detestado e até odiado por
outros, pelas atitudes e pesturas autoritá
rias, às vezes drásticàs, q'ue tomava em sua

administração.
Mas o inegável e hoje reconhecido por

quase todos é que esse início um tanto' in.

tempestivo de administração planificada foi
deveras benéfico para o futuro 'da cidade.

Alongar-me.-ia muito se fosse mencionar
todas as transformações testemunhadas. Por
isso, procurarei relatar apenas alguns fato�
ou acontecimentos mais marcantes ou inte-
'ressantes que me vem à lembrança.

De início dois acontecimentos que por sí
marcam época em Jaraguá. Em princípio da
década de 50 vão ao ar, nos céus de Jara- .

guá, as ondas seneras ela Rádio Jaraguá, en
tão trazidas para estas plagas por Werner

,

Stange e outros: No início de 1952, tiveram
ressonância, em Jaraguá do Sul, os ideais de
Paul Harris e nasceu o nosso Rotary Club
que com altos e baixos, mas sempre sem es-

,

morrecimento, vem propugnando nestes 31
arios os ideais e princípios rotários.

Companheiros! Quando considerei Jara
guá' protegida dos Deuses, pelo fato de que
os transtornos causados pela natureza aqui
não passaram e não passam, felizmente, de
periódica,s cheias, em rios de curso rápido, e
que nunca, que eu saiba, chegaram a provo-

Agora, quanto a mudahças e contrastes

dignos de menção, fotao ô ;.specto urbanístico
geral de ealçamente., asfaltamento e arbori

zação, temos aí, por exemplo, imponente, o
Edifício Ja�aguá, com �eus 18 pavimentos, à

substituir a velha e antiga casa do tipo en·

xaimel em decadência, no entroncamento da
Av. Getúlio Vargas/Cel. Procópio· Gomes de

Ol'iveirajMal. Floriano/Mal. Deodoro, onde
havia sobre barrancos de màls de metro, tam
bém duas pequenas casas já em decadência,
erguem-se hoje as agências do Banco Sul·
Brasileiro e do Banco do Brasil.

No moderno Edifício, Hertel, onde se lo·
,caliza a nova Loja Koerich, achava-se então a

exótica e contr:aditória "Pharmácia Nova",
do saudoso e prestimoso farmacêutico Ro·
berte H. Horst. Exótica e contraditória, disse
eu, pois que de Nova, a farmácia só tinha o

nome, era a mais é!lntiga da,região, e para
comprová-lo 'lá estavjl 'o velho casarão col11

seus telhade exibindo aos seus transeuntes
curiosos, qual Babilônia antiga, verdadeiro
,iardim. suspenso em mhliatura, composto de

musgos" samambelas e variedades de paras�'
tas, v�etais.

Despertava a atenção' de fato, e é quast
r.erto que o' ilcervo histórico-fotográfico da

cid'ade,' guarde as, ,imagens dessa raridade.
Seria cansativo' e enfadonho alongar-me nes,

ses cont�a5'tes físicos. Passemos a outras ori,'
qinalidades ou notoriedades, antes que o ca

bono desgastado dá memória 'as esqueça.
Falemes do 'pioneirismo e notoriedade

€m "fontes alternativaS' de energia" tão el11

voga hoje em dia, ou então em "Serviço Pos'
ta' Telegráfico pelo Crediário", instituição
única no gênero.

