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Ag:U3': Vereadores centra decisão do Prefeito
A Bancada do PMDB na

Cimara de Vereadores en

trou' c.om indicação, soliel
talldo do Executivo Muni

cipal providências para o

aumento da cota mínima de
consumo de água, de 10m3

para 15m3, como anterior-'
mente. O. vereadQres do
PDS endossaram o �ido.
Alvaro Rosá, ,Líder do Go·

verno,' reitérou urgente res

tabelecimento da cota ante

rior, "pois tem havido re-
, clamações por parte dos
uSJlários do. Samae".
Ofsde a implantação do

Samae ,a cota mimma erai

ele 15m3, no entanto, com

bttse em levantamento féito
em outubro de 1982, p�la
Fundação Sesp, 'quando
-constatou-se que 'ses,senta
por cento dos consumido
res não .ti�giam a cotà, o
prefeito Durval Vasél baixou
para 10m3 .('10 �II litrós),
elevando a .tarifa minIma

em CrS 3,00, sobre a ante
rtor. Mas os pr6prios parti
cf'rios do Prefeito 'não een

.ideram justa essa medida,
tendo, por isso, solicitado a

elevação da cota, recebendo
O ,apoio dos vereadores do
PDS,
Vasel considerou incoe-

, rente a atitude da edifidade,
.rgumentando que a cota
de 10m3 é igual a de outros
S.mae .. da pr6pria Casan.
Ele não deverá acatar CI ."..
dido.

r-

O vereador Rosá' criticou,
ha sessão deSta semana, a

contrat,ção do ex.,governa·
cIor Konder Reis para a Se·

�,�taria da Reconstrução,
pois é mais um ônus para
o Estado, quando estas ver

bas deveriam ser canaliza·
das. aos f.lagelados", O go.
'ternador Amin também não
foi poupado, classificando.o
de "demagogo e �ip6crita",
por este estar seguidamente
etnpreendendo ·viagens a eu

t�os Estados para agradecer
,a!uda a SC. O vereador pe
illu também onde está, apo.
sentadoria dos excepcionais
que até agora nada recebe
r'm .. referiu.se .5

11a�sen.
tadorias" concretizadas *10

;�,rno de Henrique C6rdo.

Todas as críticas -f�ram
rebatidas pelo vereador Ar·
noldo Schulz, q... denun•.
ciou a "doação" de donati·
vos (sobras) destinados aos

flagelados, para "os futuros

cabos eleitorais dos cançli.
da tos do ,PMDB". O presi.
dente Menel estranhou a ee

locação e disse que não foi
feito política encima dos
donativos. '

De 22 a 28 de agosto co

memora-se em todo o País,
a "Semana do Excepcional".
A Associação de Pais e Ami

gos dos Excepcionais dê Ja
raguá do Sul,

.

para marcar

o período, realizou um ba
zar beneficente no Centro
de Informações Turísticas,
dirigído pelo Clube de Mães,
com venda de artigos por
elas confeccionados e, na

sexta-feira, promoveu deba
tes com médicos-pediatras,
relativos, aos trabalhos de
senvolvidos pela entidade
em prol da criança excep
cional.

No sábado, a· feijoada
realizada no Juventus ren

deu Cr$ 1.018.500,00, bru

to, mais Cr$ 35.080,00 orl-

APAE tem Cr$ 1 milhão para
a quadra esportiva

undo do "bar", com venda
de caipirinha, Presente ao

ato, o secretário de Cultu

ra, Esporte e Turismo de
Santa Catarina, Artenir
Werner, entregou a direção
da APAE, um cheque de Cr$

.

1 milhão, para construção
de uma quadra de esportes,
já iniciada por sinal, e que
se destinará ao desenvolvi
mento da prática desportiva
entre os excepcionais, obra
de há muito desejada.

Na mesma data também,
o Professor Vilberto Glene
sini assinou convênio com

a entidade, na qualidade de
representante da S�cretat"ia
de De.senvolvimento Social,
o primeiro do Qênero no

Estado.

1
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.Jaraquá comemora a

Semana da Pátria
Est.á em comemoração,

desde 1.0 de setembro, a

Semana da Pátria em Ja

raguá do Sul, comemora
tiva aos 161 anos

.

-de I n

dependência 'do Brasil. A
abertura solene deu-se às
8 horas, defronte a Pre
feitura Municipal" com o

hasteamento. das bandei
ras ao som do H'ino Na
clonal- O Prof. Paulo Mo
retti foi o orador oflclal.
As comemorações pros
seguem e amanhã, dia 4,
desfile cívico-esportivo,
para as crianças dos Cã

sulos, jardins de infân
cia, pr�scolar, classes
especiais e de la. a 4a.

séries, além de clu�es es-

portivos e associações es

portivas classlstes.

Thomazzi vem à assembléia
da Acafe em Jaraquá

equipamentos e ·'mobiliários

Posto de Assistência Médica
ativado 2a. feira

A Associação Catarin.ns.
das F",ndações Educacionais
vai realizar ne pr6ximo dia
16 d. setembro, um••ssem
bléia em Jaraguá do Sul
com todas as 18 Institui·
ções de ensino superior de
Santa Catarina ligadas ao

sistema fundacional. A ln

formação é da, Professora·
Carla ,Schreiner, Diretora
da

'

Fundação 'Educacional
Regional Jaraguaense
FERJ, acrescida ,de que além
da presença de diretores ou

representantes das funda
ções, estará também eln Ja

raguá do Sul O secretário
da Ed""cação� Moacir Gerd·

Escolas

A SeCretaria da Educação
repassou às escolas da re

gião, eqtlipamentos e mebl-
. liários, que "já foram todos
entregues-; Para o' curs-o d.
técnico em. contabilidade, o
C.E. Latlro .Zimmermann,

, I
de Guaramirim, recebe"" e-

quipamentos palia o eserr

t6rio-inode-lo, sendo 5 má·
quinas de escrever, 4 cal·,
cu.ladoras eletrônicas e uma

copiadora. O-C.E. General
ROÍ1donL de Massaranduba,

sio Thomaui, acompanhado
de assessores, para delinea.r
ações concretas que possi
bilitem uma maior e melhor

'

integração entre a Secreta
ria e. o Sistertla Furidaci�nal
do Estado.

No dia 7, 4a. feira, no
vo desfile na Marechal
DEiodoro, desta feita pe
los ex-Combatentes da

FEB, Distrito Bandeiran
tes, Sesi, Escoteiros e

CTG, Unidades Escolarê'!s
e o grupamen,to motori
zado � Bombeiros, 1:

quipe de Automobilismo
Kohlbach, Jaraguá Motor'
Clube e Moto Clube Va

Ie do Itapocu. Os Esco

teiros, após o desfile dos
dias 4 e 7, promoverão
churrascada no pavilhão
de festas da Matriz São
Sebastião.

O lnstituto Nacional d•.
-Assistência Médica e Previ·
dência' Social ativou segun
da·feira o Posto de Assistên
cia Médica de Jaraguá do
Suf, atendendo assim a uma

antiga aspiração da comuni·
dade. O PAM, que 10caHza-se
nO! Edifício"Ana Ricobom
Ba'rbi", pr6ximo �o Hotel

Itajara, centraliza o aten·

dimento aos S4'!9urados do
INAMPS e funciona ,com' 3
consultórios p�ra' cUnica

"ral, um para. pediatria e

�utro para ginecologia e

.
'

, Dentre os temas �const.n
tes na agenda de trabalho
.stão a .análise crftica da
problemática do sistema
funda�ional, fundo especial
de apoio ao estudante ca

rente,., ajuda financeira ls

fundáções e exposição dos
trabalhos da Acafe as 'suas

afiliadas, entre outros as

suntos.

recebem,

mobiliário para o escrit!)ri..
m�elo de contabilidade: 3' -

armários, � arquivos . d. a

ço,' 3 arq,uivos vollantes, 6
fichários de mesa, 6 escri·
vaninhas e 5 máquinas d.
éscrever, enquanto a E.a.
Elxa Granzotto Ferraz, de.

,

-Santa Lllzia, recebeu mobi
liário para a seeretarla, sen-,
do ,uma escrivaninha,' 3 ar

mário�, 2 mesas pua má·

quinas de es�rever, um ar

quivo �e aço e cadeiras.

obstetrícia. Os atendimento..

odontológicos continuam em

clinicas particulares, dos

profissionais contratados pe. ,

lo. Instituto.

As '''fichas'! para eensef
ta são agora fornecidas no

pAM e .,ão mais na Agin.
cia do INPS, na Bario do
Rió Branco. -Funcionários da
Agência, ligados' a essa área
foram remaneja,dos para a

exeeu.ção desse trabalho,
conforme informou o agen·
te L.vi SaUes.
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Coisas da
dó

maior .enchente
século

-e--e- o radi6'arriador Schlindwein, de Brusque, no aceso

da maior cheia do século, resolveu por em prática os seus

,conhecimentos de comunlcação e passou a contatar com

radioamadores de todo o mundo. A certa altura entrou
em sintonia com um companheiro da Alemanha, ao qual
pediu sócorro para os flagelados e do mesmo ficou sa-

,
bendo que companheiros outros já haviam . contactado
com a Cruz: Vermelha Internacional e esta informava
(pasmemi) que aquela organização internacional já entra
ra em contato com a congênere brasileira e esta dispen
sava qualquer ajuda ou auxflio, porque se considerava em

condições de atender sózinha os flagelados do sul. A in
formação está contida no

IIdiário oficial" daquela cidade
germânica e já pedimos ao radioamador que nos envie
cópia xerográfica, para confirmarmos o disparate dos di
rigentes da Cruz Vermelha Brasileira, que deveria estar
nas estrelas quando informaram ao mundo a sua auto
suficiência. OS. O. S. lnterneclonal quase que pifa por in-
cúria da CVB. Pobre mas orgulhoso. . .

'

......; Os srs•.Bernarelo Wolfgang Werner, Hans Prayon
(C6nsul da Alemanha .m Santa Catarina), Alcides Abreu
• Victor Sasse ..tão afivelando os cintos para a busca de
auxflios externos ao Estado. Nesse'sentido, contando com

a retaguarda do Itamaraty, decolaram para Bonn, levando
consigo, farto materiál sobre Santa Catarina como ela era

• como ficou apó. a catástrofe de julho. Na Capital da
RFA, a caravana catarinense será recebida por representan
tes dos Ministérios da Cooperação Internacional', de Rela
ções' Exteriores. do Interior, com os quais empreenderá
um périplo objetivando a arrecadação de recursos para a

reconstrução do Estado. No programa, além de contatos
a nfvel de governo, estãQ previstos encontros com os pri,:!
cipaia vefculOs de comunicação social alemães. Em cadeia
nacional, a televisão mostrará um filme sobre a grande
enchente, procurando sensibilizar'a comunidade, que re

'ceberá apelo. no sentido d. contribuir no trabalho de re

,cuperação de Santa Catarina, fazendo doações em contas
especiais que, sob o controle oficial, serão abertas em to
dos os bancos daquele pais. Trafa-se de uma viagem so
bre a quaf'd�positam-se .grandes esperanças, tendo em vis
ta, entre outros fatores, as ligações históricas da Alema-
,nha com Santa Catarina. '

'
,

, - Surpreendentemente ' as condições ambientais da
cidade de Blumenau, conhecida pelo clima quente, ao que
tudo indica para a criação de pingüins. Com a aparição
de uma ave da espécie nas margens do rio It-ajaí-Açú, foi
confirmada a existência de pelo menos mais três. O pin
güim do Bairro do Garcia já vive em Blumenau há cerca
de 3 anos, adaptando-se perfeitamente às variações cli
mátJcas. "Tonhão", como é chamado entre seus donos, o
,<:asai Peixoto, foi encontrado na Praia de Ararangyá por
um amigo da família que o doou, cativando a afeição de
'todos. Quando não gosta da visita, marca sua fisionomia
e assim que' ela aparece, ele investe tentando agredf-Ia.
Alimentado exclusivamente por charutos. (peixes sem espi
nhe) o pinguim só ficou sem o alimento em época das
enchentes. "Pensamos que ele ia morrer", confessou João,
seu dono:
. .:
- O Presidente Aureliano Ch'8ves ficou visivelmente

,I�rltado quando o Dep. Paulo Melro lhe comunicou, que os
fmanciamentos a empresas industriais e comerciais catari
n.nses atingida. peru cheias vinham sendo feitos com a
correção monetária fixada à base de 85% das ORTNs. Es
pantado PQr não ver sua determina'ção ser cumprida, não
teve

. d�vidas: na presença do parlamentar telefonou ,?arao MInistério da Fazenda e ordenou: cumpra-se ó que fiCOU
acertado. De imediato cumpriu-se. '

:_ Junto à dor, hurnor, as enchentes trazendo consl
QO a. desaraça para dois terços' des catarinenses. NL!rra�ovlmentada roda do Senadinho, foi contada a sequlrítehistória: no euoe da enchente um prefeito da reaião ser�ana telefonou oera a Cedec informando que colocava à dis
posição seis cabeças de qedo, que- poderiam ser cortadas
em pacotes de um Quilo oera dlstribuicão aos flaqelados.O pessoal da Cedec satisfeito com a pr ucla, informou
ao prefeito Que ne� precisava enviar a carne: - Vai um
�9.f�10 eí para a recião e ele se encerrece de apanhar. Es
PiJl\tado, o prefeito respondeu: - Pôde mandar que a qen
,te lá passa a faca no bicho, e manda lunto..

