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Importante, mereceu discur
so. Talvez não fosse as pala
vras, de todos os .habltentes.
Mas foram palavras da ad

rnlhlstração de hoje. Pala
vras dos que. governam,
Por Isso falàmos bem 'd�
quem f�z uma obra sensata.
- Pois é;' meu . caio Flávio
José, .

confirma-se que os

tel:l\pqs �stão mudando. Vo
cê morre mas hão vê tudo.
E' 'o sínal dos témpos. Não
estamos' 'querendo a' derno-
cracla?:

.
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"'-'Í� an< ar ívremeríte; para '

as, compras aos sáb,ados pe
Ji! mannS, ... almoço e -ne

ttroar;decer. .de -todos <;>'s' dias
da semana. Acabou o pesa
,delo. Fácil, fadlimo, não é?
.E. Qemorol;l tanto �

parà'ser
J:'�lvj�o ... '

",�H� �ois a.nos e poucos'
/

1:I;le�es;�5tt! sernanári0' e.stêlll)
�V� aJ�ntj!ldo 'estíJdo)parà

i

,�q�l"lgir:' 111m tral;lrna que se

,bqtera .sobre a eldade, O I
tt\�r8nsito era o mals bagun- r

,ÇadCll da paróquia.'," publi
,�ção demonstrou me�s\tar
� -que, havíemos pr'9pdo!
no deserto. Clero, nSo saí- .

ra do bestunto do admlnls- ,

tr.dor �df'l ,eAtfi9. el,.! nin- I
,�4m�� :pa,v�� '.o ·serviç� d§!
,1w,9. riotnal,flIa oQl<;I�d,." .

,,,'_Y..eio.. .urn .,oovo r ·governo.
, -Vorternos a colaborar, en�

viando aos' responsáveis o
nosso esforço por um trân
-sito prático e moderno ca

paz
-

de acabar com o 'irri-
,tante problema de circular
f! estacionar no centro,
Sábado passado foi' uma

tranquHI�de dirigir pela
l,I�be. -Ninguém atrap�lhava
ninguém ' e ,ninguém - viu
qualquer xingamento. t: ver-

e. dade que a inovação custou
algum acidente, causado pe_los desatentos. Mas isto se

credita ao progresso.
• 'Nio ,queremos ser o paida criança. A administração
e os t&:nicos da' prefeitura
tallJbém queimaram

-

pesta-
,�as para dar-lhe adequada
solUção.

' -

Na inauguração daqueles
poucos metros que separa
vam Uma yla pública da ou

tra, a obra por sinal muito

- ;.

, P.0ill, democracia é., isso,
Quando a adminis�ração a

certa, c;leve" seI[ e}Qg,iada e

d�staçada., _c::o_mo [tairlbérn. �
dever 'da 'imprensil ,de' criti
car os abusos, denunciar a

prepotência e os desman
dos. Essa a missão da im

prensa de uma comunidade.
Independente de cor políti
ca.

Vasel, ao ser proclamado
prefeito,. não disse no Giná
sjo Artur Müller que goyer
'Jarla acima, d.os partidos?
1.,ogo ...

Na inauguração da ,traves
sia a cerimÔnia foi simples,
fora do expedien.te e sem

espoucar foguetes. S6 isso

mostrou a grandeza da obra

que não preçisou de baru·
lho para mostrar a realiza
ção, eis que ela ,estaya na

"cara" e s6 não via antes

quem não queria enxergar.
Quadro que não faz, "gor"
le:va.

.

Mas ,mudança, Flávio, 'Ião
importa em ser necessaria
mente de um ou, o,utro pa,r-

AVISO Â PRACA
, I

A Besc Corretora de Seguros e .Administradora de
Bens - BESCOR, no intuito de salvaguardar interesses,
avisa aos clientes da AMVALI - Associação dos Muni·
cfpios do Vale do Itapocu - Jeraguá do, Sul, Corupá,
Schroeder, Massaranduba, Guaramirim e Barra Velha,
que cOm o deslighmento 'do Sr. Bilton Carlos da Silva
da Pátria-Cia. Brasileira de Seguros Gerais, referido
funcionário da Seguradora não está autorizado a usar o

n�m_e desta Corretora e/ou de seuS Prepostos, na anga-
",açao de seguros, a -qualquer título. '

Oe Floricm6poLis<p/Ja_ragu� do Sul, em 12.08.1983
A DIRETQRIA

tido, de ter uma ou outra

conylcção religio�a,
'-

ser do

gov,erriq ou' ,c,ôntrâ: •
porque

o inte�e�se público n�o tem
cor partidácia eMne'1hlJrn ha

bltante dev�, fiçpr� ob,rigadÇ,)
a s� d9örar.p�c�nte p even�
tual ocupante ,da r�adei:ra qç
:' !::)l-!rQôr:n��tre''''., Mas .re�p�i�
tar a autoridade fazendo-se
Elsta r�spei,tar:::� ': ',.'. ,

Voc;:ê, Fl.ávto, que '

navega
por; esses meres bravlos e ao

sabor de 1:111') .ou Q�tro fí���
do mal. humorado, .sabe que
n�ngl.lém ré .,.E!ntJ:.egui§ta, CP"

1110. Hyer��r:t;l �lgu!1s,���p'eita�
dos, �6 pQrque.,se quer a sa

tj§fé}�ão ,c!ç)J;lter�s�� ela co

letividade. 'As autoriç!ade;;
presentes ao atQ mostràrêm

,

humildade, que já não acon

tecia mais, cumprimentan
do a gregos e troiÇlnos, de
monstr.ando que os tempos
ditatoriais ,estão se acaban
do e, se ainda não ac.abaram
de, todo, Jalta pouco para
sua erradicação, porque ·os

prepotentes tem tempo cer-

to de, exi�tência,
.

ensina a •

, Hoje saudamos a ligação
hist6ria. " '

das ruas 6 e 19, embora cer-

Você Flávio, há '20 anos tas áreas urbanas tivessem
mal entrava para o primá- perdido a sua privacidade, e
rio, mas naquela época Ro- o sossego. E' o preço que
land era o prefeito e o fogo- 1 0,
�o' vereador Bauer ia, ao ,..

"Macaquinho", para consta

tar ap�icação de verbas pú
blicas' em fazenda parti
cular, medida que encampa
mos com todo o ardor. Ma,s
o seu cochilo" embarcando
num Jeep municipal� valeu
lhe uma tremenda gozação,
ficando sem. poder' voltar do
município join:vilense e sem

lograr qualquer, êxito, por
que não aceitava conselhos,
Muitos al10s depois, já

no se�ndo mandato de
Bauer. num dia de enchen
te em Rio Cerro, um ônibus

pago pela prefeitura levava
administradores e' convida
dos e como pingente a im

prensa local que lhe dava
total e irrestrita cobertura.

Em lá chegando pa'ra
inaugurar rede dej eletrifica
-ção rural, no Alvorada, de-

_. pois de convidada a partici
par da mesa, foi ela' violen-

-

tamente e com total desres
peito agredida, sem qual·

'.'-�

quer ra�ão a .Ihe justifiCar,'
obriqando ,os 'jornalistas a'

engolir em seco, porque se

nao teria de voltar a pé'.das
proximidades da ftrma dO:
compadre G!!,mz... ..

"Sem falar no prlncipal",
como diria'�certo artista da
TV, da red� SBT; e os "ehe

taços" nos bagos de amigos,
correlegionários, entidades

I

e pagadores de impostos no

, fatídlco ano
- orçémentérlo

. de 1982, onde n1a'Ts uma vez

levantamos a' bandeí ra 'em

favor do ·P.OVG oprlmidc,
colsa que estamos careca' de
fazer nesses GJu'ase: 65'anôs
de exist�rk-ia'. - �.,' ,': ,;

Enaltecemos' recentemen
te o discfplinamento t dos

projetos de leT que' visam
denominar vias e logradou
ros públicos. Desburocrati
zou-se uma emperrada peça
da administração, que foi
aceita .sem olhar cor parti-,
dária ou convicção religio ..

sa. A essa atitude demos a

nota 10:

..

t

•

..

: o- .progre$s� cobra" de seus
! �oraçlores. Paciência.

A rua ,6 homenageia o

Cel, Procöplo Gomes de OU ..

veir:a, paratiense e figura de

projeçêo do empresariado e

político de Jolnvllle, A rua.
19 reconhece méritos do
hrusqu�mse Reinoldo ·Rau

que' 9Qui - se tornou figura
queridá como empreséjío,
fabricante de p6lvora, exibi
dor, de cineme no Salão Ger·

mâniqi,�atacadista, exporta
dor e transportador.

A . pequena tra:vessa que

liga, uma e outra via públi
ca. bem que poderia receber

uf:Tl ","IÍ!"�r.o., E ql:J!"r:n sabe
até,.um..nome? . Talv.ez o de

P�.efeito ;,VaseL? Não, não po
���á Hr, I porqu,f?: uma ,

lei

f>r@(bi�e:.�on:lenagear P�Ss()�S
vivas. Querrl sabe, e.nt�p ho

menagear a esposa extin.ta
dOI proprietário desapropria
do dando ao Fagundes, hu
miÍde ex-operário da muni

cipalidade 'o nome daquela
travessa, que sacrificou pre
ciosa área de terra, muito

valoriiada, em prol do pro-

gresso da cidade?
'

A a�ministraçã,() Vasel
lavrou excelente tento. Pa

rabéns!

,O ,DIRETOR

o ({Correio do Povo» circula nesta edição com um

caderno extra, dedicado a Guaramirim, que dia 28/8
comemora seus 34 anos de emancipaçãô política. Na fo

to, o prefeito José de Aguiar, e o vice-prefeito Victo!"
Kleine (de pé). A programação festiva está na última

página e demais informações e mensagens' em páginas
internas.
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•

Mensagem ao povo de

GUARAMIRIM
..

A
os 34 anos, Guaramirim continua alti va e acolhedora,.oferecendo .. seus filhos um lugar de

. �raba,lho, cO,nvívio e desenvolvimen!o, �a sua ,expressão humilde entre as �uenas comun.id�-
des e a mars aconchegante e hospitaleira, pers a sua grandeza quem faz sae os que aquI VI

vem e trabalham,

Temos encontrado sempre meios e recursos para atender suas aspirações mais prementes e solu
cionar seus problemas mais angustiantes.

Por isso o Poder Públicó Municipal e o Poder Legislativo, juntam-se a todos 'os guaramirenses,
para num gesto de união' sempre presente agradecer à Divina Providência dádiva da vida.

Cônscios dás nossas responsabilidades, pa rabenizamos a todos quant.o conosco festejam o trigési
mo-quarto aniversário de emancipação política do nosso município.

Os anais da história de Guaramirirn que constituem-se num glossário d. apreciáv.el proporção,
são acrescidos continuadamente de novas e brilhantes conquistas de seus munícipes.

'. E 'essas vitórias estão sendo' f�stejadas com rara proeminência, frutos supremos de .

34 anos de

t.rabalho, dedicação e boa vontade de um povo sempre voltado a busca de um futuro melhor a seus filhos e a'

sua gente.
Orgulhoso, nós dos Poderes Executivo e Legislativo, agradecemos. o esforço e desempenho de ca

da cidadã'O, de cujo trabalho, compreensão e apoio, re sultou o progresso lento e gradativo, ,9'ías .que desper-
tou uma no,va esperança e fé no futuro.

.

PARABÉNS
NOSSA

.

TERRA
GUARAMIRIM,
E NO$SA �ENTe

Guaramirim, 28 de a,gosto de 1983

Prefeitura NI unieipal de Buaramirim
Administração José Prefeito de Aguiar/Victor Kleine

Câmara de Ve-readores de Guaramirim
.

'

.

. -,
.

Esmeraldo Chiodini - Ptesidente

,",,""._:. '

_. )
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SERÁ EM SC - Confir
mado. Será mesmo em San
ta Catarina, apesar de tudo,
o IV?Congresso Brasileiro
dos Jornais do Interior, dias
12, 13 e 14 de novembro,
em Balneário Camboriú. A
decisão, após muita relutân
cia, foi, tomada sébado, du
rante encontro do qual 'par
ticiparam a Sra. Noeml Fon-

·

tene, presidente do Bureau
, Cetarlnense de Congressos
e o presidente da Abrajori,
dr; Nivaldo Cerrazcne. O
locar será o Centr� de Con
venções da Citur. A .propó.
sito dos jornais do interior,
a entidade caterlnense vai,
realizar assembléia em se·

tembro, pera escolha da no
va diretoria, assembléia es

sa. marcada para Jaraguá do
Sul.

CASAMENTO CHIC - A
soei�ade jaraguaense se

movimenta para o elegante
casamento que acontece 6a.
feira, dia 2, dos jovens R�

herto. Breithaupt e
' Rosani

Casagrande, filhos de Hans
(Carmem) Breithaupt e de
Überó (Isolda) Casagrande.
Q ato religioso está marca

do para as 20 horas,' na

Igreja Evangélica Centro e

recepção ne Baependi.

"MANHA DO .LAZER - Nes
te domingo, a' pártir das
8h30, na rua Reinoldo Rau,
a "Mahhã do Lazer" da 19a.
Ucra - Esporte para Todos.
.Promete repetir o sucesso

da enrerlor, no mês passa
do.' Realmente vale a pena
participar.

,

DE CORUPÁ - Da jovem .

amiga Diana Seidel, Coorde
nadora do Ramo B1-Grupo
A'ec-rim/Movimento Bandei
,rante de Corupá, a coluna
recebeu materla', onde sabe
se do sucesso' alcançado na

, "Rua. do Lazer'" rea Iizado
&!as atr.s na Praça Artur
Mü.flêrI pelos três' Ramos do

· Dlstdto Ed,son Osn. Oechs
"ler. 'Diana igúalmente reme

teu,""o$ o tr.balhó premia
do no ·concur,so de redações,

· vencido pela' Luc.!ane RomãO'
· e de�..,m,cànto, de fua auto

ria,., dedicado às II la 1", que
· bljtarernos oportunamente.

�,; ,; .

·rG·en.··te�' l,nf.or_m·'aC·I·oH.e�,·s'.. '" ��i���;:,s;'��r��j��o"�a���,1
Diana Seldel/em Corupá,
filha 'ßo�, 'amigps COn;lenda·
d9r Alvim CHefia ,F.;UéÍ<l$ei.

___________- ..... ------�. 'dei. ;"t:;,':
"

,
''', FOI::�íJtESSÖ':-J�:(:,': su':...

. so total e absolut� a Noi
tada do Prato Típico Itán•.
'no e' Jantar Dançante da
SCAR, sexta-feira última, no'
Juvenlus, onde nomes cot
,.,áveis. marearam presença.
E .neste sábado,! no Juven
tus também; a APAE reanza
a sua feijoada, no; �tncer"'"
menfo da Semana dó ,Exc.
clonaI. Cartões c,,"stam Cr$
1.5'00,00'10 .

,;
� ',; �

ARTENIR WERNER -

Quem se encontra desde a

noite de ontem em Jaraguá .

do Sul é o deputado federal
e secretário de Cultura, Es

porte e Turismo#}> Artenir
Werner, cumprindo uma

programação previamente
estabelecida, que inclui tam
bém contactos pol íticos.
Hoje, . numa confraterniza
ção que reuniré liderençasi
da região, Artenir será ho
menageadO com um risote,
no Beira Rio.