'

,

Eis os fatos: Na primeira metade da de
cada de 40, período de guerra e racionamell'
to total de gásolina, além do gasogênio a

carvão vegetal então em uso, chegou a fUII'
cionar em Jaraguá o primeiro automóvel
movido a álcool-motor, se não me falha a,
memérla, era um velho Chevrolet ou ..B"ic�
qUe consumia álcool. E não nos consta qlll
na ép'oca, outros e tlves;em feito no Brasil.).,{ continua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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- O Chefe da Divisão Municipal de Turismo da

��cretaria de Educação, Cultura, Esporte e Turismo,
Francisco Canola Teixeira, vai participar em Sàlvador,
Bahia, de 23 a 28 de agosto, do XI Congresso Brasi
leiro de Agentes de Viagens (ABAV). Naquele evento,
que reunirá os maiores expoentes do turismo e hotela
ria nacional, Jaraguá do Sul irá participar com estande
próprio, graças ao apoio de algumas empresesç-muntci
palidade, sindicatos petrenals e CDL. O município vai
vender a· sua imagem, pois pretende de forma mais di
nâmica, desenvolver a indústria sem chaminé, chaman
do o turista para conhecer as nossas potencialidades
e principalmente os nossos produtos. Indo diretamente
à fonte, o início não poderia ser melhor.

_:. A Comissão Organizadora do Natal d. Criança
Pobre do Rotary Club de.Jaraguá do Sul, já está atuan
do de m"neira a obter recursos financeiros para a pro
moção, que· reaUza há mais de trinta anos. A Casa da
Amizade tem colaborado e apresentado sugestões que
serão cofocadas em prática. A cada final-de-ano, mais
de mil cril!lnças pobres tim sido beneficiadas. Aquele
clube de serviço vai formar tamWm a Comiss,o de Se
gurança à Comunidade, que em .primeiro plano dará'
prioridade a orientação do' trinsito. .

- O prefeito' Albano Melchert, de Corupá, enviou
à Câmara de Vereadores, projeto-de-Iei que altera con
vênlo com a Viação Hansa, destinado ao transporte de
estudantes carentes do interior para o centro da cida
de. A municipalidade subsidia. cinquenta por cento das
passagens, contribuição esst que vai passar de Cr$180
para CrS 302 mil mensais.· \. .

- Lamentável sob todos os aspectos' a ação de
um grupo de ciganos que estão acampados em Jaraguá
do Sul, que atentam contra. o sossego público, pertur
bam, e o que é pior, roubam e atacam moças Indefe
sas e casais, exigindo dinheiro. O vigário João Heide
mann fez a denúncia, pediu provldincias as autorida
des e ameaçou convocar o povo, para, ele próprio, por
fins aos abusos. TamWm o mandatário-mor do muni
cípio notIficou a poUcia para uma ação repressiva een-

,tra essa corja de marginais.. .

- A 'Associação dos Jornais do Interior de Santa,
Catarina, reúne-se neste sábado, em Balneário'Cambo
riú, no Hotel Fischer, pera deliberar sobre o IV Con
gresso Brasllelro dos Jornais do Interior, que vai acon
tecer em Santa Catarina, Além da alta direção da As
sociação Brasileira dos Jornais -do Interior, a Sra. Noe
mi Fontana, esposa do vice-governador Victor Fontana
e presidente do Bureau Catarinense de Congressos far
se-á presente, trazendo subsídios e informações para a

organização do evento. Uma vez mais o "Correio do
Povo" vai marcar presença..

'

- De 3 a 11 de setembro, será realizada em Jeln
ville, a 7a. Feira Têxtil, que este a,no conta com a par.
cipação de 22 empresas. De Jaraguá do Sul, estarão ex

pondo e vendendo seus produtos a Marisol, Jaraguá
Fabril, Carinhoso, Malhas Itoupava, Fruet e Jarita. O
local será a Expoville e prev&-se o comparecimento de
25 mil pessoas e arrecadação de Cr$ 150 milhões.