Arroz: preço mlnlmo. é
enmpatlval com as

necessidades dos produtores,
diz Manke

..

subsfdios pare a �gricult1J
ra, exigidos pelo FMI, e aln
da a instabilidade climétl
ca, são ttlesestrmvlos à agri�
cultura e contribuem para
uma redução da' produção,
que, já será -perceblda nesta
próxima safra, afirma Man
ke, Os euxíllos prestados pe
'lo governo, como o "opor-
tuno" crédito de emergên
da, que assegurou aos a§ri-

, cultores recursos de até 300
mil cruzeiros a juros bai
xos, não são suficientes pa
re garantir ao produtor o

investimento realizado ne

terre, e nê impossibilidade
de retorno dos subsfdlos,
tornar-se-Ia necessário, ná

opinião do Presidente da
. Cooperjuriti, uma redução
no ágio sobre 0$ créditos:
"se estes fossem equivalen
tes aos 60% ao ano copra
dos pela linha de emer�en
ela seria o ideal", frisou.

E quanto a nctfcla divul
gada esta semana de que o

governo recorreu a' importa
ção de arroz para suprir o

mercado interno, I rioeu
Manke disse que a medida
não traz nenhuma preo
cupação aos produtores,
pois o produto vai entrer
no mercado beneficiado.
Lembrou que as reéentes

quebras na safra tornou co

mo necessária tal medida. '

"A deCisão do governo em

reajustar o preço minima de
comercialização da saca de
arroz em 193% é compatí
vel com as necessidades des
produtores, uma vez que o

próprio governo garantiu a

atualização des te valor de
acordo com a correção ple
na das ORTNs". A afirma
çãoé de 'Irineu Manke, pre
sidente da Cooperativa Agrí
coai Mista Juritl, que res

ponde por 411 ,produtores
, da região de Massaranduba,
responsáveis por 11,3 mil
toneladas de arroz na últi
ma safra. Desta. forma, pros
segue Manke, o preço da

,
saca de 50 quilos, aumenta
do recentemente para Cr$.
5.553,00 não se ,desgastará

,

até fevereiro, mês em que
.

começa a colhelta,

'Feira' Têxtil

Ouanto a um aumento da
produção, 'Manke não reser

va muitas esperanças. Para
que este incremento se efe
tivasse seria necessário, em

sua opinião, não só um au

mento no preço ao produtor
mas também a adequação
dos créditos às suas possl
bilidades. Os juros de 3%
ao ano aliados aos 85%
das ORTNs de correção mo

netária, cobrados dos pro-
dutores pela 'Resolução

'

'8.027, mais 'os cortes nos

E\'ite o primeiro gole I
ALCOÓLICOS ANONIMOS
GRUPO tIS E R E N IDA O Eil

.

Rua Exped. Gumercindo da Silva,370 (ao lado de Creche).
Caixa Postal 300 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

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

ocasiões é com o

lANZNASTER
O SEU RELOJOEIRO

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

abre hoje e

II

vai até. o dia 11
Vinte e duas empresas

do setor de fiação e tecele
gem do Norte do Estado
estarão pertlclperídc 'da 7a.
Feira Têxtil,' que começa
neste sábado na Expoville,
em Joinville. A feira é uma

promoção d'a Fundação Mu
nicipal de Promoção da In
dústria de Jolnvi IIe (Premo
ville); que espera a visita
de aproximadamente 30 mil
pessoas este ano nos nove

dias da feira, que termina
no dia 11 próximo. A Ex
pavilIe fica às margens da
BR-101.

Participam da feira a Lep
per, Bazier, ' Arp, Lumiére,
Princesa, Nerlsi, Centauro,
Martric, Campeã, Iracema,
Sueval, Confecções Manches-'
ter! e Fiação Joinvillense, de
Jolnvllle: Marisol, Carlnho
so, Jaraguá Fabril, Malhas
Itoupava, Fruet e Jerlta, de
Jaraguá do Sul;' Hering e

Teka, de Blumenau: e, Têx
til Gaspar, de Gaspar. Essas
22 empresas estarão afere-

'

cendo malhas, toalhas, cen
fecções, lIngeries, melas,
camisas, entre' outros.

CONSÓRCIO D!
EXPORTAÇAO
A Secretaria da 'Indústria

.

e Comércio de Santa Cate';
rina encaminhou ao' diretor
da Cacex, Carlos Vleceve,
um projeto que prevê a for
mação de 5 consórcios de
exportação nos setores têx
til, cerâmico, esquadrias de
madeira, courelro-calçedlste
e de erva-mate. Segundo o

projeto, no Grupo Têxtil
entrariam a Indústria têx
til Peron, Ind. e Com. Du
dalina, Mafisa, Ind. Têxtil
Jerlta, Jaraguá Fabril, Cla,
Fab.ril Lepper, Pemar . Ma
lhas, Malhas Lancaster, Fá
brica de Acolchoados Alten
burg, Malharia Juriti e Ya
chting Blue Criações e Con
fecções.

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS, REtARG�S E
CONSERTOS EM GERAL.

VERIFIQUE .NOSSOS SERViÇOS E O NOSSO A1ENDIMENtO.
Rua Pastor Fer,dinand ScJ,",enzen n.O 925 - Fon, 72-0755 - �,raguá do Sul

-'
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JALD'IR � INSPETOR - O

Leão e também Exator Esta
dual de Jaraguá do Sul, o

amig; Jaldir Antônio Bunn,
conforme o Diário Oficial do
Estado de 17 de agosto, a

caba de ser nomeado 'pera
exercer o cargo em comis
são de Inspetor Regiona I
de Exatorias, Nível' DASU-l,

, do Grupo Di reção e Assesso.
ramento Superior da 6a.

Inspetoria Regional de Exa

terias, em Porto União, que,
dentre outros municípios
jurisdiciona Canoinhas e Ca

çador. Deverá assumir em

seu lugar o sr. Iran Osório
Dutra, removido da Exaloria
de Imbituba. Ao Jaldir, nos
sos cumprimentos pela pro
moção,

JORNADA DE GINECOLO.
'GIA - O Dr. Rolf Roberto
Horst, Diretor Clrnicó do
Hospital Jaraguá, acompa·
nhacfo da esposa Ursula; vai
particípar de 3 a 7 de se
tembro, em Fortaleza, Cea·
r�. da XXVII Jornada Bra·
snaira de Glnecorogla" ilú·
njent�ndo assim o seu c�be-

· dai . de conhecimentos ,na
área.

OS ALCI"{INI - O queri-
· do e estimado casal, leHbr
deste semanário há décadas,
Celeste e Laurenti.na. Alchl-.
ni, de Ribeirão Grande do
Norte, comemora neste 3
de setembro, 50 anos de vi
da .' matrimonial. Ao, lado
dos filhos, netos, bisnetos e

demais familiares, ,partici
pam às 16 horas de mÍ'ssa
em ação de graças l'lâ Cape
I'a Nossa Senhora Aparecida,
de' Ribeirão Grande e após
Se confraternizam' na Chtlr�
�ascaria "Espeto de Ouro".
O casal jubilar possui três
fHhos: Irma, casada com·

Marcelino Genésio Araldi,
.

Marj.a Aurélia, casada com

Celso Elói Lenzi. e Armando,
casado com IIse AlchJni.

. Treze- netos e 5 bisnetos
completam a alegria de Çe
leste e LalJrentina Alchihi,
que' recebem também ',os
nossos

.

calorosos cumpri
mentos pelas Bodas de Ou
ro.

". CAF�
.

ESCOTEIRO - O
Clube de Mães dos Escotai
FOS realiza terça-feira, dia
6, às 15,hoJ'as, um novo en-

·

contro para um concorrid,o
· e gostoso café, _para o qual
convida as senhoras da co

munidade e em especht! a$

mães dos escóteiros.
.

COQUETEL DAS DEBS. -
Dia 9 próximo, no Recapto
dos Marcatto, as patrones
!ies Ingeruth Baratto e S�
nia Marcatto, irão. oferecer
um coquetel as debutante's
e suas. mães, que ,serão a-

��..

Pizzolattr;'Jecebeny esta ·tar.

(Benta &: Informacões I· ��;i.�.!.t.:�::n��.�.�..��:1-. .
< o,' ,:' ,I .-"gis�i::_éff�i,t8'e,I)ºS's9S.,,"yotos

\.. .-._;....-----------.--_-------.1' de felic,idages.
.

>:.
- -�: --'�

NOITE DA SERESTA - O
Grupo Arco-Iris; aqutde'�a.
raguá do Sul, formado pelo
Durval, -Agostinho; Ronaldo,
Nélson e Aírton, será o relo

ponsávet peta "Noite'da s.:
resla", dia 6/9, terça-fei�.

� - ho BaePendi'. � soment�:,�
OS HINSCHING - Trans- .

ra ca_!al. h1gresso para ca•.
correu dia 6 .préxlme, � as sal' associado Cr$ 1, mir e
boelas de prata do estimado ,para, não associado, 'COmi
casal Waldeburg e Euclait- convife, Cr$ -2 mil. ,A' prOi-
Pereira Lima Hinsching, ale moção é quente, pois o' "Ar-
industrial e ela sempre liga� ee-lrls" sabe das coisas... '

da as 'atividades filantrópi;.
caso Eles têm ,duas filhas
e um filho e .pelo que,soube
mes irão empreender vi,a
gem, para marcar esse um

q�arto de séc�lo' de vida
conjugar. 'Parabéns!

-,

presentadas à sociedade dia
16 próximo, em aconteci-:
mento que vem sendo mui
to· aguardado. O Baependl,
inclusive, iniciou dia 1." a

venda de mesas, ao preço"
unitário de Cr$ 10 mil pa
ta sócios, Cr$ ·15<fYlil para
não sócios. A cadeira (pera
quem não compr�r. mesa)
custa pare o associado Cr$
2.500,00 e ao não-associa
do, com convite, Cr$ 5 mil.
O Baile Branco deste ano

começará às 23h, com mú
sica do Show Musical,· "Ca
ravelle", de Porto Alegre.

DA BAHIA"'::' Já de re

torno a Jaraguá . cio Sul, o

casal, Roiilndo e DUva Jahn
ke, que participou, na Ba�
hla, do XI Congresso Brasi-

.
leiro de Agentes de Viagens, :

de onde remeteu' um bel is-
.

simo cartão' para a éeluria,
Eles cur�iram a beleza e o

misticismo da Boa Terra,
sepdo hóspedes' inch,sive do
Crube Meclitérranée.

'

EDIANA .E, ADEMIR ...,;.

Unem-se em matrimônio dia
17 próximo, às 18 horas, na
Igreja Matriz;São José de
Corupé, os jovens Ediana
Dematte e Ademir Garcia,
filhos ,dos nesses ..amfgos
Uno (Rita � Dematte e de
Vicente (Onézia) Gareja.
A comemoração 'dar-se�á no

SaJão Paroquial da vizinha
çiqade. ':,

'

ÜN�A DIRETA --, JfFer,j,·
com o· apC?í� ,da muniéipa�f..
dad_,; vai oferecer dia 16,
na Malw,ee, um àimoÇo GOS
participantes da .�ssem�léia
dá Acafe, inclusive o Seçre
tário da E�ucaÇãó. I/ :rro�
cou idade dia 2, com os nos
sos

"

cuínpri��ntos, a
. Sra.:

Laura, esposa do empresário
Eggon João da Silva. U
Completando um �no'- ;ele
casados, o's amigos Raul
Marcos (Maria de Fatima)
Marsthall; que já fazem pia
nos para a vinda da cego
nha, no próximo �nC?� li AI-

.

tair de Pliveira, q�e c9nf�s7'
sa

.

estar se ambientando
bem �m Jaragu�

,

do Sul; a
lém de Coord�nador do Se
si é também psican�íista,i:/
Cristiane Boss, filha de Udo
e Darci Bossf de PomerQde,
é outra

.

menina-moçã. q.ue
vai .debutar' dia l�-no Bae
pendi. I/ Marca�o. para 10
e 11/9, o Torneio da Inde
pendência de Bolão, do Clu-
� Azurra. �

, •

Souza e' Mello, ldoiza e Al
varo Tavares da Cunha Mel
lo, V-aféria e João Baptista
R. dá ,Mottq Rezende" Luzia

.

a José Márcio Marques Viei-
. r-a,'àssil'lam convite para a '

misse em ação de graças
pelos clnquenta anos de ca

samento de seus pais Mário
Tavares da -Cunha Mello!
Diva .Seblno Tavares" dia 16
de. setembro, às 19h30, na

Igreja Matriz S. Sebastião.
Casal por demais conhecido
e relacionado na cidjde e

no Estado, vai receber os

convivas no Beira Rio.

seu grupo de lanche. Na
mesma da ta recebeu a Ora.
Cleonice Fritzke Marcatto
e na próxima quarta o Café
das Primas será na residên
cia da Sra.. Sífvia Marquardt
Fructuoso.

NA AGENDA -'- ,Em nostà

agenda deste -sébado, O' re;

gistro dos enlaces rnetrfmo
nlals. na Matrii': 'São- Seba�.