GUARAMIRIM - De pa
rabéns-a comunidade guara�
mirense, que está comemo

rando ,os 34 anos de eman

cipação dO município, que
transcorre amanhã. Ao pre
reito Aguiar, ao vice Kleine,
ao Esmeraldo presidente d�
Câmara, ao Schork da Asso�
dação Comercial, enfim, a

todos' os nossos amigos da'
vizinha, cidade, o amplexo
pera data aniversária.

zer parte de uma grande
coleção de jornais _:_ que
vão fazendo perte de um a

cervo histórico cetarinense.
Ao querido Egídio e' à pro
fessora Alaíde, nossa cons

tante colaboradora, os me

lhores agradecimentos.
ENLACE NA ILHA-CAP -

Dia 2 próximo, às 19h, na

Capela do Colégio Catarinen
ser na Capital do Estado, o

, easamente de :Marisa, Pru-
i. 'dêncio e de Alexandre Mo"
reira, filhos de Clóvis José
(M�risa ) Prudêncic> e de

. Antônio Célio Moreira ( in
memorian ) ISônia

.

Miriam
Moreira: Apadrinharão a ee

rlmênla o Sr., Clóvis José
Prudêncio Filho, Srta. Lur
de Isabel Velhó do Amaral,
Srta: DeniSe Del Prá Netto,
Sr. Mauro Machado Jr., Iva
nir Callado de Souza, Sr.

Kay Saalsed; Célia Teixeira

Mor�ira e Eduardo e Mário,
Uriarte Fifho e Srá. Recep
cão aos convicl'àdos no Lira'
Tinis Clube.' Nossos para-
_béns!

GRUPO ENGENHO
Realmente a qrende curtl
ção deste final-de-semana é
o desenvolvimento do Esta
dual de MotoCiclismo - Ve
locldade, no Motódromo Ge
túlio Barreto da Silva, além
das provas ,de blclcross

'

e
,

trail. Mas o que de fato es

tá chamando a atenção. é a

apresentação do Grupo En

genho, hoje, às 21 horas,
naquelas dependências, -de ..

vendo arrancar numeroso.

público. "

VARIADAS - Em ple.,o
ritmo a concretagem de
mais l.800m2 de pátio, pa
r.a �stàeionamento, do Bae
pendi. A obra vai -cust8l' de
Cr$ 5 a 6 milhões // O a- .

zurra também está trocando.
cinquenta por cento do a

lambrado do campo de fu
tebol, que custará Cr$ 250
mil. /! A Casa eia Amizade
de J9il'!viHe vai completar
20 anos e dia 19/9, .realiza
um ,coquetet, às 21' horas,'.

no qual a Casa da Amizade
de Jaraguá do Sul far-se-á
presente. // O Beira Rio,.
que tem como metas a edl
ficação do seu ginásio co

berto e a recuperação de
duas canchas de tênis, pe
ra torná-Ias oficial, já se

movimenta para o grande
acontecimento . social, dia
28/10, quando recebe o

grupo Brazilian Show Su-:,
perstar, o cantor Toni An

geli e o Grupo Folclórico
"Böhmerwald". Serão 7, ho
ras de música e show. li
O Grupo Musical "Queen",
da Inglaterra; que esteve no

Brasil em 1981, vai retor
nar no final do ano. Tem'
ap'resemações marcadas pa-

.

ra Porto Alegre (261 11 ),
,

São Paulo (1.0/12), Rio
( 7/12) e �elo Horizonte

(9/12). / O Torneio cue,
que será disputado entre vá
rios Rotary Club do Distri
to 465, emJaraguá do Sul,
tem marcadas as datas de
04 e 05 de novembro para
a SUa realização.. NA FEDERAÇAO - Bru

no Breithaupt, que com Ja
nice forma um casal muito
simpático e participativo em

acontecimentos de âmbito
comunitário, foi empossado.
como membro da diretoria
da Federação d� Comércio.
do Estado de Santa Catari
na para o período' 83/86,
que tem na presidência
'Charles Edgar Moritz.

CASÓRIOS - Em nossa

agenda deste sábado, o en

laee matrimonial na Igreja
Matriz, de Francisco Klein
e Hermelinda Winter às 16
horas e de Ademir José
Sbardelatti e Marli Siqueira,
às 17 horas. Felicidades!

FOLHA CATARINENSE -

Nossos queridos amigos Egí
dio e Alaíde Sardá de Amo
rim, de Bíguaçú, prepara
ram lima grata surpresa ao

nosso diretor, remetendo qs
. quinze primeiros números
do semanário "Folha Cata.
rinense" de 'Biguaçú, inicia
do no ano de 1982, para fa-

LIONS CORUPÁ - Do se

cretário Donato Seidel, do
Llens Clube de �orupá, os

agradecimer,tos a coluna
pela 'divulgação do balle. rea
lizado dia 5 do corrente,
cujä renda não foi a espe
rada, mas que fO,i destinada
ao hospital de Rio' Negri..
nho, duramente castigado
durante as chéias de julho.·
O Uons vai agora ,promo
ver uma feijoada benefleen
te, dia 25 de setembro e já
está venefendo cartão ao

preço,de Cr$ 750,09. A ren

da reverterá aos carentes do
município.

YVONNE ALICE Tró-
ca idade dia 31, a nossa

companhéir-a de trabalho
Yvonne Alice· Schmöckel
Gonçarves, esposa do "che..!
fe" Antônio José e mãe da
Alessandra e do Leandro .

Ela, com toda certeza, será
.

bastante cumprimentada 'e

antecipadamente juntamos

. DAMAS DE CARIDADE
As Damas de Caridade obtt·
veram venda superlór a Cr$
.10Gl mil, hO seu bszer r'ea�

lizado'sábado, - junto a, Fefl.
ra de Arte' e Artesanato,
que ·aHás superou' as expec·
tatlvas mãls otimlstas."
Feira volta a acontecer dia

17!setembró e menselmen
té no terceiro sábado de ca

da mês'.

NOEMI FONTANA
Muita simpátiéá' e Inteligl\1-
te a Sra'. Noehi 'Fontana,.•
posa do 'vice-Governádot
Victor Fontana,· a' dedié_da
presidente do Bureau Cata·
rihense' de Congressós. A
coluna transou dia dest�
bate-papc> infô.rmal corn.

Noemi, a équen1' foi entregue
a última edição' desSe se

manário, que 'fazia referên·
cia a sua pessoa. r:li tem

i.ntençäo de breve pin,�r a·
.

qui em' laraguá do S'úl., '

.

IDADE NOVA � Trocam
ou trocarem idade, por issO
os

.

nossos cumpri'rn�ntoS,
dia 20, Sra. Lenir Koch, dia
21' Sra: Ana Lúcia Marcatto,
dia 23 Sra. Verél Marcano,
�:Jj.a 22 Sr. Waldemar Beb
ling, diâ 25 Sra. Sara F(uet�
dia 2'8 Sra. Teonilá Romã"1
e dia 30, Sra. Ivo(1e� Stán�e.
Nossos cumprin1éhföS.·

COM LÁNCHE _ As p....

zadas s�nhoras Norma SeI!
rauth, 'Ângela MaTochi;'

. Nanei Bianchi,. receberal1l'
quarta;.feh'a' as SUIliS' amig�,
para tim lanche..

'

'., .._' � A';;
.

....
"

.'

Ässociacão Comercial e Industrial de Guaramirim'
�I '

: }
parabeniza em nome da cla,sse empr�sarial toda a popula ção � autoridàdes constituídas,
pela passa�m do 34.0 aniversário de emancipação polí tica ele Guaramirim.

A DrRETORrA

/
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trito de Bananal ii categoria
de Vila, seguindo-se em

1944 a .mudança do antigo ,',

nome para Guaramirim.

Originariamente o terri
tório do atual município de
Guaramirim teria sido ha
bitado pelos 'aborígines. Os,
indfgenas, os precursores
dos atuais habitantes que se

identificam como guarami.
renHS, segundo os historia
dores, identificavam o lu
gar que tanto podia

-

signifi
car "pequena garça verme-'

Ih.", - um pássaro encontra.
oi'

do nas margens dos rios da
bacia do Itapoéu, como pei.
deria significar, no enten
der de Norberto Bachmann
o "guar4", cão, lobo, de
"iguara" - o que devora
eCanis jubatus Desm) e

"mi,rim" pequeno, portanto,
,'chorro pequeno ou ca·
chorrinho. Mas Íl1Juará" é
também ave, garça, como já
foi dito acima, procedendo
neste caso, de "guag'" ador
no, enfeite e 'irab" plumas,
t.1 o destino que davam às
penas e Rodolfo Garcia) .

"Guará" é ainda peixe do
.

mar da famflia dos "càran
gídeos", por certo· alteração
d. "acará" o que tem cas
cas ou escamas. "Guará"
finalmente, pode ser a mO:
dificação de "ebir.", árvore,
e, então, Gúaramirim será
árvore pequena.

Como Nasceu
Aderbai Ramos da Silva,

então Governador do Esta
do, em iihs de 1948 eleva
Guar�ll\Írim a Município,

, .eemsedeem Massaranduba,
orig,inanâo-se um movimen
to político de s",as lideran
ças que culminou com a Lei
n." ,295, sancionada pelo!
Gov, José Boabaid, em 18_
de· ag�o de 1949, que

. : tra�,sfe'rt� a sede do Mun,ici- ;
pio para Guaramirim, com

festiva instalação no dia 28
'

de agosto de 1949, que é a

.data .qüe no corrente ano

assil:1alará o seu 34.° ano de
emanéipa_ção.
Município originário de

Massaranduba, G,uaramirim,_
.
Schroeder e parte de Luiz
Alves, foi, desmembrado de
JoinviUe, Blumenau e lta-.
jai, sendo seu primeir.o pre..

'feito O"SÍ'. José Borges Cor
deiro.da Silva, nomeado pe· .

lo Governador.e seu 1.° pre
feito eleito por sufrágio po
pular, o sr. Emílio Manke
Júnior. "

Guaramirim ?
•

rina, Ludovico Fuzil, Deifino
Fernandes, Venâncio Man·
duca, Martinho Bittencourt,
Antonio Simplício, José Pe
,reira Lima, Manoel Siqueira
e outros.

seca criava uma colonia a·

grícola, conhecido ainda ho
je como o Núcleo Barão do
Rio Branco, que 'atingirfa o

seu auge em 1914 com o

Professor CantaHcio I!rico
Flores na direção dos servi·
ços delegados de polícia e

Adolfo Damião dos Reis' a
cuidar cla Agência Postal.
Em 1930 a revolução inter
rompeu a normalid.de 'de
existência da colania agri.,
cola.

nizadores alemães que, en

tão, fundaram' JoinviUe.
Consta qUe naquela época

já existia uma capelinha da
Igreja Católica, com o ne

me de Bananal que era fre-
• quentemente visitada pelos
padres de São Francisco do
Sul ..

Das 'Clareiras conquistadas
aos índios nasceram as

plantações e .es produtos ee
loniais de que necessitáva a

então nascente Colania Do
na' Francisca, a industriali.
zada Joinville dos nossos

dias, resultando uma flo
rescente atividade de trocaSi

por oútros alimentos, pólvo
ra e remédles, transporta·
dos por canoas e mais tarde
-a cavalo e carros de boi,
por um rudimentar pica.
dão, levando. as viagens eer

ca de três dias para atingir
o seu destino.

Porque bananal? Bananal
foi o primeiro nome do..ho
je progressista município de
Guararhirim. Originou-se de
uma toucéira de banana cul-

- tivada pelos selvagens, que
naquela époça tinha a sua
Taba na tifa Francisco de
Paula, no hoje município de
Jaraguá do Sul. Os índios e

cupavam toda a região que
ora súbiam o rio Itapocu,
como também viajavam rle,
abaixo até a local'idade de
Barra Velha, não raro in
�omodando es

:

pescadores,
alguns trucidados.

�

•

Foi, contudo, em 2 de ju
nho de 1919, pela Lêi Mu·
nicipal n.O 281, que era criá.
do o distrito ,de Banjlnal ée
mo ,integrando o município
de Joinville e SUa instalação
aconteceu somente em 1921,
tendo como·seu prilTleiro in'
tendente o sr. Agostinho Va·
lentim do Rosário, que pas
sou as incumbências poste
riormente a írineu Villela
Veiga, GU'stavo Rubin, Atha
"ásio' Rosa, Paulo Wagner e
Albrecht Gruetzmacher.

Mai$ tarde, em 29 de de
zembro' de 1965, pela Lei'
n.o' 3.787" o Governador Cel
so Ramos criaria a Comar
ca de Guaramirim, então
pertencente à Jaraguá do �
Sul, instalada em 8 de abril
de 1967, tendo portanto, ,

\ compretado 16 anos desde·
que o primeiro Juiz Dr. Car-

Em 1929 D. Pio de Fr�i. lo� Remald Schmidt assumia
tas,' da' Diocese de Joinville

os trabä,lhos da Comarca,',
anexa \8 eSSa paróquia· que tendo como Promotor Pú
anteriormente pertençia ia blico ·0 dr. Dnci Manoel'
paróquia de Jaragu� do Sul/

, GOlÍçalv�s.desde a' chegada dos padres Ao seu povo e às aute
do Sagrado Coração cfe Je- ridades constituídas, as
suas e, em-1931 Pe. Bernar- saudações fraternas pela'do Fu�chter recebia a in-

passagem de tão significaticu�bência de construir a
va data para o vizinho mu-

CaPela do Senhor Bom Je- nicípio de Guaramirim.
"

Em setembro d� 1969 de
senvolvia-se a 1I0peração
Santa Catarina", S9b· a erl
entação 'e patrocínio da As
sociação dos Diprómados da

I Escola Superior de Guerra
- ADESG

. e o núcleo
.

de
Planejamento de Guarami
rim, composto dos srs. dr.
Gerson Boaventura Ferreira,
dr. Nelson José Pereira, o
Exator Frederico Guenther

.." ,
o pastor Wolfram Mehfer e
dr. Osnildo Bartei, desenvol
via um alentado trabalho,
abordando os.'aspectos his
tóricos d. vizinho' municí
pio.

Friedemann era lavrador
mas entendia de medicina
homeopata e Carlos Schef·
fer desenvolvia pequena far
mácia, consertava os sapatos
e nas horas vagas 'ainda a

tendia uma fábrica de a

guardente.

Apesar da então dominan
te superioridad� dos primi
tivos ,habitantes do lugar,
pioneiros venceram todas
as provas de ocupação da
terra, disputada palmo a

palmo e a história guardou
os nomes desses destemi·
dos: João José Vieira, Tho
maz João Vieira, Ventura

.
J. Vieira, Rosa Vieira, Ma
ria Vieira e Júlio Friede
mann. Depois vieram jun
tar-se Atanázio leal, Belar
mino Garcia, João Ossowski,
João Cordeiro, Salvador Cor
deiro, Nicolau Ribeiro, João
Fernandes, Pedro Miguel de
Oliveira, João Pereira Catá-

Não esqueceram, os pio
neiros os seus eernpremls
sos relligiosos e, assim a

11 de junho de 1886 insta
lava-se em Guaramirim a.

Igreja Evangélica Luterana,
tendo à frente o pastor Wi-'
Ihelm Lange.

•

sus.

Federal-Mas o GovernoEm levantamentos preli
minares flxaram-se no dls
tante ano de 1851, quando
chegaram os primeiros colo-

queria acelerar o povoamen· Com o seu desenvolvimen.
to .. da região. Em. 1911 o' to sempre crescente o Go
Presidente Hermes da Fon- verno Estadual eleva o dis-

Eugênio V. Sthmöckel
Agostoj83

Os que acreditaram no progresso de Guaramirim e aqui fizeram as suas aplicaçõe� estão hoje.
colhenc:lo os frutos resultantes desta confiança.

Ao comemorarmos o 34.0 aniversário de emancipação, unimo-nos ao povo e às autoridades, para, juntos,
. festejarmos mais esta etapa' vencida.

KraischMarmoraria
M' e gral'\itos pedras natu rais. túmulos e revestimentos

142 armGores mirim-Se'Prestação de serviços: Fones - Matriz 73-239, Jguá. do Sul 72-1587,Rua 28 de Agosto, - uara .