- A Superintendência Adjunta de Patrlrnônlo da
Rede Ferroviária Federal, está colocando à venda o
Horto Florestal de João Pessoa, localizado n-a zona ru
ral de Guaramkim, entre os quilômetros 50 a 52 da
linha São Francisco,com 24.037. 600m2 de área, ben
feitorias uma casa de madeira de 80m2. e aproximada
mente 180 mil m3 de madeira para lenha e 11 mil m3
de madeira de lei, de diversas essências .. O valor mí
nimo é �3. 404 ORTNs.
- A P.romotoria de Justiça ouvirá no dia 1.° de se·

'tembro, as testemunhas do intricado caso de desvios'
ele materiais da municipalldad" que teriam .8contecid9
na administração passada. Logo que . a atual adminls
trção assumiu, iniciaram-se as lriv.stigações é

"

certa-
.

mente .ainda demorará algum tempo até qu, tudo ie
resolva. Ou se curpe os envolviclo$.

- Cerca de 80- emaúís
tas se reencontraram demln-
90 no Edifrcio Cristo-Rei,
quando cumpriram grande
programação conclulda com

uma missá. Este ano, serão
realizadôs ainda dois Emaús,
no Centro 'Sha'on, em Ne
reu Ramos, o Masculino, de
22 a 25 d. setembro

.

e o

Feminino, de 27 a 30 de ou

tubro. Antes disso, os jo
ve",s emaurstas se encon

tram em Guaramlrim, dia
18 de setembro;

.

no Salão
Paroquial, na Maranatha Fe
chada e, dia 16 de outubro,
em São Bento do

.

Sul, na

Maranatha Aberta, para to
.da a comunidade. Ainda do
movimento cristão jovem,
Informa Lorival Pellin a rea

Unção, �manhi, de um pas
seio clcJfstico, partindo às
8 horas defronte a Igreja
Matriz, até o Parque da Mal
WI!Ie, onde ser' cumprida
uma variada programação.

- Massaranduba quer a·

proveitar a mão-de-obre e.
xistente no município, para
acelerar o seu desenvolvi
mente. Nesse particular, o

prefeito Zeferino Kukllnskl
e o ex-prefeito e secretário
executivo da Amvali, Dávio
Leu, estiveram na Codisc,
manifestende o desejo da
administração em Instalar
indústrias no município, na

semana passada. A prefeitu
ra está colocando à .dlspo
slção dos empresários todas
as formas de incentivo.
Massaranduba localiza-se no
meio do mais poderoso tri
ângulo industrial do Estado,
Jolnvllle, Jaraguá do Sul e

Blumeneu.

US implanta o Serviço" de
Vigilância Epidemiológica

PX CLUBE PROMOVE HOJE A GINCANA E LEILAO

ODONTÓLOGOS: CURSO DE ENDODONTIA

PREFEITURA VAI TRANSFERU� GARAGENS.

�.ia em pcig .. centr�i$

Exatamente 12.252 crian
ças ou 98.6% da popula
ção-alvo foi vacinada con

tra a poliomielite na segun
da campanha nacional, rea

lizada sábado, nos cinco
municípios da coordenação
de base de Jaraguá do Sul.
Apesar de alguns contra

tempos, que foram supera
dos, e do mau estado das
estradas de acesso a deter
minadas regiões, a campa-

.

nha obteve êxito, muito em
bora o índice de cobertura
ten[la baixado alguns pon
tos em relação a realizada
no dia .11 de junho.
Segundo a enfermeira-se

nitarista D.ra. Ivone Gonçal
ves da Luz, da Unidade Sa
nitária de Jaraguá do Sul,
obteve-se um Iridlce de co

bertura de 98.6%, que cor

responde a 12.252 crianças,
menor que o de junho, que
elcançou 99.1%, ou 12.307
crianças vacinadas contra a

poliomielite. A estlmatlva
era atingir 2.715 menores

de 1 ano e 9.707 de 1 a 5
anos incompletos (12.422).