Hão, 'dos jovens: José Cal"lo$
Dionfsio 'e Madal'efla Concél'-'

ção de Souza, às 1 O ho�r
João Paulo e Azevedo Filho'
e Janete Koch; Luizmar Jose
Kitzherger e Maria Meriegas,
Raimundo Pereira Filho e

Luzia' Jagelski, Lw!z' Adotfi.
nhe Volpi.' e ·Maria ' Selina
Volpi, ' às l-7h, amibös na'

Ig'r:-eja 'Màlriz;·

BODAS DE OURO :- Má r
cia e Carlos Theóphilo de

GRUPO ARCO IRIS
Fazendo . sucesso todas as

sextas-feiras, ne 'Kaffee
Haus, o Grupo ArcOolrls que
terça-Feira, �ia 6, será o

responsável pela "Nolte da
S�resta", no_Baependl, e que
tam�m vai. participar de
28/9 a 01/10, nQ Festival da
Música Popular de Balneá
rio C;amboriú, na Soca do
Baturité, defendendo as

composições "Arco Iris" e
,

"Som da Terra". O Grupo,
junto com' o Centro Cívico
do CC!légio São Lurs, já tran
sa a realização do Festival
da Canção Jaraguaense
Fecaja, e estuda a realização

. de um grande �how ao ar

livre, proximamente:

KLEIN VENCE - A gin
cana comemorativa aos 34
anos de Guàramirlm, pro
movida pela Equipe Ki-Kas
ka, foi sucesso absoluto, sá
bado e domingo últimos,
Com 920 pontos, foi cem
peã a equipe Lojas Klein,
que doou todo o prêmio, re
cebido . (Cr$ 60 mil) eo

Hospital Santo Antônio; amo

segundo lugar a equipe Ba
merindus (Cr$ 40 mil), em
terceiro a Besc

. (Cr$' 29
mll), em quarto a Caixa
Econômica (Cr$ 15 mil),
em quinto a Pl,anolar (Cr$
5 mil) e em sexto a Energe
(Cr$ 3 mil, à título de ,par';
ticipação)., Parab�ns aos

promotores e partiCipantes.

ENGENHO AGRAOOll-· .......
O Grupo Engenho desbun
dou a m�ada da região, sá-'

. bado à ,noife,. no Mot6dro
mo, com a apresentação do
s�u show<'Força Madrinhei
ra", 'que tévé como comple
mento um desfile de moelas.

_

A galera vibrou com a apre
sentação, ,,-compareceu. .em

grande número; mas. ,não
foram poucas as r�lamações
havidas pelo preço, do in
gresso, considerado . exc8$si
voo

1.0 ANINHO - A Juliana,
filha de José Carlos (l,.l!Gia-'
na Margareth Fodi) Andra ..

de, e a Fabiana' Rafael�, fi:
lha de Ariel Arno (Luciene).• ".

i.

�
"

,. E L, E V -I 5 I V,A 'S ....

Duas grandes c�l'Iquistas pt'
ra o SBTí que serãO most...
das em Santa Cataiina atr.'

,

vés,do vídeo'da TV aarri..
Vérde. ,Flávio Cavalcanti ...
tréia no dia l8 de setembro;
sempre "OS domingos 'às 20

,

horas,� ,devendo ''58:, torna"
,

um forte 'concorrente,' par'
: o desg.sfado �/'Fantástiéo'�i
Outr.a:"nó�idade.: "0, Tt·apii
Ihões�I/e-om 'Declé, MwSUIII
e Zacarias, assinaram com:�
SBT.' Apenas Renato . ,Ara·

. gãor<o,'-�Didi";. permaneclll
na ReCle:.Globo;!I. ��Batf,.",
Solitários" é '0' título,provl
sório da' próxima 'novela ,d�
8 da,.RecIe Globo. As gl'.""
çõ�s já foram iniciadaS",.i.
estréia está prevista, para a

primeira�quil'lzena ;:d. outlf'

bro.',fl·Entre- i.os,dias ·11(.
l8 de setembro, a-Globc�:'"
tará, e1tibinclo quatro filtnei
que<c cotnbinam' '�qualidÍJ��
p-opulal'idade e,,'prestígio'.'"
tre críticos ,de ,cinema e-O

público. .do'mundo intei.-,
/IE -o'V.enlo. LeYou" , "200l',,

II;

Uma Odi5sêiài no,--Esp�o'''í
"Sere, HomehS' .'e" um·' Desti- ,

nf1/�·e.,j�:-A ..Doce Vida'.�.,;' '.,'.

•

• .. 'I! _:>..... 1_ '

__ 1 .. �). j.�'�

( VAA"G H®]Bj��Rt�Z����" ':,;

Passagens aéreas e serviço .d� Q;;gãs e e,nsO:mel')da,s,'
Varig/Cruzeiro para a' região d}l_Gran�f!l Ja�a.9uá �o ..

Sul, é com a Organizàção Contábil "�. C0t:"�rc:!al'� .�l�:�
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes. de Ofi.vei r:a 290 -r-Fone, ,

72-0091 -, anexa a redação deste jornal.

D. MARIANA - Compre
tou os seus bem vividos 80
anos deidade, dia'29, se

gunda-feira, a Sra. Mariana'
Mann, pessOa· por ,demais.
relacionada e colaboradora
fiel das! Damas de Caridade.
Ela é genitóra da Sra. Âd�
lina Mann Piétruzza, do Sr.
Eduardo Mann, çlo Sr. José
Mann e da Sra. Mariav Ana
Mann Pereira. No domingo
ela receb�u familiarés para
marcar a troca de idade. À
D. Mariana, nossos votos de
muita saúde e pÇlZ.

CONOOL�NcrAS - � com

pesa.. que regisframos o fa
leci'mentô, dia 29, no Hos
pitar Santa' Isaber, �m Blu
menau, da S...a. Herga Pas
sola Hinsching; deixando en

lutados o esposo, filhos,
netas e demàis parentes. A
extinta era mãe da Sra. Ivo·
ne, esposa do Sr. Raul Dries�
lien. Nossas condolências à
família.

; lACHENS _:_ Nossa com

panheira Yvonne Alice
Schmöckef Gonçalves rece

beu dia 31, 4a. feira, quan
do também comemorava
idade nova, as amigas do

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COLUNA ROTÁRIA :

•

Natal da 'Criança Pobre - A Comissão do Rotary
.

Club de Jaraguá do Sul, encarregada para a realização
_ do Natal de. Criançá Pobre, vem se movimentando para
'angariar recursos finllnceiros' e para isto conta com o

apoio d� Casa. da Amlzade, formada pelas senhoras de
rotarianos, que na. terça-feira última estiveram reunidas
na resldêncla da presidente, Sra. Kerin Hufenuessler,
para confecçã-o de doces . .; pera novembro, está pro-
,gramado um )antar-danç�nte, 'no CA Baependi.

.
'JEC x Chapecoense - Neste domingo (04/9), no

Estádio Max Wilhelm, o Joinville .Esporte Clube enfren-
.

,
ta �a Associação. Chepecçense, pela Taça�Ma{lé Garrlnche.

. e jogo pere 'casá chela.. Se a renda ultrapassar de Cr$
1,5 'milhão, 6 Rotary _

terá 10%, que serª- revertido ao

Natal da Criança Pobre, que a cada ano atende a mais
de mil crianças carentes de Jaragu'á do SuL

Torn.lo Gljo -:- Está rnrcedo para Jaraguá, no iní-.
cio' de novembro, reunindo Re do Distrito 465. A Co
missão Org�nizado.ra já' contactou- com d-iversos clubes"
dQ cidade, .sóllcltendo a' cessão de suas., dependências
esportivas. Está previstä a partlclpação de mais de 550
rotariaoo$'-�NàS pt:óxhnas semanes o 'RC de Jaraguá do
Sul encaminhará aos clubse totários participantes as

fichas de inscrições e 'convite�, clubes esses que a Co
missão deseja visitar' pesscelmente, pera- reforçar o pe,.

L.
'

dide de. partiCipaç�o.

'CO' PX ·co PX
Coluna quinzenal do PX Clube de' Jaraguii do Sul

ANO 01 ..
,. . ._ .'

-'. N.o 20
,

01 .'-Solicitamos que os mecanudos abaixo. relacio
nados, entrem em' contato com a Secretaria do Clube,
com Marget ou Aírton, com a' má)dl'!la�Ur9ência: _p.X 5_�/
10al�Adenor, PX S8/l0aa·Celso, PX 5Bf3453-Clemente, .

PX 5Bj0614-Ditrpar, PX 5Bj4496�Edsón, PX 56;0677-ln- .

,

go, PX 5B/l�80-Jorge, PX 5B;/2776-Luiz César, PX 5Bl
129S-Norbefto,' PX SB/0859-0smar., PX 5B/l1l6-Sérgio,
PX 5Bj1156-Teodoro "PX 5ßj1331-Marcelo. _.

'.

2.-Nossos agradecimentos à Marisol S.A. Ind. do
Vesluário q!Je no dia 13 de agosto na campanha de v,,-, .

cinação anti�p6Iio� cedeU 'uma. viat.ur�, inclusive disp�n:
sOtJ de suas atividades do di�, se� col�bqrador, Adolar
Engelmann, nosso colega ;<la ·faixa d<;>$ 1..1 metros, par�
,assim podermos desenvolver ,meJhor Os "nossos traba

.

lhos. Bola' branca aos Diretores da Empresa, que mai�
uma vez demonstraram seu e,spírito comunitário, com·'
preendendo e apoiando neste ato tão digno de amor e,
desejamos_a' todos', crescente' progresso em s.uas ativi-
dades.

'

:', ,

.' '-i .

c 3.-Agrad�emos as equipes Jaraguá Motor Clube,
A'

'Thé Punle 'Il, Equlpefe 3 e Ca�fla, por tere'n participado
.' da gincana promovida por este Clube, no dia, 20 de a- .

9Osto;,'a5 quais deram tudo (�e sf, para que. pudésse-"
,

;.

. rn_QS,' todos jlmtos, ajudar a' reconstruir nosso Estado,
, que foi dura.mente atingido pelas' diélas 'no mês de ju-
"lho. Só lamentamos a falta de interesse das demais

..

:. equipes em colaborar- hesta tausà
.

tão nobre que
-

seria
c

::. :·�á.,qé ajudar nbssos irmãos fl;sgelados, muitos. dQS quais
.

' �rderam tudo. Diante dessa,fato, sabemos que o Gran-
.

,de Arquiteto do Universo não deixará de iluminar' nos
,liÓS di«!s e que no -horiidnte� sempre haverá uma .pom
; binha branca a levàr em seu bico, ,um .ramo de "espe-
'r�nça". ,;

,

4.-Relátivo 80S resuh:ados obtidos durante a gin
can�, será divulgado na próxima coluna, éom um ma�
pa geral. 73/51 ......;_ Margot P-X '5/B.1556 .. --

.

'.
,
..

• Carteira de Identidade_..
sem bUl'õcraci.a,· ,

O presidente Figúeire�'
do sancionou esta sema-

·

na duas
'

lers ligadas a
· desburocratização. A pri
meira', tornando, válida
em todo território ne-

· cional a carteira de iden�
tidade emitida pelos ór

gãos de 'identificação dos
Es,tados, Territórios � Ois
trito Federal. Para a. ex

pedição da' carteira. so

mente/ será exigida a cer

tidão de nascimento ou

ca�amento, cujos dados
dela constarão.- Conterá,
também, numa primeira
etapa, os números do
CPF'e do PIS/Pasep; fi-
'cando Q executivo autori
zado a aprovar a lnclu
são, por solicitação do

.

interessado, de" outros
documentos, tais. como

carteira, de motorista,"
certificado' de reservlsta..
entre outros. De posse da
nova carteira de identi
dade, o cidadão ficará

dispensado da apresenta-
,

ção de outros docurnen
tos cujos dados estejam
nela registrados.
A 2a. 'lei é a-que ilimi

na os atestados de vida,
r�sidênçtª, .'. pobreza ,de-.
pendência econômica, ho"
mlnlrnía e bons _ ant,çe
dentes.

:. S,C:' 'medida' beneficia
l8, -mil comerciantes

Numa m�ida 'sem prece
dentes na, história _ tributá
ria brasileira (rnas que vem

encontrando resistência pe
los contabilistas), o gover
no ceterlnense dispensou es

pequenas empresas ' comer

ciais da �scrituração de li
vros e emissão de notas fis
cais, enquadrando-se' no

sistema de estimativa fiscal
pàra o pagamento - rnedi-.
ante carnês, que pode ser

inclusive debitado em� conta
corrente - de tributo fixo
que só será reajustado se-'
mestralmente à base da
correção monetérla.

.