'R M" e '16 ' "1 547
' ' ..

e Joinville 22-.0972. Vendas e� Joinville - ua inistro a geras".

"
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ANIVERSARIANTES--

Aniversariam hoje: 27

, Sr, Alberto Sbardelatti,
Sra. Leny Maria Silva dos

Reis em Corupá; Sr. Wilson

Bag�entoss, Srta. Miriam

Bauer, Sr. Agostinho da Sil

va Duarte, Sr. Ivo Ristau,

em Schroeder; Olga Lua

ders.

Aniversariam domingo
.

Sra. Emmá Bleich, Sra ..

Norma Lange Krogel, em

'Schroeder; Sr. Rudi Konell,
Sr. Moacir Gualberto, Sr.

Tadeu Aparício Tubbs.

Dia 29 de agosto -

Carlos Günther Heinzle,
Sr. Heinz Zimer, Sra. Herol
do Wolski, Ademar Oswal
do Borges, Margaret Denise'

Schmidt, Leomar Adolfo
Leier, Soraya, filha de Ario"

valdo (Ellen Sílvia Hansen;
Rui Barg, Sr. Amauri Krau
se, Sr. 'Arno Schmitz.
Dia 30 de agosto
Sra. Maria, esposa de João'

Carlos Stein; Sr. Otto Paw

lonski, em Gaspar; Sr . .Ân
qelo Scheuer, em ltapocuzl
nho: Ivo Menestrini, João

<Oechsler. Gabriel � Fabíola,
filhos de Moacir (Albany)
Sens; Jeanny Aparecida Kaz

mlerski, Dalmir José Rubini.
Dia 31 de agosto
Sra. Yvonne Alice Schmö

ekel Gonçalves, Sr. Tarcício
'

Satler, Sr. Siegmar Ehlert,
Sr. José Baeumle, Sr. Lauro
Ademir Bortolini, Sra. HII-
'da Henschel Brunner, em

S. Paulo; Sr. Rudi Nei dos·
Santos, Sr. Berna�do ' Fodi,
em Três Rios do Norte; E
miliano Eugênio Rossio,
Márcio L. Olska.

.

Dia 1.° de setembro
Sr, Manfredo Fuck, em Co�
ruoá; Diana, filha de Alvim
eHella Fuck Seidel, em Co
rupá; Fernando Fischer, Jo-'
sé' Luís Girardi, Roland
Schünke, Marise Krels, Eve
lásio Eugênio Rossio, Hil
bert Manske, Fabiana Rafae
Ie, filha de Ariel (Luciene)
Pizzolattl:

. Dia 02 de setembro
,Pastor Rudi Bruns, em

Garuva; Sr. Leerte Stein,'
Sra. Romilda Pedri, Walter
Germano Behrens, Alex Bol
duan, Edemir Siqueira, Edel
traud Reinke Kuester,' Ju
liana, filhe de José Carlos
(Luciana) de Andrade.

;

'N'AStIMENTOS

FALECIMENTO,S.
.

Dia 15 de agosto
Idete Gonçalves dos San

tos, 34 anos; Antônio Mar
celino l.uiz, 84 anos.

Dia 16 de agosto
Roséliá Heldelker, 68 a.

Dia 17 de agosto
Hilda Emma Ida S. Horst.

Dia 02 de agosto
João Paulo, filho de Aris,

tides (Maria) da Silva.
Dia 03 de agosto
Crlstiane, filhA de Jairo

(Marlene) Ribeiro.
Ricardo, filho de Gllber

to (Maria) Belker.
e

Dia 05 de agosto
Felipe, filho' de Ari (Ma

ria)
.

Sagans�i.
Dia 06 de agosto

José Luís, filho de José
(Irma Siberiano) C�nha.
Dia lOde agosto
Ariane, 'Cristina, filha de

Ary (Audete) Kiatkowski.
Clenia Mircêia� filha de

Antônio (Reli) Pedrotti.
Dia 12 de agosto
Tiara Cassiane, filha de

Lindolfo (Melania) Barg.
Joice Rúbia, filha de Sér

gio ,(Mariléip) ZOAta., - "

'. Dia 13 de agos,to ,

Eduardo Marcelo, . filho
de Nélson (Alaíde) Horen
goso.
DJa 14 de agosto
, Patr(cia Slrnene, ,filha de
Adelar (Lúcia) Roesler,
Dia 15 de agosto

[riane, filha de Elmohr
( I rene ) Hornbu rg.
Jefferson, filho de José

(Vera). Machado.
Dia 17 de agosto
Fernanda Cristina, filha

de Edson (Ivone) Siewert .

Emanuela, 'filha de Darci
(Elvira) de Andrade.

.

Dia 18 de agosto
Mauríció João, filho

-

de
(Josefa) Furlani.

.

Vanderlel. filho de Hart
w[g (Renildes)· Lenhardt.

,

.: Marciano, filho' de Ber
nardo (Maria) Klnfel.
Eduardo, filho de

.

Elmar
(Roseli) Dallmann.
Valter João, filho de Vil

so (Janete) Coelho.
Dia 21 de agosto

.

Ismael, filho de Dorival
( Izolde) Eleutério.
Adriano Roberto, filho. de

lrineu (Zenilda) Schwizer. ,

Janrihe Cléber, filho 'de
Marinlado (Roseclair) Cor
deiro.

Daniel de Almeida, filho
de João (Nely) Rosa.
Dia 22 de agosto

Ander�on-Luí�, filho de
Eyanildo (Sandra) Zipf.

Raquel, filha de Orlando
(Terezinha) Tecilla. '

. bia 23 de agosto '

Angelita, filha de Wilmar
(Anatásia) Martins..

79 anos; Narciso Cândido
Gonçalves, 20 anos .

Dia 19 de agosto
Kleiton Luís Junks, 1 mês

Dia 20 de agosto
Alfredo João de Borba,

61 anos.

Dia 21 de agosto
. Éugêhio Ziemann, 77 a.

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

1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estàdo de San
ta Catarina,. Brasil. Faz saber que compareceram em Car

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

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.331 de 17.08.1983
LAURI DA SILVA �
MARLETE DE SOUZA

Ele, brasileiro, solteiro,
balconista, natural de Curi
tiba, Paraná, domiciliado e

residente na Rua 'Guanaba
re, nesta cidade, filho de
Lourival Leandro da Silva e

de Evanilda dai Silva. Ela,
brasileira, solteira, indus
triária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada' e resi
dente na Avenida Mareéhal
Deodoro, nesta cidade, filha
de Arlindo Egino de Souza
e de Maria Bisoni de Souza,

Edital 13.333 de 19.08.1983
VALMIR STEINERT E
REINTRAUD ROEPKE

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jaraguá

do Sul, domiciliado e resi
dente em Três Rios do Nor
te, .neste .dlstrtto, filho' de
Walter Stelnert e de . Adair
Wagenknecht Steinert. Ela,
brasileira', solteira. operária
natural .de Corupá, neste

Estado, domiciliada e resi
dente em Corupá, neste Es

tado, filha de Ingomar Reep
ke e de Alzira Roepke.

,teira, balconista, natural de'
Jaraguá do .Sul, domiciliada,'

.

e residente na Rua Paraná,
neste cidade, filha de AI-'
fonso Borck e de Luzi Tietz�
Borck.

Edital 13.334 de 22:08.1983
DIONISIO KAULING FILHO
e LUCILDA, BORCK

'.,.
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de Bocal
na do Sul, neste Estado, do
miCiliado e residente na

Rua Paraná, nesta cidade;
filho de Dionisio Kauling e

de Zulma Terezinha Oliveira
Kauling. Ela, brasileira, sol-

Edital 13.335 de �3.08.1983;
OSMAR PEDRELLI e

VÉRA LÚCIA STRINGARI

, Ele, brasileiro, solreiro..
professor, natural de Rio;

.

'dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e residente ne:

Rua Onélia Horst, nesta ci..,

dade, filho de Teodoro Pe�'
drelli e de Inês Pedrelli. Ela
brasi lei ra, sol tei ra, bancária
natural de Luí-s Alves, neste

Estado, domiciliada e resF

dente na Rua João Planins
check, nesta cidade, filha
de Leonardo Stringari e de
Holanda Fontanive Stringa�
ri.

E para que chegue ao c�

nhecimento de todos, man·

dei passar o presente Edí·
tal, que será publicado pela
imprensa e em Cartório, oni
de será afixado durante 15
dias.

Cerro,
RUA
28
45

Art. 1.° - As ruas abaixo relacionadas" localizadas na Barra do Rio
no perímetro urbano de Jaraguá do Sul, ficam assim denominadas:
NOMES

Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

LEI N.O 928/83
Dispõe sobre denominação de vias públic;as.

O Prefeito Municipal de ja raguá do Sul, no uso de suas atribuições,
FAZ SABER a todos os habi tantes deste Município que a Câmara ,de

Vereadores aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Francisco Sfinghen
Augusto Germano João Hanemann

Art. 2.<> - Esta Lei entrará em vigor na data de sua

vogadas as disposições em contrário.
Jaraguá do Sul, 23 de agos to de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

publicação, re-

IVO KONELL-
Secretário de Administração e Finanças,

r

'Jardim São Luiz
COMPRE O SEU LOTE ,NO JARDIM SÃO LUIZ POR APENAS

Cr$ 26.600,00 POR MaS.

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.

EMPREENDIMENTOS IMOBIL IARIOS
MARCATTO LTOA.

'. CRECI-093· 11.' REGIÄO
Mal. Deodoro, 1.179 -_ Fone 72-1136

�------�---------------------------------�
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Cil) 9 9 ij 'II tIII :lllflil
Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Vi�tor Schmöckel - Jorn. Prof. DRT..SC
n," 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem-

.

bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 126/
80. Redação, Administraçã� e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes, de Oliveira n.O 290 - Çx, Postal 19-
Fone 72�0091·---: 89250-Jaraguá do Sul - sc. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Ulumenau.
Assinatura para Jaráguá do Sul: Cr$ 3.000,00
::>utras Cidades: . ; Cr$ 3.500,00
Número atrasado: - Cr$ 150,00
Número avulso: ; e-s: 100,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza ac Cia.

-

Ltda, rábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pr.
pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

•

,

•

Veículos movidos a álcool
Corcel (I L • azul ,.; 1981
Belina " L - azul 1981

. Passat LS - branco 1979
Brasilia - branco 1981
Opala 4 portas - azul 1980
Chevette Hatch - azul ....•.... 1981

Veículos movidos à gasolina
Corcel II - beoe 1981
Corcel " LOO - prate 1980
Corcel" GT - azul 1980
Corcel " LDO - bece 1979
Corcel " - branco ; 1979
Corcel 11 - beqe 1978
Corcel II - beoe 1978
Corcel II LDO - verde met. 1978
Corcel cupe - brinco 1977
Corcel cupe'- beqe. : 1977
Selina - marron 1977
Passat LS - cinza 1980
Variant" - verde 1980
Variant (I • beQe 1978
Kombi • branco ........•..... 1980
Fiat 141 - verde : .. 1977

.

Opala cupe - branco 1975
Chevette L - marron met, 1981 .'"

0-14 - vermelho .. ; 1979
F-10a - álcool - Ocre 1981
F-100 - álcool - beoe 1979
F-4000 - Laranja 1978

Carros usados é revisados?
Venha conhecj..los em nossa

aaênc·ia, onde sempre
há um do seu agrado.

Av. Mal. Deod. da Fonseca, 158, Telefo
nes: 7.2·177� • 72-1995.

VIAÇÃO CANARINI10
TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSõES

A
.

"Canarinho" preocupa-se com a sua locomcção,
colocando à disposifão moderníssimos ônibus, com
pessoal especlal izado, possibilitando uma viagem
tranquila, riÍpida. e segura.

Programe bem! Programe Canarinho,
o transport. carinhoso.

('ON"'�IRA A ltJ.�.l',J-(Ir\ ...

fNDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUÁ e CONPAL - Concentrados p/Alimentos

larh de Itap.cu

fizeram. cessar as hostilidades, sob o títu
lo de "Convênio Humanitário pera por fim
ao conflito na ,Coréia, ao sofrimento e der
ramamento de sangúe dos combatentes".
Dessa vez reconheciam os direitos dos ci
vis. Depois veio a guerra da Coréia do
Norte contra a Coréia do Sul, cada um

patrocinado por um forte maniciador, an
tigos aliados. E sabem quando essa guerra
terminou? Adivinhem!

., •. IiÁ 20 ANOS

- Lia-se no Expediente da Câmara
Municipal um ofício do sr. Josef Fontana,
em que o signatário após agradecer aos

vereadores as atenções de que sempre ti
nha sido alvo, comunicava à Casa que en

caminhara idêntico ao sr. Prefeito, em que
declinava da honrarlé que lhe havia sido
conferida, outorgando-Ihe o título de "Ci
dadão Jaragüaense",' devolvendo, conse

quentemente a lel e solicitando o seu can
celamento, dizendo que preferiu trabalhar
.ancnlmarnente pelo engrandecimento'desta
terra que lhe servia de segunda Pátria.
Era um gesto que definia a sua personell
dade, reconhecida de todos. Mas pressões
terrfvels, que só acontecem' em política,
fizeram-no voltar atrás e o evento foi
faustosamente festejádo em sua residên
cia, de.que, também se valiam "penetras"
que aproveitavam para tirar a barriga da
miséria. Uma pena 9 que aconteceu, por
que o homenageado era um homem puro
e poúco conhecia da política rasteira que
campeia em tais circunstâncias.

... HÁ TOANOS

- A região de Jaraguá do �ul era es·

colhida para um Curso de Etnolíngüística,
promovido sob os auspícios da Unlversida
de Federal de Santa Catarina. Uma turma

de professores e acadêmicos, sob a chefia
do Prof. Mário Bonatti e assistido pelo
Prof, Hilário Buzarello, do Colégio Dehon,

. de Tubarão, era recebida pelo Pref. Stre
be e orientada pelo Prof. Augusto Sylvio
Prodöhl, para melhor desempenho de sua

missão, à promoção de um inquérito do"
méstico sobre os idiomas que prefencial
mente se usam !'lO convívio _ familiar, so

cial, comercial, etc. � Em visita ao "CP"

manifestou-se total apoio 'à iniciativa do

Prof. Sylvio à fundação do Instituto de

Pesquisas e- Estudos de Jaraguá do Sul. O
Prefeito oferecia um almoço no Restau
rante Pérola do Vale, com o objetivo de

ampliação educacional e cultural, em to

dos os sentidos. Foi uma memorável reu

nião.

HÃ -38 ANOS

- Na edição deLl de agosto de 1945
o "Correio do Povo" estampava a seguinte
nota: "Com a declaração de guerra pela
Russia ao Japão, feito no dia 8 do corr�
te, este país está com seus últimos dias de
luta. O governo soviético, fiel aos acordos
aliados e tendo.em vista apressar o fim do
conflito no Pacífico e também o poupar de
vidas humanas', resolveu entrar em luta
com os amarelos, tendo já suas tropas in
vadido a Manchuria e a Corea.

Mais sensacional do que essa 'primei
ra notíCia é a do lançamento da bomba a

tômica numa cidade Japonesa, por uma
_.

fortaleza-voadora. Essa nova arma amerl
cana, tida como a maior. invenção do gê-
.nio humano, é de terríveis consequências,
pois o petardo de 200 qu-ilos não deixa ser

vivo a uma distancia de 20 qullômetros.
Todos. morrem pela .pressão e pelo calor,
ainda mesmo que esteja dentro de casa. A
sua confecção sel a cerca de trinta milhões
de dólares, por quilo. Para a indústria, ela
somente poderá ser usada em tempos ain
da muito distantes, talvez de duas gera
çõ,es, até serem aperfeiçoados os elemen
tos químicos que a compõem".