Os números obtidos pelos
municfpios da base de Ja
raguá do Sul foram: Corup'
- 1.224 crianças (95.1 %

.

do número estimado), .Gua
ramirlm -- 1.703 (99.3%),
Jaraguá do Sul -- 7.194 -
(99.6% ), Massaranduba -

1.590 (98.6%, que foi O

maior índice de cobertura
já registrado naquele mu

nicípio)
.

e Schroecler
541 (92.3%). Menores da
1 ano vacinados: 2.521
(92.8%) e de 1 a 5 anos in
completos: 9.731 ( 100.2
por cento). Total da base:
12.252 (98.6%).
VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
Com a estreita colabora

ção dos Laborat6rios de A
nálises

.

e dos Hospitais, a

Unidade Sanitária de Jara
guá do Sut implantou o Ser
viço de Vigilância Epide
miológica à Doenças Trans
missívei.s e de Notificação
Obrigatória, que consta na

.

informação semanal dei apa
recimento de doenças, tais
como febre amarela, peste,
c61era, varfola, henseníese,
tuberculose, poliomielite, té

tano, doenças rnenlnqocócl
cas, .outras meningites, rai
va humana, mordeduras
suspeitas, febre tifóide, sa-

rampo, lelshmanlose, rrialá.
ria, oncocercose, esqulstos.
somose, fllarlose, difteria,
coqueluche, leptospirose, sC·
fllls, gonorréia e hepatite.

-O aparecimento dessas
doenças é comunicado ao

Serviço de Vigilância Eplde-:
miológica, que faz primei.
ramente uma' avaliação es

tatística do número de ce

sos registrados, estuda o

diagnóstico da doença para,
se necessário, partir para a

ação de saúde pública para
o seu. bloqueio .e eção edu-
cativa.

-

TERCEIRANISTAS
ESTAGIAM
Divididos em cinco tur

mas, os terceiranistas do
curso de Auxiliar de Enfer·
magem· do Colégio Abdon
Batista farão estági$, até o

'final do' ano na Un���e Se
nitária de Jaraguá dö 5",1,
oportunizando desta forma
utilizar na prática todos os

conhecimentos teérlcos ad
quiridos nos bancos escola
res.

A Ora. Ivone Gonçalves
da Luz vem acompanhando
de perto esse trabalho e na

avallaçãç da primeira tur·

ma, que já concluiu o esté

gio no início de agosto, con
siderou-a muito boa, pois
todas conseguiram asslrnl
lar muito bem a teoria à

prática. O estágio, informa
ê! Ora.' Ivone, está-se verifi
cando na farmácia, vaclna
ção e esterilização, serviço

. de arquivo, 'preparo mater·

no e preparo infantil ei

também, ações de caráter
educativo.

O nível está sendb consl
derado muito bom.

ALEITAMENTO MATERNO
Outro trabalho conslde

rado de extrema importân·
cia. e que deverá ser inten
sificado, é o relacionado 8

campanha sobre "aleita
mento

.

materno". A campa'
nha procurará conscientizar
e preparar mães e gestan,tes
sobre a importância e ne

cessidade do aleitament-o
. materno no primeiro apo de
vida do bebê. Ele objetive.
acima de tudo; dlrnlnulr o

desmame .

precoce, combe-
..
tendo asslm, a taxa de mor·

talldade infantil e a fre·
quente propensão do recém
nascido ao .estado de morbi·
dez.

- A DIFID da 19a. Ucre
reallxa dia 28, na rua Rei.
noldo Rau, a Manhã do La·
xer, dentro do programa
Esporte para Todos. Dentre.
as atividades a' serem desen
volvidas estão handebolJ ve

libor, patinação, futebol de
rua, bicicross, tinis de me

sa, eaneee, xadrez; .pallte
chinês; dama, dominó, tria,
corrida d� saco, corrld,a de
perna-cle-pau, cabo de guer
ra, pular corda, amarelinha,
frescobol, peteca e biblo·
qui.
- O ex-seminarista Luís

Cecatti, natural de Jaraguá
do Sul, chefe da seção de
manutenção de ferramentas
I:l macharia da Fundição Tu

py, onde' trabalha há 15 a

nos, é o novo Operário Pa-
drão de' Joinville.

As Anotacões de Flávio José
I
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