A medida beneficia 18mil'
das 30 mil empresas do co

mércio varejista de Santa
Catarina, incluídos bares,
restaurantes, hotéis, açou
gues, padarias, confeitarias,
peixarias;. '. churrascarias,
quiosques, mercadlnfios e

bodegas de beira de estra

da, com movimento mensal
de saída, nOS últimos seis
meses, ,inferior' a duas mil
unidades. fiscais de referên
cia ou Cr$ 2 milhões e 380
m i I. Esses 18 mil comerei a n
tes ficam dispensados da es

crituração de qualquer livro
fiscal, da emissão de notes

fiscais' e de despesas com

guardá-livros' para suas pe
quenas firmas. Tudo isso é

substituído pelo simples ar-
. qulvamento, durante 12' me
ses, das netas de compra
do estabelecimento. Tem, �
vantagem adicional dê s�·
ber, durante seis meses" '13

,qu8Atia que Vão pagar men...
salmente como tributo es·

tedual,

'r

Jardim São lui'z�'

Novena Poderosa ao
"Menino J.esus de Prag,_ ,

'

Oh! Jesus que dissestes:"
peça e receberás; I)rocure e

acharás; bata e a porta se,
'abrirá. Por intermédie de
Maria Vossa Sagrada. Mã.,
eu

.

humildemente, vos rOGO
que minha j)rece seia ate'!-

. dida. (menciona-se o pedl
do). Oh! Jesus que d�isses
tes: tuc(o que pedir.�1 ao Pai
em meu riome Ele atenderá.
Por' intermédio de Maria,
Vossa. Sagrada Mãe. eu hu·.
mildemente roae .em Vosso,
Nome que minha oração
.sela ouvida. (menciona-se Q.
oedfdo). -Oh! Jesus aue dis't
sestes: o Céu e à terra pas�
sarão; mas a minha palavr�
não pasurá. Por intermédiQ:
de Maria Vossa· Saarada
Mãe, eu confio em ciue mi�
nha oração' sera ouvida.
(menciona-se o pedido). R..
zar três Ave-Marias e uma:

Salve Rainha. Em casos ur

aentes. essa novena deverá
ser feita em nOV8 hora..
mandada publicar� por S8
ter alcançado uma araça.

.

(E.A.B.)

. -

EntrenoMonza4por1âs poraqul.i
t.IIII�"rfe:r 'Celírele ç

ti Yelcllts· lNI.

, ..

COMPRE O .SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ
.

. ,;Cr$ 26.600,00 PORMaS..
-

POR APENAS

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
"

.
.

"

JARAGUA ESQUERDO.'
, ,- . ,

c�""}' Passagens a'r�as e'servi�o d.�cargas e en�ome����= _,

; �;:':_'

·�':GI!Â.I. }(@)(�:.)( CRUZEIRO r. - '. ,EMPREENDIMENTOS·: JMOBIl rÁRIOS
, �M·rigICruzairo'· r:>ara ii ,região da Grande Jaraguá do MARCATTO LTOA. .

.,;_,�:_ ,,,sU.r,�� com ii Organlzaçio Cont4bil "/4. CO!'!lerci�I":,SLC ' •.' ;
" . CRJeCI-093. 11.", REGIÃO.'

).JJ:....;�\Rua C.1. PI'oc6pio Gornes de;Oliveir.a ·290 T f°r;le> '.,' Mal. Deodoro, 1.179 -, Fone 72-1136
..

·

...l�·OO�l -, anexa ii radàçã'o deste jornal.
.

J
�-----------�����--�--��--�,�'._-----------..............----_.�..., """'-,(.;..�-;,-
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ANIVERSARIANTES

Fazem ölnos hoje: 03
i

Sra. Irene Hinschin�, Soel-:
ter, na Alemanha; Sr. V{al- 1

demiro Nagel, Sr. Narciso ';
.

Morbis, Sra. Marthã Porath.:
em Rio Cerro I; Sr. Álvaro:
Pereira, Sr. Renato Stähelin,;

,

Ursula Manske, Márcia:
, "R\lmthum. '

'Fa2:em anos domingo
,

Sra. Karolina Butow Büh-'
" 'ler, Sr. Waldemar Van Vos
sen, Jairo de Barros Jénlor,
,Sr. Valdir Klinkoski, Sre,'
'Maria M. Bartel.

<olá 05 de setembro
..

'
.

':' ;; Sr.-Pedro Borges" em Co
rupá; Eliany Hornburg, Ro-:

> -nalde 'Guilherme' Schmldt,
.': Afrton Paul, F,lávip Streit,'

. .Cristléno Luís Weinfurtter.,

"',Dia 06 ,de setembro
" ,Srä.' Eudair 'Pereira Lima
Hinsching, Sr. João Hoepf

, - her; Srta. 'Eloni Borges, Sr.
:<';,Mtialdo Pesquallni; "Sra.
, Traudi Kánzleri em Estrada

, �Schroeder, Sr. Rui Rórnero
·';:B-auer, Alaérclo Pevanello,
;:'; fv.,no-iémário de"A Comer-
,,�'·�'ciaVt."., :

� ..
-

"".

...:;

Di�;"'07 de setembro .

Ondina·':de �Ólíveira'� Sr.
Werner Mey, "'em) São' PaÍJ lo;

" Sra� Sez"landa Maria ,da Sih
,va Costa, em- Laguna; Sr;

"�;,:Nétson' José da'Costa, Sr:
r., Renato -Ráboch, Sra. Merce::

des da Silva Saade, Sra. Ma�
<, ria' Ida TorineIli, Sr. Eugê;
"t:nio Schmöckel,'em .Fpolis.;

".�" Sr. Henrique Fugel Filho�
;',;; rune. de "A Cqmercial"'; Pa
"trícip', filha de Lauro (Es�-

; ;;,thera!da) Vegini.
'

, ;( Dia, 08 de -setembro
-,,·"\""':1

; Sra. Elsa Müll�;, Sr. AI:
'

'"é,'/fonso Erdmann, Sra,. Wally ,

'" Friedel, Sr. Nélson' Amorim, ,

; �,êm Joinville; Sra. Terezj-nha
'�' Haferrnann Pereira, em FIo-

'

,rianópolis; Sra. Mar.ta 0..
Nagel, Sr. Ivo Moser, Gil�
son César Siefert, Istela Ma-

�' ri Moser.
.

Dia 09 de setembro

NASCIMENTOS

Dia 12 de agostp

Ricerdo, filho dá Haral
- do (Nair.) Raullno.

Dia 17 de agosto
Tiago, filho de [)inaldo

(Rosel'f) Sanson; "

Proclamas de Casamento
.Äurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil do

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

ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.336 de 24.08.1983
: JOS� LUIZ PÃLADINO e

-, IRÀNr i..AUBE '

,

Ele, brasileiro, solteiro,
inspetor federal, natural de

Dia 19 de agosto Canoinhas, neste
_ Estado,

'Adriana Vieira, filha de domiciliado e residente na
Mário, (Sllme'): F!orfano. . Rua Epitádo Pessoa,

'

nesta
, Amaro Isaal, filho de A- - cidade, filho de Sylvio José
luí:iio (Kênle ) deAlbuquer- "Paladino e de Genoepha
que.

-

Storlaski Parâ'dino. Ela, bra-
, Dia 20 de agosto sileira, solteira, enfermeira,

Vanessa Daniela, filha de natural de Jaraguá do Sul,
Siegfried (Terezlnha) Erd- domiciliada e residente em

_ mann. "Rio Cêrro II, neste distrito,
filha de Max Laube e de
Edla Döge Laube. '

Dia 18 de agosto
Daiane, fllha, '00 ' Fausto

(Altlne) Zal'Jgh�lini. -

'

Edital 13.337 de 24.08.1983
JAIR CEPPU e

, ANA MARIA NUNES

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de éorupá
neste Estado, domiciliado e _

residente em Corupá, neste
-

Estado, filho de José Ceppli,

e de Laudelina Ceppli. Ela,
brasileira, solteira, operá-

-

ria, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residen
te na Rua Costa e Silva,
nesta cidade, filha de Anto
nio Nunes e de Rosa Cor
rela Nunes.

Má,..-

Edital 13.338 de 24.08,1983
ADELINO JOS� KIENEN.
ROSELY WOLF

Dia 22 de ago5.to
,_'Guilhermino, filho de
Gullherrnlno (Glací_) Zapeli-
ni.

, Dia, 23 de agosto
- lvanlr, filha de Valdemar

. (Lúiza) K,lu�i. .'
"

Dt.24 de a90S,(0
Cláudio, filho de Ademar

(Loni) Hornburg.
"Edil�ne Borges, _ filha de

, Már:io (Maria) de Lima.

'Dia 25 de agoSto
Daniel, filho -de Benedito'

(Mari�) Tironi.
Rafael Lu(s, filho de Luíz

, (Fétlme ) Klein;
Márdo, filho de Fridolin

(Isolda) pöge;
__
Dia' �6 de agost� .

'.
,..

'Cristiane, filba de
-

Ció' (Nezi j Fen�ki.
'- 1a'(sa- Cada, filFia
rold (Ilvi) Kressin.

de E�

Dia 28 de agosto
Cristiane, filha de Ana

cleto (Eluzia) Micheluzzi.
Fernanda, ,filha de Idalí

cio+lran!), Gonçalves�

Ari

I' Ele, brasileirGj solteiro,
auxiliar administrativo, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliado e residente na

Rua, Cabo Harry Hadlich,
nesta cidade, filho de Lúcia
Kienen. Ela, brasil�ira, sol
teira, bordadeira, natural
de Cidade Gaúcha, Paraná,
domiciliÇld.a e residente, na

Rua João Franzner, nesta

cidade, filha de Waldem<lr
Wolf e de Elfrida Winter
Wolf.

Edital 13.339 de 25.08.1983
ERCIDES STOLF e

ARLINDA ROSANGELA DA
SILVA

Dia 29 c;le agosto
'Yanderrei, fflho de

, (Roselí) Paterno.
Sandra Jussara, fiH'la de

Hilário (Elia) Reinke:

FALECIMENTOS

,15 de agosto
Antônio Marcelino

84 anos.

22 de agosto
Maria Scholl, 65 ,anos.

Luiz,

Ele. brasileiro, solteiro,
Operário,' nascido em Ro"

deio, néste Estado, domici
liado'e residente em Tifa
dos Martins, neste distrito,
filho de Raulino Stolf e de
Daria Stolf.

-

Elp, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Joinville, neste Estado, do
miciliada e residente -ern

Joinville, neste Estado, fi
lha de Antonio João da Sil
va e de Maria' Tomelin da
Silva.

Sr. t?amcisic;> 'S:êhmi_l'�, ,s1;7- ;'23 de agosto
,_

Waldema-r Schmltt" Sr; AI--, JoãO'" So_ares, 73 anos.

I? bJ:echt Gl,Imz, Sr.' 'Hartwich' ' , José Carlos Rosa, 18 a. '

!
I Hanemann, Sr. Vitti Bona,' 26 de agosto

I � Sra. Maria Anezia de Araú-
jo, em .Hapocuzinho; Sr". Fral)cisco,' Bolomjni, 68,
Reinaldo Ucker, em Nereu

'

anos.
I', Ramos; Sra. Cecíli,a P�ri

Papp, Doroty Martins,> E:a.r
iO$ Tito Steingräber; en'l:Jo- �.

:,:, inville.

(29 de agosto
." Henrique Augusto, Fous
tel, 68 anQS."

Edital J3.34à de 26.08:1983
'ALEXANDRE: ·CARlOS

"

'MULLER e

ADELOURDES GOETZ
Ele, brasileiro, solteiro,

bancário, natural de Canol
nhas, neste Estado, domici
liado e residente em Crlclú
ma, neste Estado, filho de :

Arlindo Müller e de Terezi-:"
nha Leandro Müller. Ela,
brasileira; solteira, bancária
natural de Corupá, neste.
Estado, domiciliada e resi
dente na Rua Bolivla.: nesta
cidade, filha de Alberto
Goetz e de Adelinda Goetz.

Edital13.342.de 29 ..08.1983
ÀLFONSO GESS'ER e \,;
MARIA SALETE ALBANO

Elé� brasileiro, solteiro,
lavrador, .. nascido, em.. ,Gua
ramirim, aeste Estado, do

,miciliéido e resldente na

: Rua Joinville, nesta cidãae,
.

�filho de Jose
-

Gesser e .de
Olga Gorges Gesser.. Ela,
"braslleire, solteira, cosru

- relra, náí:úràL de G\.Íar�mi.
. rim; neste Estado, dorntel

,

lledà. 'é residente em. "Ilha
,

- da -FIgueira,.' neste distrito,
.. filha' de Ablllo Antoniô AI�
beno ce" de- Elisa de' Azevedo.
'Albano.

';,' '
.. ,

_ :.

-Editâl 13'.343--de 30.08.1983

Cópia réteb.dá do C�rt6rio
'de�Guaràníirim-SC.

.

LORIVAL PEDRO p,ELl.IN e

SONELE FELIPE"
.

.

Ele:' 'brasllelro,'
.

soltelro,
-gerente,-natural de Rio dos

,

, Cedros, neste I;stado, doml
lciliado e r.��icI�nte na,Rua
Leopoldo Manke, nesta ci
dade,': fllho de Cunlberto
Pell in' e de Amelie Pellin .

Ela', hr\l'silél-r.a, solteira; bal
conista, natural' de São WJd
gero; riéste E.st\ldó� domicl-
'Iiada e 'residente em Gu:ara
mirim,' neste Estad�". filha
de.Osvaldo F7elipe ,� de, Per
p�tu�;WarrPeJib.Q: ,Fefip�.,:
,

. Ê"pàta que chegue aÇ> 'co
nhecimento de toddS�' 'man�
çlei passar' ó presen'�é ,Edi
tai, que será, publitado pela
imprensa' e em Cartório, on
de sêra afixado 'qúrante .