Era a redação para um conflito que -

já. durava cinco anos. Mas guerra é guerra,
onde se defrontam militares, conveniente
mente adestrados. Pelo menos é essa - a

técnica bélica. Por: isso não se pode enten
der querer poupar vidas ,humana�, que
seriam militares, para trocar por outras
desarmadas, civis, maiores, menores, ho-
mens, mulheres; parentes, enfim, seres

humanos, ceifados impiedosamente em

mais de uma cidade do Japão, em poucos
'sequndos. Isso também não é crime con

tra a humanidade? � por isso e por ou

tras que o piloto da fortàleza-voadora t:
nha terríveis visões antes de morrer. Deus
tenha pena desses loucos! E ainda agora
brincam com outro artefato bélico: a neu"

. tron, ,que elimina o ser humano e poupa
outros bens materiais. Valha-nos Deus! E'
chamar isso de gênio humano? Franca
mente!

- Os manipuladores de guerras ain
da' continuam agindo nesse mundo desvai
rado. A notícia vinha de Pan Mvn Jom,
que falava de paz na Corea depois de dois
anos de intensa luta. Os mesmos que S�

uniam em 45, poucos anos desentendiam
se e estavam em campos opostos, lutando
o militar tradicional centra a técnica do
guer·rilha. A Comissão de Armistício de
arnbos os lados esslnave- instrumentos qua

SERViÇOS -CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
-

FOTOCÓPIAS?•• SERViÇOS A'REOS VARIG?
.

Se o seu' probJemá é este a solução é esta: Organização Con�,bil
"A Comercial" Uda. Ru. Cei. Procôpi� GOmes 290.

Telefon. 72.0091.

... HÁ 30 ANOS
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Reconstru
nossaban

aur ,

aoe
•

eira.

Os catarinenses enfrentaram com coragem a tragédia.
Mal -chegou a hora de esquecer aquelas imagens,
·eubatitulndo-as pelas cenas da grande -tarefa da
reconstrução. '-

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

-

Cada catarinense tem um _

_ compromisso perante si próprio: começar agora a

lute, liderar mutiróes e participar d.a tarefa de
reconstrução, um oompromleso com a solidariedade
naciol)al, que não faltou quando mais precisava dela.

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

_

..

�''':�.'
"'

, ,
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ACIJS pleiteia depósito e

melhorias em rodovias
federals
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Estado de Santa Catarina
CÂMARA DE VEREADORES DE JARAGUÁ 00: SUL

,

RESOLÓÇÁÓ �.� '��/83 \;���,," '; �.
'

.: .�

"Autoriza' pagamento de Remuneração"

-. ;'
"

.��.

A Mesa Diretora da Câmara de Vereâdores de Jara

guá do Sul, no uso 'e exercfclo de .suas atribuições le

gais, faz saber que o plenário "aprovou' e ela prómi,llga
a seguinte:'

RESOLUÇÃO '1
'�- .'

Ast. 1.° - Fica' eutorizada a Ptesidênéia da Câma-
ra de Vereadores' de;Jaraguá do Sbl" a paga,r aos senho-

•

res Vereadores Almiro Antunes Farias Filho e
'

'Alido
Pavanello, a importância correspondente aos meses de
fevereiro, março, abril 'e 15 dies do mês de .málo do
corrente ano.

,,',

Art. 2.° - As despesas decorrentes da presente Re

solução' correção por conta da dotação própria do or

çamento vigente'.
'

, '. '
,

,

Art. 3.° - Esta resolução entrará' em vlqor na da
ta de sua publ i:iiiÇão, revogadas as dlsposlções em con-:

trário.'
' '

, '-

Câmara de Vereadores çI� Jaraguá do Sul" 18 de

agosto de 1983.,'

José Gilberto MelJel
Presidente, ,: .

.Lauro Siebert
1;° Secretário ,�"

,
"

Alvaro Rosä
!, Vice-Presidente

Marino Verdi Lenz]
.

,2.° Secretérlo

Unidades,Móvé>is: do:'Senai
vêm a, Jaraôuá e.' têro

.

datas
. r '. _'

Destinadas a: pequenas, médias, e ,grandes
"

empresas
cOm ca,rência de mão-de-obra especializada e a mestres, o
perários, contramestres e supervisores, as Unidades' Mó
veis do Senai, são ur:rQâ,Jesposl;;a eficiente para 6; problema
Ga formação de mão-de-obra em menor tempo, 'atendendo
com programas específicos e fl'exíveis, de resultados ime-

'

diatos às necessidades das empresas. l'
Comandos Hidráulicos, Com.ando,s Elétricos, Comandos

Pneumáticos e Mecânica_ Diesel, são as áreas de atuação
das Un,idades Móveis, que aJenderão Jaragu,á do StJ!. Duas,

eleJas têm datas já delin�adas. A de, Comandos Hidr'áulicos,
com duração ge,,12� horas, inicia, dia 31 de agosto Ei ter·
mina dia 14 de outubrQ, e, destina-se aos qualificaqos na

área de mecânica, Haverá duas, turmas de 12 tni'inandos
cada qual; senç:lo o' horário da pri�eira t0rma' das 7h30
às 11 h30 e da' segunda turma, dàs ,13 �s U horas.

Já a Unidade Móvel. de Comandos Elétricos destina-se
aos que se ocupam na área de eletriciqade. A prevlsâc
para inicio do curso é 28 ele outubro e término' em 14

de dezembro. O númerO de turmas, vàgps e horáriqs são
idênticos ao anterior.

Todos os cursos s�rão gratuitos, informa o diretor

,do Centro de Treinamento do ..Sesi de ,Jaraguá do Sul,
Luiz Durieux Sobrinho, e, são ofereciçlos à's empresas da

região,

Dooperiuriti organiza comitês educativos
-: Á Cooperativa Juriti, de

.'

Mássaranduba, formada por
411 produtores .de arroz,

espalhados em cinco muni

cípios, organizou juntamen
te €om a Acaresc, vinte co

mitês educativos. Com gran
de número de sócios, a (:00-

perjuriti que tem cepacide
ele de beneficiar duzentas
mil sacas de- arroz, vem de
senvolvendo um trabalho de

organização dos associados,
para obter uma melhor par
ticipação dos mesmos . nas

resoluções 'da sociedade.

Como toda empresa or-

, 9_anizada e que, tem gestão
democrática, a Cooperativa, .

presidida atualmente pelo
sr. Irineu Manke, IniCIOU

este trabalho' de organiza
ção de 'comitês, que hoje
envolve vinte éomunidades,
e cuja finalidade' principal
'é a de melhorar 6 fluxo de

informação entre SOCIO ,6

'cooperativa e cooperativa e

sócios.
'

efeito confirma Feira de Artesanato, da chance
ao artista da região

Há maior crise de idéias

A Associação Comercial e fatiza a entidade que o pre-
do que 'de dinheiro. Essa é

Industrial de Jaraguá do cario estado em que se en-
a principal constatação' que

Sul vem de fazer duas im- contram essas .rodovias não,
se pôde sentir sábado, na

portantes reivindicações. A decorre 'das recentes encheu-
I Feira de Arte e Artesaue-

primeira, dirigida a Rede tes que assolaram o Estado to de Jaraguá do Sul, na

Ferroviária Federal, pleiteia no r:r1�S passado ___:_ que só
rua Artur Mü"er, que do-

a cessão do depósito ao la- provocaram danos em pe-
revante �contecerá men-

do da estação ferroviária, à quenos trechos _ e sim, da salmente, sempre no ter-

comunidade, para que, de- falta de conservação perió- ceiro sábado. De repente a

Dois de reformado, seja des- dica há muito ausente e dó cidade descobriu que nu-

linado a exposições periódi- paralização das balanças, ma rua qualquer, com o

cas de produtos jaraguaen- que deu origem a abusos apoio das autoridades cul-

ses - ou uma exposiçao com excesso de carga, mui- turais, é possível juntar ar-
permanente desses produtos to prejudiciais às pistas de tesanato, música e outras

� e outras atividades espe- rolamento. expressões do gêneror reu-

durante encontro com 'a impren-sa, cificamente de divulgação :
' nindo um bom público pa-

ao aumento das tarifas do Sàmae da nossa comunidade." Tal Em outro expediente, en- ra ouvir, ver, conversar e

recentemente. Disse o Prefeito qu� iniciativa, aliás, entrosa-se I viado ao prefeito I Durval comprar o trabalho dos ar-

sto do consumo mínimo (15m3 ou com o projeto turístico da Vase], a Associação congra- tesãos participantes.
os) era de Cr$ 627 e agora a taxe Prefeitura MunicipaL tula-se' pela inauguração da A repercussão é das me-

deír$ 630;00; no entanto, diminuiu Ä segunda reivindicação ligação da rua Relnoldo] lhores possíveis e o. pró-
pa 10m3 o consumo mínimo ern foi dirigida ao Presidente da Rau/HJa Cel, Procópio Go- pdo secretário de Cultura,
studos feitos pela Fundação SESP Federação das Associações mes, e pela ativação do novo Balduíno Raulino, confessa
do que sessenta por cento dos con- Comerciais e Industriais de sistema �e trânsito no' cen- que o sucesso foi além do
não atingiam consumo de 15 mil li- Santa Catarina - Facisc, tro da cidade.«, Ressalta a esperado, em todos os sen

ês., Hoje, quem gasta esta quanli- solicitando gestões junto ao ACUS que as medidas ado- tidos. Ele destacou que a

Cr$ 1.055,00. ' Governador do Estado para tadas resultaram em senst- Feira agora será realizada

,
que procure sensibilizar as vel melhora do fluxo .do trá_'

m relação ao Samae, o Conselho autoridades federals no sen- fego ,e, c rtamente, cöm a-

de Engenharia ,SÇlnitária deve 10gb' tido da rápida recuperação doção de outras medidas,
d?, �ssim que a Associação Reg!o-' das rodovias federais, em visando corrigir eventuai:;

!ndlque o seu representante. A flre- especial a BR-1 01, BR-280 problemas, Jaraguá do Sul
Camara de Vereadores, a As'sociação I (trecho Joinville-São Fran- 'terá uni trânsito organizado
a Associação dos Engenheiros e a cisco do Sul) e BR-470, En� racionalmente,
dos Odontólogos já definiram os ,---------------;._.....;, _

sentantes.

lJ,tro lado, a Comissão Municipal d",
ai se reunir quarta-feira que vem,
r o novo trânsito, inaugurado sába
.r falhas e soluções pára o seu me

onamento. Na área do trânsito" ini

a, semana a 'sinalização da rua que

ajarra Rio Cerro, a partir da Pon- que tudo lhe faz para servir bem.

�R' atr�vés de equipamento empres- Fica na M,are.chal Deodoro, 364 FI d d/SC pela Prefeitura
, ----------..:..-----I.-' a9_r_a_"_te__a_F_ei_r_a_e_A_r_te_e_A_r_t_es_a_"_a_to_,_s'_áb_a_d_:o_,__

Carteira de é'Pe'quenos'
Negócios em Guaramirim

, .

rela da Banda e

Nas assembléias, por e�'

xernplo, estes comitês comu-
, nitários reúnem o grupo de
sócios da comunidade e de
batem o assunto que deverá
ser a'provado em assem

bléia, então os sócios iá
,vão para a assembléia !)re'"

parados e sabendo qual o

assunto a ser deliberado.

stifica aumento

Também o comitê comuJ

nitário" segundo Q engenhei
ro agrônomo Samuel Dua .. te

'Callado, da' Regional da A
caresc, tem condições de'
reunir todos os sócios para

discutir outros problemas,
tais como aquisição de insu
mos em conjunto, comercia
lizaçãQ de hortigranjeiros,
pequenas indústrias, preçc
mínilTlo, financiamento ban
cário, enfim, todos os as

suntos e problemas referen
tes a sua cooperativa.

Este ,trqpà�ho conta CCI";
o assesoramento da Acaresr.
e no' elia 5 âe agosto foi

,
feito o segundo treinamento
com a participação de 23
líderes comunitários, repre
sentando os vinte .comitês,
'localizados,' em ·Massarandu-·
ba, Guaramirim, Barra Vec
lha, Luiz Alves e Penha.'

J

O Banco do Estado de Santa Catarina implantou 5a.
feira, dia 25, em Guaramirim, ii Carteira dos ,Peql:.lenos,
Negócios, que dá oportunidade ao. pequeno empresário de
obter financiamento até o limite pré-fixado pelo progra
ma. A Associação Comercial e lndustr.lal de 'Guaraliõl1irirn,
em carta-documento, dia 16 de maio, flzena o pedido ao

Presidente do Besc, Carlos Passoni Júnior, quando ele sua

visita q empresas locais e este confirmou por oficio a' as

piração, da classe empresarial guaramirense. ,

, Passoni ressaltou que os recursos estão lcnçe. do de

sejado, contudo, virão amenizar um pouco 'as dificuldades

por que passern as pequenas e microempresas do muni

cípio .. O anúncio é do presidente da ACIG, Francisco

Schork, que confessa-se satisfeito pelo 'novo serviço _que 9
Besc passou t;I operar, e garante que, a' classe empresariel
não medirá esforços, aumentando a produção, com a cor

reta aplicação dos recursos recebidos.

feito Durval Vasel, de Júagüá do Sul,
_m esté participando em Curitl
""minário Estadual dePrefêitos do
firmou é! estréia, dla 7 ,de setembro
unicipal, durante o desfi Ie cívico'

. Deodoro da Fonseca. '0
'

uniforll1�
endo confeccionado custará cerca de
ii e terá as cores oficiais do miJni-'
ora esse investimento, outros foram
o compra de instrumentos e ajuda

o que vai pelo Legislativo' de�"
Jaraquá do,' Sul

"

Muitas discussões, marcaram a sessão do Legislativo.�.>�

Jaraguaense, esta semana, geradas por irtdicações polêmi-;
caso Lauro Siebcrt (PMOB), solicitou encaminhamento dei::
proposta ao Exécutivo, para (sentar os Hospitais"Jaraguá"'
e "São José" dos impostos e taxas, tai� como: TlP, cle�,
Expediente, Alvarás, Água e Esgoto, IPTU e ISS: Foi apro;"
va,Cl com 7 votos, 3 ab;tenções e 3" votos contrários, es�<

tes do PDS, que queria e extensão dos benefíc;ios também
"

ao Corpo de Bombeiros e APAE. Luiz Zont"a (PDS), pediu
'encaminhamento ao Executivo, para qu-e, na medida do

, 'possível, 'providencie a abertura das ruas 6, 7, 20, 21, 22p,
23, 24, 25 e 27, que estão projetadas, na Barra' do Rid.
Cerro. Do présidente .Menel, aprovada a solicitação parat{
retificação da curva no término do asfalto,
to Ziemann, onde já houveram diversos acidentes.

mesma forma aprovado pedido de alar

gamento da rua Bertha Weege, defron

te a Comunidade EvangéliCa. De I;'rrol
:.

. O'_ ..... ..' _

K'rptzer (PDS), deu ,entrada projeto-de-
lei que denomina de Max Wilhelm a I�ua '

12, da ponte Abdon Batista até o tér·

mino da rua Adélia Fischer, E do Exe-"

cutivo, est"ío em tramitação" �?is proje-
tos-de-Iei .

Relógios; cristais, violões' e artigos finos para
presentes, em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

j

'A Batraquinha
'.

'

,
' . A SUA LOJA,

>, , ,cumpr:imenta; G�a!amirim pelos 34 ,anos de emancipação política .

.-.

..
, '.':-

todos os meses, no terceiro

sábado- (a pr-óxima dia
17/9), como forma de
motivar sempre mais os

participantes. Na próxima
Feira, por exemplo, . as a

trações de palco contarão
com dois quadros diferen-.
tes, o "Brincando na Fei-,
ra" e.o "Varal da Poesia",
de -çaráter educativo e cul
tural.
Balduino atribui o su

cesso ao trabalho da im

prensa, da sua equlpe, da,
Fundação Cultural e Asso
ciação de Artesãos de Join
ville, que colaboraram na

partq téçnica e fiscalização
da Feira, que levou cente
nas de pessoas a prestigiá-

, Ia. A próxima, dia 17, com
melhor infreestrutura, a

brirá novamente espaço pa
rá o artista da terra e da
'região mostrar o que sabe>
e que nunca teve oportuni-
dade de fazê-lo.

'

.

,

•.• ,4
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Rua Venâncio da Silva Porto, 331

Jaraguá do Sul - SC.

i,' . COMERCIAL FLORIANI

CALCULADORAS ELETRONICAS SHARP
PelA METADE DO PREÇO.

Comprove você mesmo. Ligue para 72-1492·
• peça uma demonstração sem compromi�so.

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas.
sugestões da RELOJOARIA 1\VENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

I

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-04-i8

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira
•

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

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

r-------_..;.--_- ...;..· _,.

A moda certa em roupas e calçados é com a

CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

-

CIND':RELA
•• Veste bem. A moda certa, na

Gumercindo e na Getúlio Vargas·

, DESPACHANTE
.

VICTOR

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

Carteira de Identidade.
.

Av. Mal. Deodoro, 557
<junto a firma Emmendoerf..-)

,.1e1efones: 72.0060, 72.0327 e 72·0655

Dos jornais do Estado·

,-.:f!

Agosto/83

.

Por ser ao .mesrno . tempo Juiz de Direito titular de
Campo Bom _e réu de uma ação executiva de cobrança \de
nove -presteções pela compra de um conjunto de móveis'
?e cozinha, o JUIZ Paulo Felipe Becker criou um inédito
Impass,e .

no Jud.iciá�io gaúcho, já que não pode receber a

Prec�torla �e cltaçao por não poder determinar a citaçãode SI próprio.

�ário Juruna, o cacique-deputado do PDT, é conhecido
, na Camara· por seu é!pego ao telefone. Esse gosto custou

Ih� caro: A Telebrasília cortou a linha de seu gabittete por
nao p�ga.mento da conta. �uruna, como qualquer deputado,
te�. dn:.elto a Cr$ .194 mil cruzeiros, mensalmente, parautlhzaçao t!o aparelho. Mas sua conta de julho foi a mais
de Cr$ 700 mil. A Câmara não pagou o excesso nem o

��putado o fez. Por, isso, .0 corte. De quaiquer modo, ele
/

Ja aprendeu e devera segUir. o exemplo de seus colegas de
putados, que, para nio ultrapassar a cota de Cr$ 194 mil
de seus gabinetes, utilizam os telefones instalados nas li-.
deranças dos partidos e nos de membros da meSa direto
ra. No Rio, Juruna aproveitou a ausência do secretário de
governo Cibilis· Viana e abriu o gabinete deste, ali receben-
do (e despachando) o presidente da Câmara· de São João
de Meriti.· Depois, criticou Brizola: "Ele diz que é do povo,
mas tem de receber o povo no palácio".

Enquanto, em Manaus, o juiz da Sa. Vara Cível decre
tava -a fal�ncia da Agro-Industrial Fazendas Unidas, do gru
po Cepemí por falta de paQamento de duplicata no valor de
Cr$ 1.243.940 mil à Regiatur Turismo -, no Rio o cura-

I
dor d? 7a. Vara de Falências e Concordatas, Hélio Gama,
anunciave que convocará o filho do presidente FigUeiredoPaulo Renato de Oliveira Figueiredo e seu sóclo na Metal�
,q.uímica, Ricardo, �oury, para depor no processo de falên
cia �a Agropecuarla Capemi. Os dois, segundo denúncia
publicada por O Estado, foram beneficiados pela Capemi ..
que :!endeu m�ê:I�ir? .à Metalquímica (e as outras emprê
sas) a preços IfriSOrJOS. O ex-advogado da Capemi, Adeo
dato �a.ntas, confirr�ou essa denúncia, e pediu a punição
dos militares envolvidos no escândalo da Capemi. Quase
ao mesmo tempo, o presidente do grupo, general Adernar
Messias de Aragão, transferia, por doação, a seus filhos,
dois apartamentos no Rio, além de bens imóveis, que in
cluem desde xícaras de uísque, até sua espada de oficial
general.

Com base no relatório da Diretoria de Controle do
Município e das inspeções realizadas nas próprias Prefeitu
ras, o Tribunal de Contas em sua última sessão plenária
decidiu recomendar a rejeiçã() das contas, relativas a 1981,
das Prefeituras de Barra Velha e Garopaba.

Malek Assad, ex-deputado estadual e ex-diretor vice
presidente da Banespa S. A. Crédito, Financiamento e 11',
vestimentos, e seu sócio na Chado Confecções, Nelson
Gonçalves Prianti, foram denunciados ao juiz Sebastião da
Silva Pinto, da 19a. Vara Criminal de São Paulo, por cri
me de estelionato e falsidade ideológica. De acordo com

a denúncia do promotor Gustavo Dantas de Mello, Assad
autorizou 36 operações fraudulentas, no valor de ..... ,

Cr$ 29.804.281,83, tendo sido pagas, no vencimento, ape
nas algumas parcelas, restando, agora, Cr$ 21,040.281,83,
além dos acréscimos legais de execução, que corre na 13a .

Vara Cível. Malek ofereceu bens de seu petrimônlo pessoal
em garantia de tais empréstimos, muito embora tenha
'deixado de apresentar os documentos relativos aos bens,
o que obrigou a Financeira a ajuizar a ação.

Importante 'repartição pública do Estado. demitiu fun
cionário, ascensorista, porque este, premido por violenta
necessidade de ir ao banheiro, não aviso'# o chefe imedia
to e abandonou o elevador sem poder esperar substituição.
Ao ser demitido, ·0 servidor intentou uma ação trabalhista

que, no entanto, não foi bem sucedida. O advogado do
reclamante não se conformando com ã sentençaydela ape
lou, recordando até cena da história do Brasil em que o

Príncipe Regente - segundo o escritor Paulo Setúbal-
ao dar -o famoso Grito estava em posição inconveniente e

nada prosaica e a Independência valeu. De qualquer ma

neira, recomenda-se aos ascensoristas o máximo cuidado
com purgantes.

PROGRAMA ESTADUAL
DE DES�UROCRATIZAÇAO
Com a instalação do Con

selho Superior de Desburo
cratização e o lançamento
da Caixa Postal n.O lODO,
foi oficializado dia 18 em

Florianópolis, o Programa
Estadual de Desburocratiza
ção. O Programa, inspirado
no modele federal, em suas
linhas, gerais, adotou urna

filosofia sugerida pela Carta
dos Catarinenses, de que o

cidadão merece serviços pú
blicos simples e eficazes.

-

Após a posse dos mem

bros do Conselho Superior
. de Desburocratização, que
súpervisionará todas as ati

vidades, foi assinado con

trato com a EBCT, que cede
a caixa postal 1000 para uso

de todo contribuinte que
desejar -r:eclamar ou sugerir
melhoras no serviço público
do Estado. O objetivo é ins";
talar um canal direto entre a

comunidade e o Governo e

uma fonte permanente de
crjtlca e aprimoramento
dos serviços públ icos.

SELO A
VITOR MEIRELLES

Em solenidade realizada
no Palácio Cruz e Sousa,
com a presença do Governa
dor do Estado, a Empresa
Brasileira de Correios e Te

légrafos fez o lançamento
oficial do. selo comemoretl
vo do sesquicentenário de
Vitor Meirelles, artista cata

rinense de renome mundial.
Com a forma de bloco, o

selo tem uma tiragem de
300 mil exemplares e valor
facial . de Cr$ 250,00. Na
mesma oportunidade, foi
feito o lançamento do en

velope de primeiro dia com

tiragem de 25 mil exempla
res. O selo reproduz a tela
"A Primeira Missa do Bra
sil", pintada pelo artista na

Europa, apresentada com

muito sucesso no Salão de
Paris em 1861 e, hoje, no
Museu de Belas Artes do
Rio de Janeiro;

ANALGÉSICOS

Por determinação do Mi
nistério dá Saúde, não mais
será permitida a venda dos
chamados analgésicos popu-

-

lares (Melhorai, Cibalena,
Tylenol, e outros do mesmo

gênero) em estabelecimen
tos comerciais, como super
mercados, mercearias, bares
e padarias. A partir de aqo
ra, esses produtos só po
dem ser adquiridos pela po
pulação em farmácias, que
estão sendo orientadas. so

bre a sua comerclalizaçâo.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESTADO DE SANTA CATARINA

Prefeitura. M unicipál de. Jaraguà do· Sul
DE(:RETO N.o 851/83

Declara d. Utilidade Públi
.

ca, para fins de desapro
priação amigável ou judi
cial, o Im6vel que especi
fica.

:.;ir�
O Prefeito Municipal'-de

Jaraguá do Sul, no uso de
suas etribulções legais e nos

, termos do Art, 6.° do De
creto Lei n.O 3.365, de 21 de

junho de 1941,

DECRETA:

I

I

Art. 1.° - Fica declarada
de Utilidade Pública para
fins de desapropriação, por
via amigável ou judicial, a

área de 47,25 m2 do lrnó-
'vel, de propriedade do Sr.
HEINZ MARQUARDT, situa
do à Av. 2 - Mal. Deodoro
da Fonseca, esquina com a

Rua 50 - Guilherme ,Wee
ge, matriculado no Livró 3-1,
sob N.o 20.107, do Cartório
do Registro de Imóveis da
Comarca de Jaraguá do Sul,
para fins de alargamento
da Rua 50 - Guilherme
Weege.I

I

Art. 2.° � As despesas
decorrentes do presenté De
creto correrão por conta de
dotação própria cio orça
mento vigente.

Art. 3.° - Este Decreto
entrará em' vigor na data de
sua publicação, revogadas
as disposições em contrério.

jaraguá do, Sul, 19 de a·

gosto de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

IVO KONELL

Secretário de Adminis
treção e Finanças.

I
Com apenas Cr$ 3.000
você recebe, 'durante 1

ano, o me1hor jornal
da região. Agora' em
novo. formato, com

maior tiragem e cir

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

DECRETO N.o 853/83

o Prefeito Municipal de JaraQu6 do Sul" no uso de suas
atribuições, com ,bcße na Lei Munkipal N." 927/83, de 19
de aoosto de 1983, .

DECRETA:

Art 1.0 - Fica aberto um crédit.o suplementar no
valor de Cr$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de cru
zeiros) para reforço dos orocramas e verbas abaixo discrl
minadas, constantes do Orçamento viqcmte, a saber:

0301 - DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004 - Manutenção des

atividades da Divisão de Pessoal 5.000.000,00
0301.15824952.007 - Encarqos com Ir-la·

tivos e Pensionistas .

' 10.000.000,00
0301.15844942.008 - Contrib. ao Proo'rema

de Formação do Patrimônio do Servidor
Público

,

'.,.

0401 - DIVISÃO DE EDUCAÇÃO
0401.08421882.01-5 - Manut. das ativo da' R..

de Munic. de Ensino 1.0 Grau

4.000.000.00

10.000.000;00

0501 - DIVISÃO DE CONTABI,LlDADE
0501.99999992.034 - Reserva Orcamentãrta 564.000.000,00.
0601 --' DIVISÃO DE OBRAS
0601.1364482.038 -. Manut. das ativlda-

des da Divisão de Obras 7.000.000.00

TOT A L ... ,' ....... :...... Cri 6oo.QOO.000,00

Anexo II - Quadro A

0301 � DIVISÃO DE PESSOAL
0301.03070212.004-3.1.l.1 Pessoal Civil -

0301.15824952.007-3.2.5.1 Inativos
0301.] 5844942.008-3.2.8.0 PASEP

,

0401 - DIVISÃO DE EDUCACÃO
0401.08421882.015-3: 1.1.1 Pessoal Civil
0501 - D'IVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.99999992.034-:9.0.0.0 Res. de Contlne. 564.000.000,00
0601 - DIVISÃO DE OBRAS

.

0601.137�4482.038-3.1.1.1 Pessoal, Civil 7.000.000.00
TOTAL

.

5.000.000.00
10.000.000,00
4.000.000,00

10.000.000,00

. . .. Cr$ 600.000.000,OQ<

Art. 2.° - Para fazer face as despesas decorrentes do
artico anterior, ,ficam anuladas total e' parcial as seauln-"
tes dotações do Orçamento vlcente, a saber:

Anexo I - Quadro'A

0303·- DIVISÃO DE SERVICOS GERAIS
0303.03070212.010 - Manutenção das ati

vidades da Divisão de Servo Gerals
0303.03090432,011 - Reforma Administra

. tiva
0401 - DIVISÃO DE EDUCACÃO
0401.08421881.006 - Construção, amplia-

.

cão e reforma de Prédios Escolares,
0403 ""7 DIVISÃO DE ASSIST�NCIA SOCIAL
0403.15814871.010 - Implantação de um

.

Centro Comunitário" ,

"

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080322.030 - Manutenção das at i

vldedes da Divisão de Contab.
0501.03080332.031 - Juros e amortização

da [).ívida Públ ica
"

0502 - DIVISÃO D!= TRIBUTAÇÃO
0502.03080301.013 - Imolantecãc do Ca--

dastro Imobiliário Fiscal
0601 .- DIVISÃO DE OBRAS
0601.16915751.024 - Pevimentação de ruas
0601.16915752.039 - Manutenção da Divi-

são de Obras nas Áreas Urbanas

,I

10.ÓOO.000ßO
10.000.000,00

4.000.000,00

7.000.000,00

77 .000.000.00

148.000.000,00

20.000.000,00 '

210.0f)0.OOO,OO

15.000.000.00

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16880332.040 - Amortização- e, en-

cercos da Dívidá Pública 45.000.00.0.00
0602.16885342.041 - Manutenção dos ser-

viços da Divisão Munic. de Estradas de '

Rodeoern - DMER ' 10.000.000,00

0603 .; DIVISÃO DE SERVICOS URBANOS
0603.10603261.029 , Aquisição de um imó-

vel para o Cemitério Municipal 5.000.000,00
0603:16910332.045 - Amortização e encar-

aos da Dívida Pública ' 13.000.000,00

0701 � DIVISÃO DE AGRICULTURA
0701.09512691.030 - Extensêo e implanta-

o cão de Eletrificação Rural - ,1,5.000.000,00
0701 .09510332.052 - Amortlzacêo e encar-

"

QOS da Dívida Pública n .000.000,00

TOT A L ! Cr$ 600.000.000,00

•

Anexo II - Quadro A

0303 - DIVISÃO DE SERVICOS GERAIS
0303.03070212.010-3.1.1.1 Pessoal Civil
0303.03090432.011-3.1.3.1 RemUneração

de Serviços Pessoais,
0303.03090432.011·3.1.3.2 Outros Servi-

ços e Encaroos
'

10.000.000.00
•

3.000.000,00 '

7.000.000,00
,

,

0401 - DIVISÃO DE EDUCACÃO
0401.08421881.006-4.1.1.0 Obras e InstaI.
0403 - DIVISÃO DE ASSIST. SOCIAL
0403.15814871.010-4.1. 1.0 Obras e Instal.
0403.15814871.010-4.1.2.0 Equlpamen-

.

tos e material permanente
0403.15814871.010-4.2.1.0 Aquis. de lrnóv.

4.000.000,00

3.000.000,00

1.000.000,00
3,000.000,00

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0501.03080322.030-3.1.9.2 Despesas de e·

xercícios anteriores'
0501.0308080322.030-4.1.9.2 Despesas de

exercícios anteriores
0501.03080332.031-3.2.6.1 Juros de dívi

da contratada
.