15
dias,

'>.'
'

,
." ,

Edital 13.341 dé 29.08.1983
HAMILTON OLINGER e

IRDIS VORPAGEL

Ele, brasileiro, solteiro;
mecânico, natural de Gl.iä
remirim, nes'te Estado, do
miciliado e residente na Ru<!
Julio Tavares da Cunha
Mello, nesta cidade, 'filhó
de Leonardo Ollnqer: e de
Paula Maria Oliiiger.·

.

Ela, brasileira, solteira, do
lar, nascida em Mar.echal·
Cândido Ronden, Paraná,
domiciliada e residente na

Rua José Teodoro Ribeiro,
nesta cidade, filha de Rubin,
Vorpagel e de Eil Vorpagel.'

IN MEMORIAM
ó', [1",.; .••

À Ermínia Fisch�r Sant'Ana.,
na pass-amtm c;lo 3.0 mês:do se",
'faledinento.

.

.

'.

'Luiz J. Sant'Ana
'

MINHA SAUDOSA NENE: '

.

.

Desejaria transmitir-te, neste mai� um dIa,. de r.3-,_
cordações e de saudade, o me� sen�lmento mais pro
fundo que p6desse elevar�se'at� o Remo de Deus, onde
tenho certeza que te encontras, para renova'r o meu afe
tivo reconhecimento à de,dkação, à .bondade, à inltba
lável Fé em .Deus, com que marça$te tão esplendorosa
mente a- tua passaqem pela, vida, na térta.

. Como não tenho outra' forma mais 'carinhosa de
fazê-Io, ofereço à tua memória um poema esçrito por'
Elizabeth Browninq ao seu marido, que consid�ro o

mais belo poema de Amor até, hoje escrito; e querd
que ele se constitua em tudo a'quilo que eu.'deseiarIa
escrever p'ra ti, neste dia de lembrança e- de sa\Jdade.

"Amo-te quanto em larQo, .a,lto e' sroftmclo '

.Minh'alma alcança quando, transportada, "

Sente, alonqancio os olhos deste, mundo;,
Os fins do Ser, a Graça, entresonhada'.,. .,

Amo-te em cada dia; hor� e seQuhdö:: ' "

À luz do Sol, na noite sosseQada.
E é tão pura' a paixão de q4e me inunçlo
Quanto o pudor dos qu� não pédem nada.

Amo-te com o doer dà's 'velhas penas;
Com sorrIsós, com láQdmas 'dê préce ...

E a f� da rpinha Infância,' inQênua é {orte.
AMO-TE até nas coisas �ãis pequenas:
Por toda a vIda. E, assim Deus'o cíuizer,
Ainda mars' te amarei depOis da morte'�,� ..

,

,',

-

, ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL
DEPARTAMENTO DA FAZENDA
Divisão ,d, Contabilidade

BALANCETE REFERENTE O .M!S DE "J U L H O" DE 1983
---------------------------�----�,---------'-'�---------------�.------------�---�

I

I
I
I,
t

RECEITA
rrTULOS

. ATt O M�S'
ANT�RI.oR

II

RECEITA ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes ,�

Receita tributária .........•.......•........
Receita patrimonial .....•...... , .•. : .

Transferências Correntes , •...............

Outras Receitas Correntes .

Receitas de Capital
.

.- I, .,

Operações de crédito .

Alienação de Bens '

.

Transferências de' Capital : .

ARRECADAÇÃO '

NO M�S
_--'---

TOTAL

129.228.819,59' 16.036.374,36 145.265.193,95
33:� 913-.446'i35

.

9. 858.930.86 43 . 772 . 377,21
482.050 :35,1,75 79.298.614,95,' 561.348.966,70-
12.271.6'11,56 -- 1.1S5.897,53-- 13:457.509,09

.-

9�. 062.000,00 -,- 9.062.000,00
87.48á,00 -,-: 87.488,00

61.453'.'144,36 6.886.963,59 68.340.107,95
--����--------------�-------��-------�--���--------------------------

_�_O__M__A_S_,_'_'._._._.. _._._.._._._.._._._.._._.'_.._._._._.._._.�_._._C_r$ 7_2_8. 066.861,q 1 113.266.781,29 841 . �33 . 642,90

RECEITA EXTRAORDINÁRIA �:

çontas empenhadas a pagar
"

.

Depósitos de diversas origens .

Despesa Orçamentárja ·Estornada .

167.289: 765,25
20.232.995,34

70.QOQ,00

76.772.912,59
4.699.894,44
-,-

244.062 :677,84
24. 932 . 799,78:

7Ö.OPO,OO

SOM AS ...............•.......... , . . .. Cr$

SALDO DO MiaS ANTERIOR
Disponrvel
Caixa ••••••••••••••

p
••••••••••••••••••

Bancos - dispon'fvel .

Bancos - vinculado .

REALIZÁVEL
Celesc S.A. - C/TlP ' ; ...

Câmara - C/Suprimento .

187.592.670,59 8 t .472.807,03 269.065 .477,62

3.561 .884,68
392. 137.600,00
59.417.250,86

57.228.895,30
21.054,.164,10

421.937,58
135. 121 .430,96
13.307.630,05

11 .850.623,00
8.970.562)0

3.983.822,26
527.259.030,96
72.724.880.,91

'69 .. 079.518,30
30.024.726,8Ó

SOM A S

TOTAL

DESPESA
TrTULOS TOTAL

DESPESA ORÇAMENTÁRIA "

� 0100 - Câmara de- Vere�dores _ ':. _"

; �.

0200 - Gabinete do Prefeito ..

'

:
0300.� Departamento de Administração .

0400 - Depto. Educ" Cult. e As. Sociat '.'

0500 - Departamento -da ·Fazenda ... :.\ , '-

0600 - Departamento de Obras e Viaçãô � .

0700 - Departamento Agropecuárío ...•....... .-' _

08.00 - Departamento de Turismo L' ••

. \
.�' 9. 75Q.,.250,�O
10 . .096, 249725�

.

81.098.864,85 ,

75.567 :382,65' ,

37.319.983,10
312.674 .. 181,03'

_ 4. 614. 197;64
58.552,90

2.628.950,40
2.384\ 576,25
14 .,61 O . 061,61
'13 ;472.297,59
3. 170.069,76

1'22,997. 160,48
....

782.963,00
15.477,.00

12.379.200,70
1'2.480.825,5.0
95.708.926,46
89.039_ 680,24
40.490.052,86

435.671.341',51
5.395.16.0,64

74.029,90

,-<

691.236.217,81S O_M_A_S_._._......'�_._.: .....'_.:_.._._._.,_._._........'....._......_._,_.:_,._�_:_:-C_r_$_,_"',_,'...'5_31..:.,_1__77_......6_6.1.;.'-,,'Z2__1_6,_O_.061.556,09
-

-....
.-'

DESPESA EXTRAORÇAMENT�R1A �. ,� <.
,

.

Despesa de frieses anterior�s :';�� "'-:'
.

,

.. Depósitos de diversas origens -. , . ;,- .

Restos a pagar de 1982 .. , ,.: .

l'Q7. 99.9. 862,71 .

2-:1 , .0:2'0 .793,09
117.219.428,794

19.696.523,60
4.292.159,06

127.696.386,31 ,

25.31'2.9-52;15-
117 .�19 .428,79

o

.Três.miípesscas' assistem'
" '0 ,�f�stivaJ do Folclore

'._'="
... '_.' Num'. espetáculo. de coreõqrafle, beleza e muita arte,
o 3,""Fe5twal do Foclore da 19a. UCRE foi a atração prln-

& pe-: ci�al cj; sexta-feira, di� 2p, no Ginásio de �spor.tes "Artur'
oh....MuJler "Um Qran�!! publico.

..,..--. cerca de tr�s mil pessoas,
.

'

"�� se. fez p'resent� ',e _VIbrou muito com o espetaculo, Que tem
Istra bém fOI cresticiedc por: autoridades da mlcrorreqlão. den
setem-", ·:tr� etas ·'O-dep!-,tado Artenir Werner, Secretário de Cultura,
'dIlri.r" -€$porte e Turlsrno-de Santa Catarina..
••_. ' Val?rizar .as ra(zes .hist�rico-tulturais das comunida

se foi "des, es.tlmula,r .

o conheclmento �dbre. o folclore catarinen-
..

se e em especial da reqreo e vivenciar usos e costumes
n'rlo reotonalsvforem -os obietlvos do Festival do Folclore, a-

. ' in&l.:' berto com, a' a'pres�n-t-aç-ã(} do.Corél da Sociedade Cultura
refeito. �rtísti.c.a de Jeraoué do Sul; sequlndo-se as apresentações
;derau .das unlcfa�es escolares com os respectivos temas: GE São
I. ',' José/Corupá, 'com ·"Czardas"; CIP Mário Krutzsch. com
IS6eS "Pot-pourrl", ES Elza Granzotto Ferraz, com "Chô Passa-"

rlnho": CE Miauel Couto/Schroeder. com "!Polka da Ro
maria"; EB José Duarte Maqalhãesi com "Festa de Rei dos

I'Mar.- �tirad�res"; EB 'l-íeleodoro Borqe�, com "Quadr!lha C;3m-
: cl

_' pestre;' Cê 'Teresa Ramo-s/Corupa, com "Lamclêo
.

'e. Ma- .

18 OS,' "'ia Bonlté: EB .Padre Bruno Linden/Massaranduba, com.,
te de;' ,!��çant!q!is, FoIélqr:icas"; EB José Duarte MaQalhães e Coral
do o" Catnel,(!':lnhos \d� B!irra apresenti3ram "Folclore Cantado" e

mOcra�
. a;.EB Euclides da Cunha, "Chimarrita, Chote Carrekinho".

, ';,
,

.. O enCerramento deu�se com a presença do Grupo Föl-
", cl6róico "Bumba Meu Boi"! do mestre Manoel' Rosa, c

'ra. : ManeQuinha, que mostrou ao CIrande público uma tradiçãó
,e re-

' ,

folclórico lTIMNdô há pelo menos 40' anos·.
'

.

ben7': ,:
tfinao-- ..

Conquistar uma reforma tr'
va aos rii'un'ic.ípios a 'sós' a-uton .

ra :atender aos arfsei,o�";.dá po'pu
jetlvos 'dá "Marcha � 'Bra�'í,Ha",

, dores' munlcjpels empréenderio,'
bro.: para pres�i6nà:f ô\.Govel'no'
bulrcom justiça OS récvrsÓs pú

.

te todos concentrad��)íâS mãos
um dos pontos ,defend1dos dura
dos p'refei tos do PMDB-,: em � Cur!

_

de-semana passado, db qual pa
.

deJaragliá do _Sul,: Durval'.Vasei,
"de gr-ande proveito" o encont-l'O;
tomedas.

' , .

Vasel vai' a Bfas{lia dia 27
cha", ét;rJo n1ovltne'nto tem 'a

!

Estados da Federa,ção; �réfeitOS'
'siglas p,art,lddriés cfev�rãó parti
�í'efeito qe Jatägyá :do"Sul';'q!1é:
da sem.�ssa reforlT!_ä ..tributária.

'Oodeputado Luiz' 8enriql!8
.

em Jaraguá do Sul, --ocasiãa' em
gou ao parlam�nt�r .oHci9si a seus

cada, 'soli(;itando a destinª��ó;dI,
ceiro� da verba de represerifaç
�dota,Ção. Da.. mestna forma, $
men'to dos projetos; de,jar�gli,á
tam 110S Mi.oi.5.tério$,.dos Tram
Cultura, Sa�qe ce Ihlerlor. :

No seO tÖl1tactQ- semsnállOfll
sei esclareceu qú� nãô� "fQ� a,
bou cOm QS �lni-mals ]10 Agr

.

tEmciam a ?a,lvitá1.qu� 'poriraz6lf
deu os animaisi nã'o .havendo Ji
res'< Como o fato c-ausou corifr
dor�s que utllizava:in:sé d�quele5
,ra cobertura,. de seus -animai� ni

munic.ipalidad� 'Rens�� em a�u'
"Jersey", i§so, casQ �:'Salyrta :Gd
confil1amentp dO �'nim�.I. "NiO'
c,-!Ipa ond� nada t.emoS a ver; cQI!I

bafou, '.

. �' . "." ',�c.omarca de Jaraguá do Sul
. Juízo'de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

: , ,�c < . EDitAL DE LEILAO

A Dra::Mârisa ea�do5o 'cfe Medeiros, Juíza Substituta em

exercfci,O ,nii�,:2�. Va'r.· da Comarca de Jaraguá do Sul',
Estado de Sam.!' tatarina, na forma da lei:, etc ...

.

FAt. SABER (em reSIlImo, art. t 687 do CPC)· o se-
-

guinte: Vende'.em '1.0 leilão: dia 17;10.ã3, às 9,30 horas.
Venda-em 2�t; 'Ieilãó: Dia 31.10.83, às 9,30' horas, por
quem 'mai'! der e maio,. ,lance oferecer. tOCAL: Edif.

: do Forom desta édmarca. ·Execução n.O 673. Exequente
.