0501.03080332.031-3.2.6.7 Cor. monetária
"

sobre operações de crédito por anteci
pação da Receita

8.000.000.00

69.000.000,00

89.000.000.00

59'.000.000,00
0502 - DIVISÃO DE TRIBUTACÃO
0502.03080301.013-4.1.1.0 Obras e Insta!., 20.000.000,00
0601 - DIVISÃO DE OBRAS •0601.16915751.024-4.1.1.0 Obras e Instel. 210.000.000,00
0601.16915752.039-3.1.1.1 Pessoal Civil' 15.000.000,00

0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM
0602.16880332.040-3.2.6.1 Juros de dívida

contratada 15.000.000,00
0602.16880332.040-4.3.5.1 Amortização de

,

divida contratada 30.000.000,00
0602.16885342.041-3.1.1.1 Pessoal Civil 10:000.000,00

0603 - DIVISÃO DE SERVICOS URBANOS
0603.10603261.029-4.2.1.0 Aquisição de '

Imóveis , 5.000.000,00
0603.16910332:045-3.2.6.1 Juros de dívida

contratada 4.000.000,00
0603.16910332:045 - 4.3.5.1 - Amortiza-

ção de dívida contratada '9.000.000,00

0701 - DIVISÃO DE'AGRICULTURA
0701.09512691.030-4.1.1.0 Obras e I nsta-

lações 15.000.000,00
0701.09510332.052-3.2.6J Juros de divi-

da contratada, I '. 4.000.000,00
0701.09510332.052-4.3.5.1 Amortização de.

dívida contratada 7.000.000,00

TOT A L Cr$ 600.000.000,00

DURVAL VASEL
Prefeito Munn::ipal

IVO KONELL
'

Secretário de Administra�ão e' Finanças.

Art. 3.° - Este D�creto entrará em vlqor ne data de
'

sua publicação, revooedas as disposições em contrário. '

Ja raouá do SlJ I, 19 de ecos to de 1983

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ECONOMIZE GASOLINA
Vendo Fiat 78,GL, em bom estado. Preço de tabe

la. Aceito carro, de menor valor. Rua Ângelo Rublnl,
2638 - Fone 72-1940.

•

Comarca de Jaraguá do Sul
JuJzo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

EDITAL DE LEILAO
A Ora. Marisa Cardoso de Medeiros, Juíza Substituta em

exercício na 2a. Vara da Comarca de Jaraguá/ do Sul,
Estado de Santa Catarina na forma da lei, etc ...
FAZ SABER (em resumo, art. 1687 do CPC) o seguin

te: Venda em J.o leilão: Dia 17. 10.83, às 9,30 horas.
Venda em 2.° leilão: Dia 31. 10. sa, às 9,30 horas, por
quem mais der e maior lance oferecer. LOCAL: Edif.
.do Forum desta Comarca. Execução n.O 673. Exequente
Foto Lass Uda. Executado Leopoldo José Bruch. Bem à

, ser .leiloado: 1) Os direitos da linha telefônica, resi

dencial, constante da lista telefônica do Estado de San-
, Ja Catarina, cidade de Jaraguá do Sul, sob o n.O .....

72.0787, avaliado em Cr$ 250.000,00. Nos autos não
consta qualquer ônus ou recurso pendente. Dado e

passadq nesta cidade de Jaraguá do Sul aos 20 dias do
mês de julho do ano de mil novecentos e oitenta e

três. Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.
Marisa Cardoso de Medeiros
Juíza Substituta, em exercício.

•

EDITAL
ÁUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de

Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de
Jaraguá_ dó Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
le], etc. v •

"

Faz saber a todos quantos este edital virem que se

"acham neste Cartórie para protesto os títulos contra:

ERICO ZllS, Rancho Bom, Schroeder. ERNESTO
RANG,HETTI, Estr�dá 1.0 Braço do Norte, Massaranduba.
FRANCISCO DE SOUZA, Rua Carlos Eggert, s/n, nesta.
Ind. e Com. de MADEIRAS RTORCIDA LTDA., Rua Anto
nio Machado, 126, nesta. J<OY DISTRIBUIDORA DE BE-
B1DAS LTDA., Rua Reinoldo Rau, 85, nesta. MARIO

BERNARDINO, Rua JoinviUe, 2311, nesta. WALDEMAR

BORCHARDT, Rua Ilha da Figueira, 3348, nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontra
dos ou se recusaram a aceitar a devida intimaçã�, faz'
por intermédio do presente edital para que os me;mos
compareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78,
no prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
.dar razão por que não o faz, sob pena de serem os re

feridos títulos protestados na forma da lei, etc.

ns/ Jaraguá do Sul, 25 de agosto de 1983.

_AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabeliã Designàda de Notas e Oficial de
Protestos de Títulos da Comarca de
Jaraguá do Sul.

,

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

SALVE O 28 DE AGOSTO

Temos a satisfação de congratular o povo operoso pela passagem
do aniversário de emancipação de Guaramirim, esperando que o progresso e

desenvolvimento continuem em crescimento.

- Relojoaria Sasse
;t

Relógios, jóias, artigos para presente e consertos
Rua 28 de Agosto, 1.728 - Fone 73-220 - Guaramirim

Ao comemorarmos o aniversário de eman cipação deste município,
buscamos, no seu passado, forças para enfrentar o presente e construir um

futuro digno desta operosa comunidade. _

Cartório Dsnildo Bartel
Rua 28 de Agosto n.O 1918 _- Fone 73-141 - Guaramirim-SC.

Que tem Honda, agora fern um clube
o CLUBE HONDA � e 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 ,especiuic: organizadas pelo CLUBE HONDA, como

eenvênies com hotéis e campings, concursos, etc.
E' mais: ganha grátis a assinatura da "REVISTA DO CLUBE HONL)A". Tu

do o que você tem a fazer é vestir a cjJmi seta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vi

sita para maiores informasões.
.

Revendedor Autorizado

RONDA

Entre noMonza4 portas poraqui.
Elllel�.erfer C.mérei.,
de Velculls, u•.

QNTEM UMA PROMESSA ...
HOJE UMA REAL! DADE ...

É com dinamismo, com gente de fé e com dedicação que se constr6i o
desenvolvimento.

A nossa homenagem ä grande família guaramirense, pelos '34 anos de

emancipação do município.
I

Energe S.A. Alimentos Especiais

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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"UM SONHO AOS
'34 ANOS"

A
qui e agora, aos 34 a

.

nos, Guaramirim ex

perimenta seu maior
desenvolvimento, pas

sando a' firmar pé numa

nova realidade.
O progresso tornou-se

nosso companheiro inse
parável e temos certeza

que ninguém mais nos se
gurará, apesar de toda a

crise econômico-financeira
e todos os seus Delfins da
vida que assombram o e

norme Brasil que já por
miu em berço explêndido.

� por, isso que preferi
mos ser otimistas, nossa
melhor arma em relação
ao presente e ao futuro.
Aos 34 anos de emanci

pação polítlca e adminis
trativa é hera de umà pro
funda reflexão, pois todos
que aqui vivemos, quer se

jamos filhos da terra ou

não, a elegemos como nos

so campo de atividades,
de onde tiramos o susten

to, com o suor do nosso

rosto, quer na lavoura, na

fábrica, no escritório, nas

casas comerciais e de pres
tação de serviços, ,e em

outras atividades.
É preciso que' todos nós,

munícipes, indistinfamen
te;. nos preocupemos na e

dificação de uma comunl
dade equilibrada, sem os

desníveis e as injust'iças
sociais que povoam tantos
centros urbanos.

Somos viáveis. E -ho]e
mais do que nuncae sabe
mos disso.

Resta organizarmo-nos
sempre mais e melhor,
colocando; acima de tudo
o bem-comum, deixando à
plano algum. certas divi
sões e ambições pessoais.
Haver divergências en

tre' os 'vérlos segmentos
de nossa sociedade é algo
muito natural e benéfico
para o desenvolvimento,
mas saber pondera r será
virtude óbvia do bem-co
rnum.
Que nós empresários,

,homens públicos, agricul
,tores, operários, profes
sores, políticos, profissie
nai. liberais, bem como q,
todas as demais forças vi
vas de nossa sociedade te-

nhamos consciência plena
de que o desenvolvimento
harmônico, de nossa cida
de, dar-se-á através do
diálogo, das divergências
maduras, dos debates .au

tênticos e das soluções
conjuntas.

'

� importante que nos

sos atos não contenham
um peso, e uma medida,
mas, um serviço à coletlvl
dade.

É urgente que, aos 34
anos, reflitamos sobre o

contingente ,de mão-de-o
bra vindo por aí e que
são nossos filhos e netos:

Que empreendimentos
edificaremos a eles?

Que sejamos' otimistas:
Que construamos uma

Guaramirim forte, coesa e

de coração aberto aos an

seios dos jovens e adoles
centes que, no amarrhã di

rigirão ,nossos destinos,
possibilitando maior pro
gresso, estabilidade sconô-

,

mica e social.
"Esse é o nosso sonho,

nessa querida Guaramirim'

Francisco H. Schork
Presidente Assoe. ComI. e

-lndl. de Guaramirim

Comarca de Jaraguá do Sul
Juízo de Direito da' Comarca de Jaraguá do Sul'

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Sérgio Luiz Rosa de Bem, Juiz d. Direito d.
2a. Vara da Comarca de Jaraguá do Sul; Estado de Santa
Catarlna, na forma da Lei, etc. '"

FAZ SABER (em resumo art. 687 do Cpe) O seguin
te. Venda em la. Praça: Dia 15.09.83, às 11 horas.
Venda em 2a. praça: Dia'30.09.83, às 11 horas, por
quem mais der e maior lance oferecer. LOCAL: Edif.
do Forum desta Comarca. EXECUÇÃO N.o 447. Ex-e
quente IRINEU JOSt RUBINI. Executado ROLAND LEO
POLDO GERMANO JANSSEN. BEM A SER PRACEADO.
1) Um terreno, contendo a área de 9.000 m2, localiza
do no lugar denominado Manso, neste município de
Jaraguá do Sul, registrado as fls. 189 do livro 3-V sob
o n,? 42.262, avaliado em e-s 180.000,00. Nos eutos
não consta qualquer' ônus ou recurso pendente. Dado
e passado nesta cidade de Jaraguá do Sul, aos 10 dias
do mês de agosto do ano de mil novecentos e oitenta
e três. Eu Adolpho Mahfud, Escrivão, Q subscrevi.

SE:RGIO LUIZ ROSA DE BEM
Juiz de Direito da 2a. Vara

o Ford Dei Rev S4 está demotor novo.
o.motoreHT é o 1.° de uma nova geração de
motores, um verdadeiro requinte tecnológico
Que a Ford criou e desenvolveu para equipar
o seu Ford Dei Rev 84.
Mas as"noVidades do Ford Dei Rey 84 não
paramar. ,\

Agora você compra o Ford De) Rev 84 com
garantia de 3, anos contra a corrosão e um novo

programa de reVisões gratultaS,aos 2.500 km,
10�000 km e aos 20.000 km.
Faça·nos uma Visita e venha conhecer todas
as novidades do Ford Dei Rey 84.

'

Estamos à sua espera.

�.. Il
.

I
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158 - Telefones 72-1777
e 72-1995 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina

Moretti, Jordan & ciä. Ltda.

VARIG H@)[.:.)( CRUZEIRO)
Passagens aéreas e serviço 'de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro oara a região da Grande Jaraguâ do

Sul, é com a Organização ContábH liA -Comer:�i.l" SiC
Uda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone

72-0091 -, anexa a redação deste jornal.

, Paramaiores detalhes e condlt6es deo;lranHa'deste
progl1rT1i, COF1Sulte o seu DIStribuIdOr Ford OU o

Mallllil ao Proprl.tlrto· 5KIOGifilnlll,

FORO DEL REY .1_
QUESTÃO oe REQUINTE.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Varzean'o: semifinais comeca

neste dominqo
I

As oito equipes classificadas à fase semifinal do I

Campeonato Municipal Varzeano de Futebol, começam
neste domingo a ar.rancada rumo .eo título da competição.
Dia ·16 passado, dirigentes dessas equipes reuniram-se na

Divisão Muni<;ipal de Esportes, promotora do Campeonato,
pata .deflnir algumas alterações no regulamento, compo
sição das chaves e do calendário de jogos, dentre outros

assuntos de interesse.
Na divisão por chaves, na Chave Rosa ficaram Bangu,

Rio Molha, Vila Nova e Canto do Rio e na Chave Branca,
Santa Luzia, Vila Lenzi, Figueirense e Jaraguá. Nessa fase,
cadà partida terá 70 minutos de duração, em dois tem

PQs e com S. minutos de intervalo. Cada equipe poderá
também fazer 5 substltulções e .colocar no banco 6 atle
tas fardados.

A tabela ·é êsta: Chave'Rosa -:- jogos sempre começan
do às 9 e 10h30 - la. rodada - Bangu x Rio Molha e

Vila Nova x Canto do Rio; 2a. rodada - Bangu x Canto
do Rio e Rio Molha x Vila Nova; 3a. rodada - Canto do
Rio x Rio Molha e Vila Nova x �angu .. Chàve Branca -

,jogos às 14 e 15h30 -:- la. rodada - Santa Luzia x Vila
Lenzi, Figueirense x Jaraguá; 2a. rodada - Santa Luzia x

Jaraguá e Vila Lenzi x Figueirense; 3a. rodada - Jara-

,. guá 'x Vila Lenzi e Figueirense x Santa Luzia.
\I' De cada chave classificam-se duas agremiações e to-

das as .finalistas irão receber premiação: 1.0 lugar um

boi e um troféu, 2.° lugar um porco e um troféu, 3.0 e

4.° lugares um troféu. O artilheiro e goleiro menos vaza

do do certame receberão igualmente troféus.
As semifinalistas desfilarão dia 4 de setembro, na Mal.

Deodoro, durante a parada cívica comemorativa a Sema
na da Pátria, segundo o Chefe da Divisão de Esportes,
R�ul Valdir Rodrigues.

Prova da Integração' marcada
para dia 11 de novembro
Numa promoção conjunta dos jornais Correio do Povo

Gazeta de Jaraguá, Rádio Jaraguá, Divisão Municipal de
Esportes e Clube Atlético Baependi, está marcada- para o

dia 11 de novembro, a real ização do 6.° Torneio da I nte
gração, tradicional prova de pedestrianismo que reúne a-

tletas dos naipes mascullno e feminino. .

� ° percurso será idêntico ao de anos anteriores, ou se

ja, saída de Guaramirim, das proximidades da Energe e

chegada em Jaraguá do Sul, na Praça do Expedicionário,
. cumprindo 0$ participantes um percurso de 8 quilômetros.
° naipe feminino larga 100 metros antes do que o mas

culino.
As inscrições abrem-se segunda-feira, dia 29/8 e ter

minam di.a 10 de outubro, ao meio dia, podendo ser fei
tas na 19a. UCRE, com o Prof. Caglioni ou _na secretaria
cio Clube Atlético Baependi. Inúmeros prêmios serão ofe

reci�'ps pelos, promotores, que já se movimentam para or-
'

ganlzar a competição;
.

. Esta semana, fo.i oficiado o. sr. Olímpio da Silva e

�á, diretor de "A Gazeta Esportiva", solicitando que o

campeão. e vice da Pro.va da Integração tenha assequrada
�.participação na Prova de São Silvestre, dia 31 de de-

• zembro, em São paul9. .