Poto Lôs� Ltda. 'Executado, Leopoldo José Bruch. Bem à
'll�r léiload.o: 1) Os direitos da linha telefônica, residen-

'

''dál! 'Constante çla listá telefÔnica do Estado de Santa

: Catàr.lna;' cidade de 'Jaraguá dà Sul, sob o n.O 72 .• 0787"
'ava'l1ad6 erri-"Crl·250. 000,00: Nos éjutos não consta

.

qoà)quer ÔnlW ou '., récurso pendente. Dé!do e passado
nesla"cldadt{'de'Jarãgl:Já do Sul aos 20 dias do mês de

.; rOlhei' dÖ'aiio'öe:' mil novec�ntÓs e oitenta· e três. Eu,
d,Adolpho Mahfud, Escr-IVão, o subscre�i.

'.JMarisa Cardoso de Medeiros
�, . '�oí:za SuostitutÇl, ,em exercício

'.

I ..

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

. .

Quem tem Handa, agora têri)' um Clube
o

.

CLUBE HONDA é o novo lansa rrlentô da HONDA. Nele voCê só; tem vanta. '

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

. participa de' todas as pr.moçõeS 'especiai! ôtganizildas pelo CLUSE-I:IONDA, como

corivênio'S' com hotéis e camping�, concursos, etc. �.

E mais:'.ganha grátis a assinatura da TrRI:VISTA �9 CLUBE .HONOA"-:.'fuo:'
- do o _que você tem a fazer é vestir ii cami$eta �o CLU�� �ÇND�. ,Fa,ç_a�,nos uma vi·

sita pára maiores informações. ". ,.' "', "�-" ',.(",' ',-:, :

t,
Nota de

.EDITAl ,-
AUREA.Iy\OLLER GR\JBBA, Tabeliã Designada çl� No_i

tas e Ofícrel de Protestos de Títulos da Comarca de Ja-:
raguá do Sul, Estado de 'Santa· Catarinã, na fovrma. da,
lei, etc .. '. i

Faz .saber a todos quantos este editát virem que]
se acham neste Cartório pera protestos de títulos contrer]
AMADEU LOURENÇO ALVES, R,ua Epitácio Pessoa, sjn,i
nesta. ADELINO PASCHOAU� ./c Antonio A. CaUxto,j
Rua Itapocuzinho, 259, neSta. ETLA KARSTEN, Rua Exp.'
Alber'io Jacobs, 255, nesta.' FERRAMA FERRAGENS DE
FERRAMÉNTAS LtOA., A";� Getúlio Vargas,' 1830, nesta,i
JOAO M�RIA DE GODOI, Rua João Picolli, sjn, nesta .

I
MARCENARIA REITZ LTDA., Rua Jorge Làéerda, Corupá.'

. NELSON PEREIRA, Rua Francisco PauJ'i, 123, nesta. NEL-�
SON SOARES, RUà Cei. Proc. GOn:'les;,.l62�, nesta. SO�,
NIA TEREZINHA DOBINS, Rua Angelo Rubini, 34, nesta.
SALETE MARIA KANZLER,. Rodovia SC 301, n.O 472, nes-
ta. �ILVIO Lues. KLIMEKOWSKI, Morro da Boa Vista,
s/n, Jlhâ da Figueira, nj!sta. 5ENFF & PALOMA' LTDA.,'
Av. Mal. Deodor.o, 491, nesta. . •

: ,

C.r$ 533,399.795,00".169.672.184,29 703.,071.979,23
------------------�-

.............................. Cri 1.4�9.059.327,20 364.411.772,61 �.813.471.099,81�--------------------------------�----------------�

AT� O M�S DESPESAS
ANTERIOR NO M�S

- .. _

_.

.' Agraqeci-
mente

_-

A, Fám(fja Enh.!tada de

OSMAR JO�I! BORTOLINI

tragicamente falecido em

acidente automobilfstico
.

no dia 2� de· agosto, . na

BR-l01; na altura de Tiju
'eas, aos 39, anos, po'r este
intermédio vem agradecer
a todOi' quantos se asso

ciaram ao friste aconteci
mento,'

. enviando flores,
coroas e cartões, e acom

panhando' os funerais ém
Itajai:

" ..

'Por est� ato de amizade
,

e solidariedade, a eterna

gratidão da família.

Jarag�ai do Sul setembro
de 1983.

"!

E, como os ditos devedores nãõ foram encontrados,
,

e ou se recusaram a' aCelta'f a' devida' in+rmaçãó, faz por;
intermédio do presente edital para que os mesmos com-:
pareçam neste Ci;lrtório, fla Rua ArtUr Müller 78 no:

prazo da 'lei à fim dê liquidar O seu débito �u e�tão
razão'_ por que não o faz, S9!:> pena' de serem os referi
dos títulos protestadös na formcrJ1a lei, etc:

nsj Jaraguá do Sul, 01 de Setembro de 1983.

AUREA M8LÍ.�ER �RuskÄ..' ' ,. ':';.
Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos

de Tftu,los ß� CGmar1ca de Jal"pgua do ,Sul
____� �� J_'��__�__�� �

ReveJldedo" Aut0rizado
. ...,':" -.' .

�
, O prçfeito re.velou tar;Úbém'

dois sumidouros, no MOfro da I

dos trabalhos de construçãq de u

da Av�nída· Ge-
'

túlio Vargas,
opjo pr9j.et� '4t$- ,

.

. t� conqtuído.: _; "

E�'seQuida 'Ser� .. �
retirada a'prácii, .

nna, em , form�. <

'

23.988.682,66" 270.228.767,25 de .'iJ(ng�-a"r de�'
,

- fronte a Rodo
viária, qo.d� a,

Disponível
' ,cha.se, o' rel�io;

C
.

' para, implanta�
a I x a � :. 3,.422.126,53 748.564,84, 4.170.691,37 ção de:bp>Çes

.

Bancos -,dispon(vel 525:195.758,57' 141.235.429,27 666.431.187,84 ô';b
"

..

B c v·
'

I d 65 035 94597 13 566 70021'
'. ' aos 11-1. US, . que

REA�7zA�EL
mcu a O •.•.•.. , ....•... ,.........

_'. .; ..""
. ..,

.

78.602.646,18 a prinCípio não
Celesc S.A._" - C/TIP................. 47.963.'à23;02 14.691.340,24 '62.654.363,26, �e,��o çope�tur,a ..
Câmara - c/Suprimento ... :................ :30.024.726,80' 1'0.119.4?9;30 '40. 1i44.226,10 d'� a: ndos ,p a;nqs .

_____"""""= .....;; �_----__..;...-�;..,...---------;.._,-;,.-. _. a, a ministra""

_S_O_M_A_S__.

_._.,_._;_:_..__._.,_._._.._._._._'._._._. ...,._.._..'_. ...,,'_.;_. ..,C_r_$ ...fJ
__!!,",1�:6...4;:..,1_.5...8_0..;.,8_9_,......': ..'�;,..,'1_8_0.:.;,.,'_36_1...;:._5.,;.33';':'.,;.86_".,;.'_�8..:..5.:.2.:..;'0:..,:0..:.3.:,.. ..;..11.:...4�,7:...:..5 �!�J��b;·�/i�-

TOT A L
, ,

Cr$ 1.449.059.327,20 �64.411.772,61 1.813.471.099,81 plàntação de ,lJrO
hõrto-floreStar� ':

.. -

",
'

'. :q'ue . p'roouzirá :,�� <

-, _;... ..�.. ;'{�,F i��: -.-;' ��l
e$senCla� natIves

lnci�$ive':a�a�' ,

..:.�::
RENATO JOSt BORTQLINI �.. léi:àß,'". ��n;t: ,de

CRC SC n.� 5.40.0 • téc. em Cônt: roudas: �.�:hof�'ij-' '.

li�$ e _árvores
frutJferas. .,

--
,

SOMAS ' ,.'.. : '
...•... 'Cr$

SALDO PARA O MiaS SEGUINTE

246. 24b � 084,59

rjbjCONTADORIA DA' PREFEITURA .MUNIClPAL DE JARAGUÁ DO SUL, em 29 de "JULHO" de 1983.>'

DURVAL VASEL
Prefeito Municip�1 '

IVO KONELL
Secretário de Finanças'

•

.-. l< _ �.

: , ..

•

_., ._"'<'

HONDA.,
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Fundado em 10/maioj1919. CGC ,84.436.591/0001-34.
,

- 'Piretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
.D.o 729,e Oiretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Históeico e Geográfico de Santa Ca-

,

" tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC h.O 126/ '

�,
'

80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel
�. .: Procópio Gomes de: Oliveira n�'O 290 - Cx. Postal 19-

.Fone 72-0091 - 89250-Jara!i!úá do Sul - SC. Composi-
, �ão e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -.-

.ulumenau. -
•.

Assinatura para Jataguá do. Sul: Cr$ 3.000,00
Durras Cidades: .. : ;_............ Cr$ 3.500,00
Número atrasado: Cr$ '150,00

,. - .Nömero avulso: '....... . . . . . . . .. e-s 100,00
"Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Ltda, Tábula Veículos "de Comunicação S/C Ltda. e Pro
pai Propeçenda Representações Ltda.
Este jornal é J�Jsociado ai ADJORI/SC e ABRAJORJ-.

;_-,

Veículos· movidos a álcool
Corcel li L - prata metálico .... 1982
Corcel II L - ßZU I , '..... 1981
Belina II L - azul 1981
'Brasília - branco 1981
Volks/1300 1.., - branco 1980
Flat/Florlno - beqe .; .. : 1981

VeículQs movidos a gasolina
Corcel H L ,- bece ...........• 198'2-
Corcel II LDO - beqe . . . . . . . . .. 1979
Corcel II ST - bece 1978
Corcel II ST - beqe o •••• o. 1978
Corcel II L - larania : .... 1978
Corcel cupê - beqe . . . . . . . .. . . .. 19-77
Fiat 147 - branco, 1978
Passat TS " cinza " 1981
Passat LS - cinza 1980
Passat LS - amarelo o • o • • • •• 1979
Brasflia - amarelo . . . . . . . . . . .. 1979
Vo.lks/1300 L - beqe 1980
Volks/1300 - azul .. ; o •• , 1978
Ooala SS - vermelho ........•. 1978-'
Chevette L - marron met 1981
Chevette Hach - verde met. 1980
Chevette - verde o • o •• , 1978

TKÖmbti - branlco _.,., 11997677.

ovo a - az.u o • o • • • o • • o • •

F-I00-álcool - Ocre 0 ••••••• 1981
F-4ÖÓO - Laranja o 1978

Veículos em Promoção:
Variánt II - beqe .

Fiat 147 - verde .. : :; o ••• o �
Cartel II - Branco .

1978
1977
1979

,
Av. Mal. Oeod. da Fonseca, 158, Telefo
nes: 72-177'1 e 72-1995.

, VI,AÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANP, INTERURBANO, EXCURSÕES

,; ,
,A, "Canarinho" ,preoc'upa.se com a sua locomoção,

, ,colocando à disP9Sição moderníssimos ônibus, com
,

pessoal especj�lizado;
-

possibilitando uma viagem
:. :tral')quila, rápida e segu;a.

CONFIRA A HIS1�ÓRIA ...

• "0 :HÁ 38 ANOS moderno sistem.a de comunicação.
- Estava no .munidpio uma equipe'

de vacinadores do Serviço Nacional de F•.
bre Amarei. e a impn!nsa aconselhava a;
população .

para procurar os postos de:
vacinaçio, afim de se prtvenir contra es-'
5a doença, quasi sempre fatal, que muitas?
vítimas já fez no começo de 1953 em nes-:
so Estado e, em pleno mis de agosto; no
Norte do Paran'.

... HÁ 20 ANOS

- De São Leopoldo, Rio Grande do
Sul, o"Cf" um grupO. de estudantes jaraw
guaênses, 'prlmorav.arn. ,os seus conhecl-'
mentos, o' "Correio �o ,PQVO" recebia gen··
.til carta da Srta. Silvia Hertel, fHha de -

Walter Carlos e Gertrud "Mitxi" Hertel,
para manifestar agradecimentos pela re

messa semana'l do "Correio do Povo",
"que propor.ciona a todas as suás colegas"
multo contentamento'e, passando -de mio,
em mão, as alunas ,tomam conhecimento;
de tudo quanto lhes :é querido em nosso;
meio", O semanário, hoje sessentão, ser';
via pa�a diminuir as distâncias que a sau":

dade criava entre. seres humanos, nas
duas pontas das entre si afastadas cida

�..
'

- O Vereador E. V. Schmöckel re

queria ao Prefeito i,nforma�li� sobre a re

gulamentação da Iei de. s'ua' autoria, que
,ifinancia EstuCios :escolares": Na verdade,
como muitas outras, à lei não saiu do pa·
pel e a SUa regulamentação está ainda pa
ra ser feita. Por isso o Estado erleu hole
o Programa "Respeito. ao Cidadão" para
melhorar as re,ações Estado/Contribuinte.

. �.. HÁ 10 ANOS

;_ A imprensa ebria a primeira pá
gina com -o artigo - "O que eu gostaria
de ler - A SAO BENTO - CORUPÁ"SERÁ
INAUGURADA", contendo uma longa car"

ta äbordando a futura inauguração dá
estrada que está d�atia!1��,suc�ssivos go�'
vernos ,�qu:e, hoje, depois, de dex anos

continuá uma das mals justas relvlndlea
ções de toda a região. O missivista muito
sabiamente tratou

.

do trecho Corupá -;
São Bento, como. que querendo advinhar di
que aconteceria. ne Governo de Jorge lÇon�
der Bornhausen quando o Secretário dos

Transportes Esperidião Ami.n Hel<5u. Filho,
atual Governador, conseguiu lev�r � faixa·
asfáltica até dentro da cidade sede do vi�
zinho município de Corup'. fa'ri�! ,che1
gar até, Serra Alta 'artam apenas 20 �
poucos quilômetros q�e, se pavimentados�
teriam permitido urgentes socór:ros à Rio

Ne9rin�0 quando das cheias do século no

mis:d. julho p._assad�:

-- -,Chegava à Jaraguá Afonso Kath, o
'''pracinha'' glorioso e ca.ro, o homem qu,
a ciência arrancou dás garras da morte ..

Nascido em -Rio da Lux, foi serVir a Pátria
no 13.° B.C. de Joinville, depois transfer,i
do .para o 32.�, de BI'umena" e escalado
para o Corpo Expedicionário. Seguiu ne
2.° Escalão, como parte c[() 11.0 Regimento
,de Infantaria, 'que como o 6.° R.I., deu du.
ro nos' alemães. Sete meses esteve em

campanha, e, quase no final, na localidade
de "'Sopa", perto de Monte Castelo, onde
os braves soldados mals pagaram com a

vida o 'amór à sua terra, Afonso foi feri·
do por tris estilhaços de granada, p'rden
do .um dm, um pedaço do pulmão, 'a e

menda' dos intestinos perfuràdos e a per-'
da de 'três costeias, substitufdo por prO:
tesé Cle platina. Ferido no dia. 21 de mar

ço, ,caiu' e voltou a. ter noção no di. _se·
guinteJ _

ficando no posto de saóde uns 20
.

-dias até que tivesse condições de ser

transportado para um hospital. Depois foi
levado de avião para os Estados Unidos;
posteriormente para o Rio e, final'mente, "

· para a sua. Jaraguá do Sul. O soldado
Kath hoje' já está no céu, junto de outros

compatri6tas que antes dele derramaram
'seu precioso sangue. em benefício da he
manidade.. Os vereadores que, por acaso,

estejam acompanhando esta coluna, ,I já
não o fixeram, deveriam fazê..lo, em een-

.- Junto; dando a. uma rua numerada o seu
·

nome; como homenagem a mals Justa des
se catarinense, que, morreu pratic.amente
no esqueCimento. Afonso Kath era filho
dos finados 'lavradores Germano e Emília

Ka�h; en'tã� residentes em Rio da Lux,
.

neste Município".

e '" HÁ 30 A�OS

- O diretor Emílio da Silva, d� De

partamento de Serviços Gerais da Prefeltu-
,ra. Municipal de Jaraguá do Sul, em no

me do sr. Préfeito, divulgava edital de
concorrência pública, para concessão de
direit�s na exploração dos serviços de ee-

-

mun�caçõ�', telefônicas e fonográficos no

M�nidpi�, assegurando-se ao vencedor o
direito de exploração nunca superior a 25
anos. Claro que muHa água correu por
baixo da ponte da existência do municí

pio ,até que as ê:o�unicações evoluiram

para a criação da TELESC, que hoje.alc�n.
ca praticamente todos os 199 mUnicípiOS
�atarinenses. De ressaltar que os "home"

d,a terra eram "fogo" e_ nada respeitavam
·

para atinÇJir ,os seus objeti,!os, da�do �os
tras que atir.,vam'i1a frente de mUitas. Ilus
tres autoridaCles na criatividade de um

.
'

IN,DO-5TRIAS, REUNIDAS JARAGU A e CONPAL Concentrados p/Alimentos·

,
'

. ,

Programe beml Programe Canarinho,
o transporte carinhoso,

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
'

FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AI!REOS VARIG?.,

Se o seu problema é este a solução é esta:;

ORGANIZAÇlO CONTÁBIL ,iA COMERCIAL" LTD�,
Rua Cei. Procópio ,Gomes, 290 � Telefone 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO, POVOJaraguá do Sul _:_ Semana de 03 a 09 de setembrof1983 ,

-

P'oina 8\

COMERCIAL FLORIANI

CALCULADORAS ELETRONICAS SHÂRP
PELA MeTADE DO PREÇO.

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

Rua Venâncio da Silva Porto, 331
Janguá do Sul -, SC.

,',

DOS JORNAIS DO' ESTADO'

_",-

AgostojSetembro-83
.

O Interbrás, empresa vinculada � Petrobrás, encarregà.;
da de promover a venda de produtos brasllelros no exte
rior, tem, como várias outras estatais, escritório em Pa
ris. Seus altos funcionários, lotados na capital francesa,
percebiam até há· bem pouco um salário mensal variando
entre cinco e sete mil dólares. Isso sern contar a ajudade custo de 1.000 a 1.500 dóleres, destinado ao pagamen
to de aluguel de eperternento e - pasmem - um salá-,
rio em cruzelro depositado' no Rio, sede da empresa. Par
te dessas regalias foi cortada diante das exigências dos
tempos bicudos. O certe, no entanto, deu-se recentemen
.te: Depois einde tem gente que não compreende as causas

I' de O -Breál] chegar 'ao ponto humilhante ,em que se en-
, As' perdas sgricólas cause-

I
,contre.

,

"'-xx- das pelas recentes inundações
O PDS da çidacJ. d. Santos, em Sio Paulo, nio eseen- 'e antes 'disso o vertdeval que

de sua preocupaçio com a provável derrota. que sofrerá também deixou rastro de des-
nas eleições municipais de janeiro próximo. Como se sa- truição, foram de .......•..
'be, o Presierente da �epública, por decreto que d.pend� " ,Cr$ 2.074'0496.206;00 nos mu
do referendo do �ongresso Nacional, d.volveu a ,autono- nlcfpjcs da juri,sdiçã.o dó Escrl-

. mia àqu.l. Município, que figurava na lista dos situados ,tório Regional da Acàresc d,e '

em área de segurança nacional. O pinico do Partido' d. ,Jaraguá do Sul ...... Araqu�rl� ,
,tal erdem qu., segundo suas IId.ranças, a única s�Ivação Ascurra, Barra' Velha, Benedi

de, um naufrágio eleitoral ser' O lançam.nto do nome de "to Novo, Blumeneu, 'Córupé,Pel' como seu candidato à Prefeitura santista. R.sta 18- Garuva, Gueramiri'ri:l,
, riidaia'�,'ber se o cidadão E.pol"! �rantes do Nascim.nto tro�ará 'Jaraguá do $ull Joinvllle, Mes:' ",

seu conforto nos Estado. Unidos e os carinhos d. Xuxa "saranduba, Pomerode, Rio dos :

pelos difrceis e incertos caminhos' da pc)lítlêa.' Es�laJ'; 'Cedros', Rodei� S50 Francisco
mente er. que, há poucos anos, declarou que o pOvo' bra- do Sul, Schroeder e Tlmbé �

"sileiro ainda não estava preparado para o .xerelcio do voto. sendo ,Cr$ J .739.558.329,00
-xx-- " na agricultura, .. ;. ',_" ':Vaga é uma estrela cuja descoberta, veio pnover que Cr$ 124.669.884,00; n� péCu.

'

o sistema solar não é o único do universo, Pode ser viste ria, Cr$ 9.759.200,00 em; equl-à esquerda da eonsteleçãc do Cisne, "também conhecida, pementos ,Cr$ 1 Ó4.5,00.37.8,()(f',como, Cruzeiro do Norte, ou o Falso Cruzeiro. Bem que os em benfeitorias e ) , .brasileiros já endevarn desconfiados que o cruzelro já 'rl- Cr$ 105.008.415,00 em cutrarnha ido para o espaço há muito tempo. Mas certamente perdas:
'

"',"

,

"

'

não sabiam qu., ainda por cima, ele, é falso. Triste moeda.
, As, -comissões . municipais-xx-
que reallzara� esse lévahta·:Neuzinha Brizola quando em Ftoripa deixou pór ..cri- mente, estimam que oito: ,milto na, recepção do FalaI Palac. Hotel a seguinte recom.n� produtores-foram di,r.tament.dação; "todas as pessoa. que quiàerem subir' para falar .etlnçldes, O trabeij)o Joí' eon-com ela terio que fal'ar primeiro com o, sr. Gonzaga, apto. clu(do no infclo de ,agosto.:' "1102. Qualqu.r pessoa, do Gov.rnador ao Bispo". Explicai- • Em Jarag�' do ,Sul, 1.2'30se a raz;ão do guarda-costas, pago pelo pai: "Neuzlnha Já produtores sofreram prej!J_(Z:OSsofreu duas am.aças de morte no Rio d. Janeiro. "

de ,Cr$ 41 ;2�8.984,OO, onde so-

,O Tribunal, Superior 'd;-fr;t;lho apreciando dissfdoo mente um produtor de bananas r

coletivo de um sindicato d. empregados e viajantes do co- perdeu, quinhentas toneladas, ."
mércio do Estado da Bahia, indeferiu, por unenlrnldade, o que equivale a Cr$ 15 'mi-
uma cláusula que reivindica o use de "traje esporte leve". Ihões. Foram perdidos; estima"
Consta, _da decisão: "a cláusula foi indeferido, porque du- 'se, 277.347 litros de'leite no

vidosa, eis que a expressãc traje esporte lev. não está de- município, ou Cr$ 19.969.000.
f

.

d d d I á Ern N\l!lsÍlran�uba,;417, prodl)�" ,.-In I a, poc en ao envo ver uso sum rio d. peças. Se o ceei-
rores tl:veram um ",p�reJ,u(tb�' .,,-:'que Mário Juruna não fosse deputado, mas, sim, um mem- " " ", 7. 1,

bro do Tribunal Superior do Trabalho, o slndiceto por
,Cr$· l29.567.750,00, onde '(l,:,;:'

to
- .

I"" I . d f 'id unenirnld arroz' .<:oi"it,dbui'u co';' ••', .. .�' ;de. �h�ao verta a c aUSU a ser In e ert a por Unanll1'll a-
Cr$ 7;1 ,;milhões, t�ríd<?"'" perda" ;:,

, -X)(- ,

;,

de 1.,009 ·tonelada$..,�' Uoo pro-'
, "Respeite as t.rras indígenas" - dizl.m os símbolos _

dutor teve Cr$ 28 milhÕ�s ;de,
, pintadQS,em tupi-caiabi, na fuselagem do Cessna qu.'ch.. preju(zos com a, �estrt.iiç� cbl�. ,,'gou ontem a,o aeroporto d. Brasília, procedent. da res•...,. seu. àviáriQ. Em $ChrOlcffr.I"�' . "

indfgena do Xingu. J)etido na aldeia dOi Caiabis desde 2 de preju(Z'o !!:to� ,23 '�gricu,lto.r�� \ "junho último, quando desc.u irreaulàrmente no posto de
at,'ng',dos' -las' 'Inst"íbl'lidadtS. ,""Diauarum, o avião foi liberado com as inscricões ilpar. ./ ,..- ",

mostrlilr à Funai e .,socieda4e que na'- terra dos índios, clim�tic.às, foi'de� .•.•.. :/: .. \mandam .elesr entfa quem eles querem' e sai quem .1.5 Cr$ 4p.312:009�OO, <;,omf ,per-
,querem, 'quando, quiserem" - explicou o fndio Marcos das ma'iores na .produção,d�,'Terena, piloto que trouxe ���a do Xlnau.

,
bananas (Cr$' 10.5":'·milhões)� ,.-

:
, "O modelo econÔmico brasileiro carece de umã mu� p'imentão ter$ 9.�5_ .rn!1hões) a, '

dança úrqente, pors d",riva de um modelo social ,desuma, pepi,no (Çr$ 6,3::'mHhçes�. E
nO. O sis�ema equivocou-se ao promover a reforma do em (Zorupl' ó, tota)· ,ae' prejúr- ,... modelo pól(ti,co sem que precedentemente tenha promovi- ' __ ' ';l,,' 00do--uma reforma no modelo econômico". A critica é parte zos foi� �:,cr$,,70.3,/7.2001 ,i :1de. u'!la nota distribu(da pela L�ia MaçÔnica Huma'nitas d� céúsa90,� '�lp-!"ê,*����,�:�� �1:lIt ;,
JQrnv.lll�, que $equrrdo, seu p,resldente, Arv Schubert. esta ,vas, enchentes e förres ,Xer,ldr·, t)�reotypàda com a_ sitl,Ja.cão atúal do pars ,,<we caminha.: ,vais.,o82.' próâütQr�s.'., fórà'l"l'),����;/;, para ,uma cOI)�ulsao soc,a�:�_oreced�ntes .

,

"

,

ti�gTdos; �l�{-cdltüt�;� '�<mafl.��,:"' ". ,,' " '!�Governar com este clima é perder os cabelos,"; Tam-, fOt a mais � preJud,�da. "cr.f, "

,

"b�m esta nota d� última, coluna. gerou uma ob"l'Vàçã�4 ß2:7;! �iI�&,,< (�:��.tª ' ;,-.fQr1i)!.. 1t,'comum: "Amin nao tem ca�los a I?8rder". ç:om Isso, t�dos", 'iS'egtii,dä' p�la' de' bitatmh(.;trr.>;concordaram cono.5co. �, I)�IS, fáCIl conclUir, que a 'cabeca 4 milhões e a de olericultura,certa para condUZIr os de$tmos de Santa Catarina, .nco"- 'C" $" 'Ih-
'

tra-se no Palácio Cruz e Sousa. com r w mi oes.