FRIGUMZ PROGRAMA FESTIVAL DE

'.. .
FUTEBOL DE SALÄO

,

A Associação. Atlétlca Frigumz, qe Santa Luzia, pro
gramou para este sábado., dia 27,· em suas

.

canchas, LJm
f!lstival de futebol de s,alá<:?, do qual participarão" 24 equl
p�s: As disputas, segundo o presidente Afonso Rosá, co-"

�eça� já pela manhã e as partidas serão estas: Sh Camp.
o�nelo Interno x Combinado AAF, 9h Bancó Nacional! x
Un)banco., lOh Banco. do Brasil x Bamerindus, 11 h Besc x

�e!alúrgica ,Olipê, 12h Bradesco x Sulbrasile.iro, f3h Bco.

ltau-Schroeder x Prefeitura Municipal de Jaraguá do SLJI,
4h Confecções Neuza x Malvinas-Schro.eder, 15h Jo.ma Au

�o �eças x TV Assistência Jaraguá, 1,6h Mio x Granja Rosá,
?h Supermercado. Lenzi x Supermercado, Klein�Gl)arami
rim, 18h-Emmendo.erfer Veículos x MaJhas Jarita e 'às 19,30
no encerramento, A.A. Frigumz x Riklio Cu Itura-Jo,Ínvi I Ie:

Abertas inscricões ao "

"Peladão" da futebol de salãó
NU0la promoção da Di

visão Municipal de Esportes
em colaboração. com a Liga
Jaraguaense de Futebo.l de
Salão,' terá inícic;> na segun
di! quinzena de setembro, o.

"Pelsdêo" de futebol de sa

lão, destinado. àquelas equi
pes não. filiadas a alguma
Liga ou Federação, do. Vale
do Itapocu. As inscriç,ões já
estão abertas e assim per
manecerão até "5 de setem

bro, na Divisão de Esportes
(dependências do. ex-Merca
do Municipal), ao. preço. de
Cr$ 12 mil, com direito a

inscrever' até 0., máximo. de
'dez atletas.

De acordo. com Raul Ro

drigues, primeiramente a e.

qulpe Interesseda se lnscre
ve (não paga a inscri"ção na

hora) e confirma à sua par
ticipação durante reurueo

com todos os dirigentes,
marcada para 6 de setem-

bro, quando,será apro.vado
o. regulamentd e efetivada' a
inscrição., com o pagamento.
da taxa.

As partidas acontecerão.
todas no Agropecuário. O
"Peladão" deve começar
provavEMrlente no dia 17
de setembro. e os jogos, to
des, serão no Agropecuári<;>
aos sábados, a partir das 14
ou 15 horas, prolonqando-.
se até as 20 hores, Se hou
ver número. demasiado de
equipes .

inscritas algumas
partidas serão real'izadas
aos domingos, no . período
matinaL
Por outro lado, dia 25

encerraram-se. as inscrições
para o Cernpeonaeo de Han
debol e ontem à noite 'hou
ve encontro. entre os pro
motores e as Interessedes
pera tratar sobre regula
mento, locais de jogo.s e o.u

tros detalhes rnaís.

Grande adesão de garotos às
ascolinhas 'recém-implantadas

,

: Os professores Celço Jo

sé Thomazzi e Ariovaldo
Xavier dos Santos foram
contratados pela Prefeitura
Municipal, para formação
de escolinhas' de futebol de
salão, basquete, volibol e

. handebol, reunindo. �arotos
até. a idade-limite de quinze
anos. A finalidade dessas
escolinhas, consoante o Se

cretário de Educação, Cul
tura, Esporte e Turlsmo,
Balduíno Raullno. é criar o

portunidades. de estruturar

�
. 'massificar o esporte,

cujos 'resultados têm sido.
até aqui muito pos lt ivos ,

haja vista que já houveram
mais de duzentas inscrições,
que estão. ainda abertas no

Gináslo de Esportes Artur
Müller e no Agropecuário,
onde elas funcionam.

Celço trabalha em perío
do inteqral e Arizinho a par
tir das 15h30. Esse é um

trabalho de base - diz Bal
duíno -e-e- e a nossa preten
são. é de que até dezembro
próximo, após o. recrutamen

to e seleção ("peneira") dos

que tiverem maiores aptl
dõés a algumas dessas mo

dalldades, as esco.linhas es

tejam prontas para serem
..

oferecidas a quem tiver in
teresse em dar continuidà-·
de, quiçá as empresas, ou

então. a própria municipali
dade vai contratar um téc
nico para o andamento ao

trabalho ora iniciado.", con
cluiu.

As escqlinhas funcionam
no "Artur Müller" e no A

qropecuérlo.

. Estadual Infantil inicia
hoje em Jaraquá

Jaraguá do Sul sedia ho
je e amanhã, a fase de clas
sificação de uma das chaves
do. Campeonat6 Estadual In
fantil de Futebol de Salão.,
que. reunirá equipes repre
sentantes de Jo.inville, Blu
menau, Itaja( Florianópolis
e Jaraguá. Os jogos deste

.

sábado acontecerão.· na Ar
malwee e rio, ,domingo, na

Arweg.
}-!oje pela maríh� hàvera

o sorteio dos jogo.s. Os re

presentantes serão dividi
dos em três chaves, duas de
três equipes e uma de qua
tro. equipes, de onde os cam

peões disputam entre sr o

privilégio. de ser o "cabeça'
de chave" na fase final do
certame, que aco.ntece no.

próximo final-de-semana,
em Criciúma. As delegações
ficarão. alo.jeidas no Colégio
São. luJs.

lJ F' já p·ensª\
'

na Segundoila,
o Torneio. "Mário. Vitorio

Rassweller", da Liga Jera-.
guaense de Futebol, apre
sentou na última rodada,
realizada nó final-de-semana
passado, a vitória do. João
Pessoa por 1· a O sobre o

Juventus, no Estádio João
Marcatto, a vitória do Cruz
de Malta sobre o. Éstrella,
2 a· 1, em Nereu Ramos e a

vitória do. Cruzeiro, 2 a O,
sobre a Arweg, em Jaraguá
do Sul. O atual líder do. se-

-

gundö turno é o Cruzeiro
de Massaranduba, que está
credenciado. a disputar o tí
tulo com o Cruz de Malta,
campeão do primeiro turno.

Os jogos para este final
de-semana são. estes: Cruz :

de Malta x Botafogo., um
. clássico. que premere gran
de movlmentação, Juventus
x Estrella e João. Pessoa x

Arweg.
A Liga Jaragu'aense de

Futebol real izou quarta-fel
ra à noite, uma reunião.
com clubes filiados e não.
filiados (mas que a entlde
de deseja filiar) com vistas,
a realização do Campeona
to da 2a. Divisão: O presi
dente Valdir Arno Stricker,
dependendo. do número. de ,

equipes interessadas, pensa
em dividir: em duas .chaves
e dar início. 'a competição.
em outubro, com término.

programado. para novembro.
Paraleiernente deve acon

tecer o. Campeonato da la.
Divisão, a Primeirona.

Jogos Mi
crorregionais

O Dr. Murillo Barreto de
Azevedo, membro do Cerise
lho de Representantes dos
Jogos Abertos de Santa Ce
tarina. - Região Norte, dis
se do projeto que existe, vi
sando a realização dos Jo
gos Mi.crorregiönais, que
classificariam o primeiro,
ou o. primeiro e o segundo
colocados de cada modall
dade para os Jogos Regio
nais, que, por sua vez, clas
sifica para os Jogos Aber
tos. Os Microrregionais de
vem acontecer em abril/
maio, os Regio.nais em' agos
to e os JASC; em outubro.
A Microrregião Norte en

globaria São Francisco, Bar
ra Velha, Jo.inville, Guara
mirim, Jaraguá do Sul e

Schroéder. Está nos planos
também aproveitar os não
classificados no.s Micro.rre
gio.nai�, para disputarem,
em setembro, os jogos da
Primavera.
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Dr. Mazureehen conta as suas reminiscências
.e sinqularidades de Jaraguá

Continuemos nesta edição a publicação
do trabalhe do Dr. Waldemiro Mazurechen,
apresentado em. forma de palestra no Rotarv
Club de Jaraguá do Sul, quando da passa
gem dos 107 anos de fundação da cidade.

Ei-Ia-:

'1.C' « ,<

Moda feminina, lendo também as tradicionais

alpargatas com preços excJusivos. Neste mês pro-'
moção de todos os artigos em jeans, com 20°-i, de
desconto (calça, macacões, jaquetas e .saias).

MALOCA - A MODA·EXCLUSIVA

Rua Joinville 1052 - Fone72-1019 - Jaraguá do Sul

A iniciativa e concretização do projeto,
deveu-se ao espírito sempre: inventivo e reali
zador de nosso saudoso companheiro � ami

go -Rodolfo Hufenüssler, pai de nossos atuais

Comp. Dietrich e Rodolfo, en'tão jovens es-

._..;..... - ......----- tudantes em Curitiba. As Indústrias Reuni-
das de então, pioneira e especializada na ex-

. ,tração e elaboração de essências e outros

produtos químicos, dispunha de bem monU
do laboratório industrial, e notabilizou-se en

tão, também, pela primeira cafeína prodluzida
no Brasil em escalá industrial· e extraída da

-

erva-mate, abundante no planalto norte-cata
rinense. Cogitava-se também a possibilidade
e conveniência de produção de Digitalina,
conhecido cardiotônico universal, a ser ex-

traído de planta adaptável' a nossa região.
Da necessidade de frequen�es desloca

mentos e na falta quase total de gasolina,
foi que' a icféia de substituição por álcool
germinou e temeu-se viável, ainda porque a

pequena indústria" com suas instalações, tl
nhá possibilidade de prcduzí-le ..

_

-"Quanto ao item "Serviço Postal Tele
gráfico pelo Clreaiário", creio que sem slml
.lar no Estado. e no País, devemo-lo a um fi
lho exemplar de Jaraguá. Trata-se db tam
bém saudoso Erico Doubrawa, por assim di
zer agente perpétuo dos Correios e Telegrá
ficos ,desta éidade. Funcionário exemplar e

dedicado, zeloso pela pontualidade e. conti�
nuidade do serviço, ao ponto de abdicação de

-. férias 'e v.iagens de recreio.
.

Pois o exemplar Erleo tinha um rol de
firmas e cidadãos amigos de sua confiança -
entre os quais me orgulho ter figurado
aos quais, por comunidade de serviço e ga
nho. de tempo pr�cioso para os mesmos, ele
dispensava o privUégio "sui-generis" de.expe
dir toda a correspondência' postal registrada'
e telegráfica, engavetando os recibos e com

.provantes, para -depois fazer a cobrança, se·

manai ou mensalmente.
Bons tempos aqueles!!!
lembro-me ainda que, na parte esporti

va, a Jaraguá de então' apresentava como en

tretenimentos, afora o futebol, naturalmente,
os Jei)gos de bolão, aos quais esiâvam sempre

. ligados caprichos gastronômicos, como, per
exemplo, a SOpa de cascudo, tão celebradas,
e que' nenhum visitante dispensava, ou então
o tiro ao alvo; com as- tradicionais e movi-
mentadas festas de rei, etc. Não faltaram os

J aficciona�os às .eerrldas de cavalos, entre os
--------------------'1"-------' quais me incl'uia.·

"

Arno, Olavo. Duarte'
ÊLETRICISTA AUTONOMO

Eletriclste em geral, manutenção industriàl,
montagem de painéis, consertos de caldeira

.

à 61eo,
caldeiras. a lenha e servlços de encanador.

Rua Fritz Bartei, 610 - Fone 72-1429 • Jaraguá do Sul
-

- "

Afonso Piazera Neto
- Engenheiro Civil ..;;...

PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL

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

- 89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

;".. T

�
-

.

AGORA EM JAR.AGUA

-Clínica Dr. Jorge Iuls
Camargo lnchauste

- CIRURGIA GERAL

- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI·
"

NO GROSSO)
-

- GASTRO�NTEROLOGIA

- LAPÂROSCOPIA
\

Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av: Mal. Deo.
doro da Fonseca n.O 1.08", ao lado da loja La Ca-
sita s: Fone 72-1907.

'

Na década de 40, por iniciativa dé I;rn
'Czerniewicz-, João Emmendoerfer e outros,
ultrapassando a fase primitiva das "Gorridas
de .raia", com dois animais apenas, criou-se
em Jaraguá uma "S'ociedade Hípica"; com

pista de cerca de 800 metros de extensão e Cl
larbura suficiente para páreos d.. até 4 a 6'
animais. Situava-se em Três Rios, do Sul.

'

Por falta de continuadores aptos e difi
culdades outras, após anos de inatividade, a

"Sociedade Hípica" teve que ser, melancoli.
camente, liquidada há alguns anos. Entretan

to, outros tempes, outros costumes.

Passados' tantos anos, fruto da época,
do entusiasmo e mentalidade outra de gran
de parte da juventude atual, eis que surge e'

atua com certa regularidade o motociclismo
e um motódromo se movimenta, talflbém .si
tuado em Três Rios do Sul, mas um pouco,
mais aelma, precisamente 'na chamada Tif.'
dos Monos. O tempo não corre, voa!!

Antes que soe o fatídico Útempo esgota- •
do" na paciêncJa e tolerância des companhei
ros ouvintes, passemos

-

rapidamente ao capí.
tulo dos /'Casos Raros da Medicina de Jara

guá do Sul", relatando apenas .dois, que me

recem destaque pela orighialidade, parecendo
anedóticos ou fantasiosos, más verídicos e

ligados ao exercício da nossa profissão.
Prim�iro caso._. ,"Caçador de corpo fe

cbado". Em 1943 ou 1944, período de gu.r
ra, quando em Jaraguá era praticado O "bi..

caute", ficando a c.idade às escuras.

,
Certa noite,' pelas 20/22 horas batem

à porta desesperadamente. Era o hoje saudo·
so L.G., participante de gl"upo de ca�adores
que, todo aflito e esbaforido_, vinha de lanter-
na na mão, avisar para pre�tar atendimento
de urgência urgentíssima a seu irmão A.G.

que, ao cair da noite, na Se�ra de Corupá; fo
ra acidentalmente atin_gido por tiro de r.e'

vólver 38 na região do peito, tel)dé;> a bala'

supestamente perfuránt«} "saído' nas "

costaS

sende qU'e a vítima estava sendo tran$p�rt�
da, ainda viva", com mais cuidado elent.·
dão, obviamente. Tudo pronto,

'

iluíninação
de sala com "Petremax" a querosene, dado o

regime de "bleeaute" e- chega4� da vítima,
realmente ainda bem viva, felizmente, mas

com acentuada. lividez e sudorese; apresen
tando manchas -dé sangue no peito e nas cos

tas, com as respectivas perfurações nas rOU-

pas que usava. Deitado na mesa de exames,
•

constatado bom estado de pulsação e pres
são arterial, visualizamos um orifício de en

trada ne peito, na altura dll porção lateral
'direita baixa do osso externo, então levemen
te, sangrante e o orifído de saída dei projétil,
nas costas, altura mais ou menos correspon
dente. ao da regíão dorsal direita, também'

.

levemente- sangrante.
(continua)

Artefatos de Cimento Tepassé ltda.

De mãos dadas com a nOSSa comunidade, re jubilamo-nos na oportunidade em que _

Gu.arãmirim explode de alegria em comemora_5ão ao seu 34.0 aniversário-de emancipação.-
, ...

�Salve o 28 de agosto de 1983!

Rua 28 de Agosto, n." 8 - 'Fone 73-213 - Guaramirim - SC.
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�Íln�cioná�io da Marisol é o Operaflt9 Padr.ãIF·í6V
""'i �.....) ii:

<

'Muito es�rte fl,à-ra- marcar) 11(". ,!, '�:�. \.11 _I;"; r., bi j�t\'\ O'ti'O;.oql ;;)

I o' amversarro ;fd-e::G�-��,�mlrl��I�
_ C�r:neço'u ontem à noite, �Oi;r]'pgo�bdk flitebQ(çI'i! �a_:O

Ião, o' prog�ama ç:omemoratfvo )a9s' 3� ?a0r\,os ;dê e,n\�mtiR'à-';'i
ção politica do h)unic(pio de G'uàfa'mPrln:j6 étábdfRä9JpE!le <

Pr�feit_ura _Municipal,. qll)at:� qe Y�re��Õr:eW.�IQj'r1�'ã�.: 'CJó"r,
Hospi�al _5ilnto 'A_ntô:rie'.lA"dí'res,9}��q0Pc��'�if,R,11��'��' �oj;�i

'

t e amanha çumpm-se-a uma sérle_ de �IV!q8é1es_, folrio �
neste sábild6( a partir des 9"h�fat ,.'p�RYa� 'de '�p.ê�esfri��C.
nísmo _pela)s ruas centreis; �äS u'i'4 'à,s'';20h'; jTorH�jo "d!:;
Handebol Mas'culino entre, a/ �uipe� �rpla;1 -t Ki-;:,KasJ(aO_(!
(Guerarnlrlm)';' São Luts,- Jarit'à� e) Äbdor1''' EtadSla r _:(Jara:)�
guá), no Ginásio de Esportes ª�odSlLfo,)a�n";�"�a)L1>ártiÍ"'"
das 17h, no Estádio "João Bu_t�cl:íáP�r',' T���bol�'entte'Se-,
leção Centro x Seleção I nterloe; (feinl!1mb )�"'��teé)anqs df;)
Guaramfrim x Veteranos Bar'rl;l' Velf1a é Sêl��âo�CéRtro: x,Séleção Interior. No Our:o V�rçle� �s .. '�I2,,�,�'b�il� riÍlAfil_çipat
com" o Coqj,unto "Os FuhQ� da Fr�nfeir��II,�I', ':' ,. ,11

No domi,ngo, dja.,' 2S, ÇJata,' rh,aior ,Ja& '. muni,l:íDfo,� dtfi
I

1" h
.. ':' -,

- ·0,11J5·(;�L X '1 ''''I�Y, �'_"\")r-l i·"-r:�J
8h3_O as 7;, Torneio �e .fu�eJ5c)l':jél� C�,r!ifi1o: e�fre as 'PtÇi
feituras de 'Barra Velha: CorJp�, ,Ç?Hêlr�r,nTr�m�, J�1�vClJ,,�o
Sul, Ma.ssaranduba e Schr�der';1 �S�ilbn(,j:?.p.là�,_t rl.!as:] ce.""trais, :corrida de mic.ro-trat9'r�t)�-Gr!:,�,f1;L pt�&rjp� ��T.�
�am Igué!lmente pa)"tldas pe voleJppl: _Sel�Ç..,é!_9 9yar�mlrJm
x. Cqlil;>ri �Mas�aran�ubaJ�, $el�ã� .IGti<�, jt)I��st.i�? (�?in:
vIIIe), .no Infantil El Jl,Jv�mll rtlªsc�1'!!1�';'l�$, W�3;Qi-_,vOJ�ll::lO!mascl,Jllno adulto, enYolvend9_�a����e�eçO��,:'Ä) �� '�B" de

j Guaramirir:n., Consul e Gin6s'tiCQ, Çl��JóTn�JIIB;!T��lJIí.�,-�oa.
-rê de �mcerral1)ento,' no Dianar.;

) ",0, f, � 1I>1L.� •. ,� VI,.)\.�J
t S'imultan'eamente com a "pfogra1n�ç���� ���-�� R;s�H�
horas deste sábado às 19h de domin�o'el22'\ Eq!Jufpe ti::i.!
Kaska realiza uma gincana cultural e es'portiva, com a

participação do Bamerindus, Caixa Econômica,' Energe,
Lojas Klein, Planolar e Besc,

E ainda dentro da progrpmação,. dia .25, 5a .. feira,
às 19h30, a Câmara de Vereadores conferiu ao sr. João
Lyra, o título de "Cidadão Honorário de Guaramirim" .

Todos têm um currículo
muito bom, sendo por isso

pequena a diferença de pon
tos obtidos por cada qual.
O Operário Padrão/83 de
Jaraguá do

.

Sul, Adolfo
Zimmermann, é casado com

D, I racema, tem 35 anos e

2 filhos, é desenhista ,e há
7 anos trabalha na Marisol,
sendo natural de Jaraguá do
Sul. Ele t,em curso superior
de Pedagogia, Filosofia e

Hist6ria. E' ex-seminarista.

SC�301 passa a ser rodovia
federal. É corredor' de "

exportação.
Os trechos rodoviários de

São Francisco do Sul, desde
o porto at� o trevo da BR-
101 e desta até Guaramirim
Jaraguá do Sul-Corupá e o

de São Bento do Sul-Rio Ne- .

grinho-Mafra e Canoinhas,
antes de responsabilidade
do . Departan1ento Estadual
de Estradas de Rodagem, a

gora o são do DNER - De

partamento Nacional de Es
tradas de Rodagem.
A oflcialixação de trans

ferência . foi ·feita na manhã
de segunda-feira quando es

teve na região o diretor de

operaçõe� do DNER, enge
nheiro Valmir Miranda _Doyl
Ie, que visitou esses trechos
rodoviários. O benefício des
sa trans_f!!ência de respon
sabilidade, é a maior agili
xação dos trabalhos de re

cuperaçãQ dessas rodovias,
de vital importância para o

corredor de exportação re

presentado pelo porto d.
Sio Francisco do Sul. O
DNER Inclusive Já Iniciou os

,
.

.
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Adolfo Juliano' Zimmer

,
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r+: O Deleqado º� Polfeie daICQrn.ar..ça,;, p�. Qelli.Ç). �O,-,,-,-, '�ar.l1i!J �º afl�s, -desenhlsts, I

q.l1e dos Santos; de
� fofJ;na rhlJit� )�lE!!iJ�Tht� o�§,�:r;pC;�':"1 ') e; h�_ ��te �qs, l.fullcionário .

�lão ter recebido de_n,yqcia f�rma,l-dE! ��o[ld�nj) 9.!:Jis',qw-" 'da Mari�ol S�Ac - lndüserla
tros atos abusivQ� Pr'il,tic{!po$ pelos êiganos, a pr�,ªQ�ir ,_ � cio ��stuárj(i)tI-é o' ,,novo Ope
to de neta 'estarrwada_,nesta Qlona--."jN§_ru,un;)abi!GI!:l�i� rpri�j?adr�Q �e_ �a'raguá dq
fol registrada t;1.a_ D,P, . .-

APena! bouY�í'�JWl;;9(AAl}llfIC��I' ��_ S'U1?r, Sua el�iÇ.ão� deu-se 'na

.Padre João, ii; re,ipeltq... _e_a, a itllld,.edOJ'Jladª,vp§la p,QHci,�)r" tard�de,q��r..tfl·feil'5','no,Sa-
oontra. QS Giga80s fqj �t�r, �ol citÂoo tP� �rrVpeJ9.l§l�,I;')-,Ílas.... I�o ��br�\;�'IC_�n.tlro de Ati·

.. t,a,l�u:;s: qo:mi to�d?�'"�f��i�o laooB��Q.(l�ue()S� (r:e��JI"itS)l1_�, vida,d��·?fl9 �esj,'�q!1cor,re�-
pOI�' neo ti n.ha Ipe�pilJ�,sao, paraoaJ f. :s_e'(I,ttS�aJarGn O��'3'tl;-'(' qO:99� 9ut�9�-,doI5,0"Fandl
véssemos reg,.,i,s,�rqnqe rq�eJ.xaI idalll1!)..$ ;a9iiit'qq�Qi1'·l5lg9rt,,· ,,9atPf'c,\{t;no,:..Fk:lhr; de C.ar�
.<iIi����,. ,-- ')'') �' � k' I -r',w .... ' ,"'>Io';r 251Cr! c r "r�çarci�s �f9.i? Ltsfa e - Ant�

�. ' 'c' �-:�I.., I. LI:"'.I ,? ,7. '':);1 r;� ",' ,rlio_ll)-IJ.Co�mo, Gamp,os ROSSI,
, ,-- O, �eclietáliiC?tA�j�9t� d�CultUfi'í3(elpotl.".,:;r� ... , das2-Jfld)\Ís.tri�; �eun.idas Ja

l1isl11o, -do cEs.tad�, ,pdSI jl)(jlgner, parcalJeni�o",.;se�.!c:om-,o� ". r�g_u,�, ��)' _ h

promotoresl,dailfei.r�"de Al'te e-AÍ"t.e$árutJo, <I1lalhad,ssái"'i ri., - ,,-, ')

i�ador p�la,,!'f.liz i�c�t�\j��', eccQI�u .,rsu\aoºS�r:_eta-;;c I E rv 'J ,'hj ('Y" ) \' -,

.ri"",� d�sp0.1içã�, dq')"1'�.,i�íp o. E' disse mais: "v_m9s3 I Os, y;abalhcs..., forêm ",con-
dar- ,odo-�pojo'),\ no,:::fqtu>ro ràremesJgrlu'poS folcl.6,rlcoS1 �UZidos pelo coorgenador
e outr�,.ma!l;i�estaçgeSrCultu ai.-,.lI.,Estád�, pallal�Q1 -;, 1o_§�si; ,A'�laircde ,:Ol.iv..eirél]
mostrados �qu'l e"k�;u:a9'lá, como; nossa5f1collttrib»ltáC)\ I

�O,FO,rp<p
de -jllradps, "for·r

à I inicia,tiva, 'g� �,,,ece ,lou�or.e��! ai iC"r r, rnetr'() ::, h..-';, a��"')@�IQS ,Sf!Sv;Ekt.mo,-,Br:�i,.
, __",..Tur;:ilömç ,@0,'5�v,ia6Nrrea;oE'sse�foh(9JlprojetGr'apr& "'" t au/pt €A�sOG.; óCQmercial)i

<sentado dia ,10 passado(..'ao Sup'eriÍ:JêI�endênt.a; �Regißna'1 r' José(Õ<qilhertc;> Menel ,(Câma-� I

da Rede Fer(o\liár.ial�Fed�ral, Eng!�l PaulorMcllhoz-;dal'jRo·,,, �a ,Qe, V�reagqr�s,)" Heinz
cha, e� �uritiba, qlJ� :agor� vaioes t.u-d;!lI'Í, abSl:ia��ia�l.i..,( , ��rr�w,.,(�r!1dica:to,dl!ls:_ In
dade. tecntta, e �cO,n�,mlca. � acordo comr((D <secret:áTl�'! i dust"t�S" da- b AI ImeAtaçao ),
·'Bald0íno" q.ue junlarriE!.n�� cdm o chefe da Divisão de Laércio da Cunha Silveira

"\T�rj§mó,,,,F�,��cJ.s�o, ,Caf,6J� .1Ie��, l1Jlf1ijÓipy, "'ff.e '. (��is��nö-, q� .:frabalho-),
,,�pn�ro,o F*Pjeti�?: e) qq�fl,nlzar ê>fcur��s: que��tlrfä ��Iffj.l:iiet:r,�eske -(�ucursal
,q!!i(J ,<=:urlti�a,_.p,�s�a,'. n99)P,OJ1.I L!P8l ..ßro- N�f�g:Jt'�f�_a''I1�io. liA, NOt(CI�, ),1; .fil.ªyr� JQsé

o Negrtnh� Sao, fi�el!.to,,8o,.,�ul c&!tfPi' M-agva�!j) f$J1, t
• ßr;.\J9.dago �CQrr�lo do� Po-

,G.uaramil'im; Jo.inv.iJle_.e.. S. F a��isco d? .Su!. �emo.r�ria vo), Rivadávia Rassele (G?-
cerca de dez dias, com p'ernolte"s' e vIsitas' a CVrJtJba, zeta) e Celso Nagel � RádIO
São Bento, Jaraguá, Joinville e S, Francisco. 'Por en- Jàraguá), analisaram a a-

quanto está s6 no papel, m,as o projeto obtevé boa presentação do cu rrfculo, a

receptividade. Há possibilidape de alteração no roteiro vida familiar, vida funcio-
e utilizar também a I via madtima

.

na I, vida comunitária e fa-
. \ .

-:- A campanha de vacinação contra ii raiva canina tos importantes da vida dos
. e felina, realbada no munic:íplo de 10 a 19 de agosto, candidatos, para apontar o

superou as expectativas. De um número estimado de 4 . representante de Jaraguá do
mil animais, vacinou-se 4.196, dos quais 3.780 cães e' Sul.

'

416 gatos, pertencentes a 2.638 proprietários. Estes ani-
mais foram vacin�dos nos 4� postos. de vacinação espa
lhados por' toda Jaraguá do 'Sul.

.

- A 'municipalidade encaminhou a Superintendên
cia da Rede Ferroviária Federal, em Curitiba, um pedi
do .para ce�são de três salas localizadas no pavimento
superior da Estação Ferroviária,' ,que se encontram va

zias. Naquelas salas, de dimensões consideráveis, pre
'tende-se instalar o Museu e o Arquivo Hist6rico do Mu-
niclpio. �
,- Os secretários-executivos das Associações de

Municípios de Santa Catarina, reuni_ram,-se dia 18, em

.. Florianópolis, para debater ,obre critér!os, �. serem a�
. do_tados ,para a fixação dos ,ndlees de participação dos
municípios do retorno do ICM, para 1984. A Amvali
apresentou proposta - aprovada em assembléia extra

ordinária reafizada 4a. feira à' tarde, em SUa sede para
que perman�e55em 05 mesmos índices de ·83 para o

próximÇ) exercício, proposta essa que tem o -apoio de
todos os secretários-executivos.

- No dia 30 de agosto vence mais uma parceia
do, Imposto Predial e Territorial Urbano em Jaraguá do
Sul. Quem não saldar o ,compromisso, vai 'pagar juros
e multa como prevê ii lei. A quarta e

.

última parcela,
vençe ,no dia 30 de navembro.

. .,...,.. 'Com 2.745 vagas, estão abertas as inscrições ao

vestibular da Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC). As ,insi:riçõeSi que vão até 9 de setembro, de
vem ser feitas' nas"agências do, Besc de Florianópolis,
Blumenau, Joinville, Criciúma, Lages e Chapecó. cYcon
�curso será real'ixado nos dias 8, 9,. 10 e 11 de janj84.

- Até ,o di-a 10 de setembro, estão'abertas no Co�
légio São Lufs, as inscrições ao I Campeonato Infan�o
Juvenil de Futebol, idade Illté 15 .anes. O Campeonato
começa dia 11 de setembro, nó própria "São Lufs".

------+-
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O representante da Car

roçarias Argi, casado com

D. Alfelina, possui 5 filhos
e 38 anos'de idade, desem
penhando na empresa O car

go de chefe de seção. Tra
balha na Argi bá 8 anos 5
meses e é natural de Jara-

guá. AntÔnio Rossi, das In

dústrias Reunidas, 28 anos,

há 11 na empresa, é casado
com D. Anelore com quem
tem 2 filhos, sendo enéarre
gado 'de estOÇ,Jue. E' paulina
de Ol(mpia.

trabalhos. de . recuperaçlo
do trecho Rio Negrlnho-Ma.
&a. ;

Faxendo alusão ao fato,
o presldente do PDS de Co
rupá, Alvim Seielei, enviou
telex ao DNER de Jolnville e

aos jornais ."A Notícia" e

"Correio do Povo",- aplau
dindo a iniciativa, no que
qualifica ,

de .I'·triurifo· .
do

bom-senso", 'ficando assim
defini"ivam�nte in'!plantado
o traçado Clà, BR-280, pa.. ,

sando pelQ Vale �o Ita�U,
com amplas vantagens para
o Planarto Norte, o Vale do
Itapocu, e prinCipalmente o

porto de ' São Francisco e

Itajaí: que assim �erão real
mente um acesso dign'o do

.

nome de "corredor de e�

portação" •
Sei�el também parabeniu

as autortdades responsáveis
, pela decisão, hã tanto de
fendida pelos' deputados pe- .

·dro· Colin, Octacílio peclto
Ramos; . Otalr Beck.r e pOr
',1_ pnSprlo. '
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