'chuvas e

, vendavais
. -' -.

foramgrandes.
...

na r�glao'
RELOJOARIA AVENIDA'

Presenteie com jóias e as mais finas'
sugestões da RELOJOARIA

"

AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

,
FUNILARIA JARAGUA LTDA�

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

condições de atendê-los
eficientemente.

,

-'

Rua Felipe, Schmídt, 179 ... Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERviços.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016

'

Telefone: 72-110,1

A moda certa em roupas e calçados'é com ii

CINDERELA, onde estão as melhores opçõel
para cada estação:

,

CINDERELA
"

Veste bem,. A mocta certa, na
• Gumercindo e na Getúlio Vargas._

..
,"'

. DESPACHANTE, VICTOR

Emplacamentos - Tra�sferência.§ �" Neg�t�!as ,

Seguro Obrigatório - Carte�a de;j:-�(}t&Í'lsta"e,
Carteira de Identi,cladé:

, <

Av. Mal,. Deodoro, 557, ,

, "

,

(iunto a finne t:�mendoei'i.r)
,

Telefones: 72-0069. 72·Qa�! e 72·0655

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CORREIQ ,DO ,POVO

MIRTES ELIMINA COLEGIAL E SE
___"",,-,CA_N�-DII;)A�A'AQ TfTUlO

Graças a uma estupenda vitória por 2 gols a O, um
dos quais marcados quandé-; faltavam. quinze segundos
para o término da partida, a Mirtes, de

- Jaràguá' do' Sul, >

despachou- o Colegial) ',je' Florianópolis e se candidatou -

pera disputar o tftulo dé Campeoneto Estadual de Fute
bol de Salão:":""'" lnfantil, cujas. finais começaram ontem e

devem terminar, neste domingo. A Federsção Catar:inense
de Futebol de Salão .dlvidlu as disputas em duas regiÕes,
uma baseada em Lages 'e outra em Jaraguá -do Sul, onde
participaram representantes de Florianópolis, Jolnvllle,
Blumenau, Itajaí e Jaraguá, que foram dlvldides- em cha
veS: Chave"A" - AAB�, Seis de Janeiro e Tupy; Chave
"B" -'Hering,' Arweg' EfEmbracoi Chave "C" ___; Colegial,
Mir,tes e Zi:Zo.· I '

, Os locàis das competições foram a Armalwee (sába-
do) e Arweg (domingó), sendo estes os resultados: Na
Armalwee - AABB 6x'O Tupy, Hering, 3x3 Enibraco, Zizo
lxO' Mirtes, Tupy lx2 Seis de Janeiro, Colegial 3xl Zizo
e Embreco lxl Arweg; -na Arweg - Mirtes 2xO Colegial,
Seis de Janeiro Ox2 AABB; Arweg Ox4 Hering. A vitória da
Mirtes sobre o Colegial, equipe que representou Santa
Catarina r.ecentemente nas disputas do Campeonato Bra
sileiro de Futebol de Salão - Infantil, ondefoi a sétima
coloceda, xaleu.lh� 9 direito de disputar a, fase final do
Cempeonetc, em Çricjuma, ao lado da AABB e da Hering,
outras duas classlficadas em 'Jaraguá, das classificadas da
chave de Lages �e doPalmeires e Próspera, ambas de Cri-

� ciúma.'
"

'

-,
r

:: As disputas começaram ontem à noite, prosseguem
hoje-e serão concluídas, nê? ,domnigo. A Mirtes embarcou

o�tem, sexta-feira, após o elmoço," para Criciúma, con

flante. numa boa classificação, igual, .
senão melhor do

q�e a Cyrus el11:79,ou .a Jarita, em 81, que foram as ter
cerras colocadas no Estadual Infantil slaqueles anos. ,

ADULTO E JUVENiL ,> -

N9s dlas 10 e 11 de- setembro, em
.'

Ja�aguá do Sul,
a pri�eira rodada da Chave Norte,- dos Carfipeonatos Es

tad�als Adulto e Juvenil de Ffu�eb91 de Salão, entre as

equipes campeêes e vice de Ja'raguá e Joinville. Nesta cha
ve também ,está a representante da cidade de Mafra.

,
A programação de jo.gos possivelmente será esta, de

açordo com o presidente <Ja UFS, Luís -Carlos Nlcoluzzi ;
.
dia 10/? -:- Mirtes � Guar,ani (Juvenil),. Breithaupt x Ti

gre,e �esc x Gyaranii. dia 11/9 - Mirtes x'Tigre (juvenil),
Brel!h�upt:x Gu�rslOi e Bes� x Tigre. As �uipes jaraguaen
'ses Irao intervIr, após" dIas 24 e 25 de setembro, em
Mafra. ,

'

.'
; ,E. !linda com� r:�lação ao Estadual· Infantfi, que est,á

1!1l acontecendo em Criciúrna, à Mirtes jogou ontem, na aber
U' tlJra, da fase final, com o Próspera, hoje peÍa manhã en

f�enta ,a MBB � à noife a Sadia. Se se classificar parti-
Ç,lpa amanhã dos jogos Hnajs.. r

_

.'

,

>,

CRUZ DE MALTA�LIDERA TORNEIO E
.... JUVENTUS DECEPCIONA
;_ 9: Torrleio Márió,' vitório Rassweiler, que está sendo
dIsputado em,_homenag,�m ao ex�presidente, :da Liga Jara�,
��aense de Futébol,. çamíDJla para o s�u finaL,N? último
,JnaJ-;<;Ie-�emana, o _Cruz.,de Malta deu. passo, deCISIVO p�-,
r-a a ,.conqui.sta do' segundo turno, a6 golear o Botatogo'
�or 4 a O, O que.lhe yäteu a lidera.nça, enquanto o João
}!ssoa venceu a Arweg, por 1 a ,O. O Juvent,l)s, após .0
,?ff�ir�i', com á, Liga, �rr.í que ��t�/ atEaves de ato adrni- ,

���tratlvo deu �.an�o.de pontós ao Çruz ge,Malta.� em rao',

• hã? ela recusa Juventlna _

de jogar em estácHo. sem alam
'fi rradbo e� també!ll' ap6�" t�r per�'ido 9, cl�ssificaçãq, em

,m Ó, para o Germ�r, pera -Estaduaf Amador, voltou a

�epcionar, .domingo,�quando; perd�u pôr Wo ,para Co E$
�rella! por não ter numero sufic,ientß de 'átletas, para, ,êolo�
dar em

. ��mpo, o 9ue é uma 'vergonh� pa�a ur;na.. equip�a tradlçao como e o JuventliJs. '..
'

•

da Não �as'tasse__ isso e �e f,ig,\J�ar' -n�)llnt�n1a� ao 'I,ado.',
h Arw�,. sem marcar pontp$, o "Moleque Travesso" aca

�t d,e deslsti.r ,do Tornßio. ß já com1micou q�e l)ã.Q par,ti-'
e:ará tllmpouco da Primeirona. Cru?=eiro

•

x .J�ventlls e

fi �rilla x Arweg .s�o as partidas pro�ramadas,;. para este

t/l�, -:de-�,emana, flcand9 Cruz cfe Malta x Joa.o Pessoa
, �ns_fendo para o dia 11 de setembro.
D...�"�A classific�çãO está assim: Cru� d� Malta' 8, João
�....,�oa e CruzeIro 7, Botafogo 4, Estr,ella 2,. Juven�us e

nfweg O ponto.
..

,
'

'

Futebol
Vârzeano
Foi largada domingo, no

Estádio Max Wilh.lm, a fa
se- semifinal do I Campeo
nato VarzE'ãno de Futebol,
com a reiJi�ação, de quatro'
partidas, válidas pelas ,Cha
ves Rosa e, Branca. No pe:
ríodo da manhã, o ,Rio Mo-

�Iha venceu o Bangu por 3
a 2 e o Canto do �io o Vi·
Ia Nova por 1 a O, enquanto
que, à tarder- o.-Santa Luzia
derrotou o Vila Lenzi" 2 a 1
e o Figueirense goleou ao

até então invicto Jaraguá,
por 4· a 1. O certame terá
continuidade neste domin·

go, no "Max Wilhelm", en
tre: 9h - Bangu x Canto
do Rio, lOh - Rio Molha x

Vila Nova, 14h --- Santa Lu
zia x Jaraguá e às 15h30 -
VHa Lenzi x 'Figueirense.

OLISEJA COMEÇA EM OUTUBRO
COM,20 MODAL:IDADES

A " Olimpíada Sesiana Jaraguaef!lse (Ollseja) Ja
tem definido o período de sua reellzsção: de 28 de
outubro a 02 -de dezembro. A decisão é do Conselho
Desportivo Sesiano, que esteve reunido dia 25 e no

decorrer desta semana o Centro de Atividades do .Sesi
expediu circulares I a ß6 empresas da r_egiãoJ que têm

prazo até 9 de setembro pera conflrmar a participação·
.

e modalidades que pretendem disputar.
Ao total serão 20 modal idades e para este ano es

pera-se que o número de empresas pelo menos ,se

ig.uale ou supere ao registrado ano passado, 25.
cfConseLho Desportivo Sesiano, agora presidido por

Sídio Müller, que assurnlu em lugar de Valdir Bruch,
conheceu no dia 25 o' novo coordenador de -esportes,
na pessoa do professet Hercílio Mendonça da Rosa.
Ele dá expediente- às 28S. féi ras das 17 às 21 h, às fér'�

çes- das 14 às 19h, às quartas-feiras das 10 às 12h(,às
5as. feiras das 14 às·19h30 e -das 'l7 às 21h, às-sex
tas-feiras. A informação é do Coordenador do Centro

'

de Atividades, Altair de Oliveira, acrescida de que a

inauguração do campo de futebol 'suíço dar-se-á junta
mente com a data de abertura da Oliseja, ,conforme
decisão tomeda jJe!o Conselho, Desportivo.

C ICL I S_Wt..;.,,:oO---:..;.,_--.,.
A Federação Catarinense

de Ciclismo promoveu dOo,
mingo, na Av. Beira, Mar
Norte, na Capital, uma pre-.
va amistosa "de meio fundo
eem a participação de todos
os ciclistas ,do' EstadO. A

-

competição, com percursos
de 60 quilômetro$, repre
sentou a despedida de Srl�
vio Roberto Ewald, Alex.n':'
dre Fulgraff e Nlison Mace
do de Santa ,:Catarina, .já
que eles partiCiparão a par:
til' da< próxima semana do
Panamericano, Júnior de Ci.
clismo, em Cara,cas. O dclis.

i ta jaraguaense, foi o ,q\Íarto
colocado nessa prova e na·

quele mesmo dia �mbarcou'
a São" Paul�" para treina
me:1tos. Amanhã, junto com

os demais convocados, em·
barca p,_ara a Vene;uela,
para inh::iar aos ,competições
no dia 8 próximo.-
iAUTOMQB'1LlSMO

.

Nos diás la' en-de se

térnDrO,' em M�fra, vai· ser
realiiad� "a, qua,rta etapa 'do

, II, Ca'mpêOnilto Catarinense
'de Automobilismo,- Velo·
, cidade, que reunirá 0$ maio-
res' ases do vorante do Es- .

�,tado. Atualrííerite, ',na cate-
.

gória 1.600' cilindradas,
, João Carlos Boaventura· e

. O�Jando .íítferi"o de Souza,
.

cõm, 15 éJ,4'l?qn�os', respeé
'tivaméntê,'pilotoS .�Equi-
pe Kohrbach; ,de Jaraguá, ,do
,Sul� são ,9.S _át'uais� Hdere_S,
ao pa,ssp 'que'

"

ria' .Forç'a Li
vre�: �oberto A.J'rú�er" que
compe.t� com: "o patrocínio
das Malllas Jarl:ta,

.

é ô ter

ceiro' c�19cado-, -com roo pon
,tc:>s: O aútom�bilismó, as

sim como o' motociclismo,
são modai'idades 'esportiva�
em ascel1Säo constante e",
toda' a região, cotp' muifos
adeptos.

MOTOCICLISMO LEVA GRANDE PÚBLICO
QUE VIBRA COM OS "PEGAS"

t-oi desenvolvida com total brilhantismo a 2a� Etapa
do Cempeoneto Catarinense de Motociclismo-Velocidade,
dias 27 e 28, no Motódromo Getúlio Barrete da Silva, que
viveu grandes- atrações. Paralelamente ao Estadual, de Ve

locidade, desenvolveu-se a 4a. Etapa do' Campeonato Jara

guaense de Bleicross e Prova Extra de
' Ciclomotor, cUjos -

primeiros colocados foram M�r'celo 'Biduski (Bedo), 'f-Ãár",c-
cio Mann e Oair Fullk,

'

Já nas pro...as dá velocidade, com ótimos. "pegas"; os
melhores colocados são: 125 Especial - Felipe de Presjd.
Getúlio, Paulo Louco de Jlle, Cólinha de Urussahga, Catio
de Lage$� Medeiros· de Tubarão, Mendes de Tubarão e Zon�
tinha-de Jaraguá.do Sul; ]80 Nacional--:- Felipe de Preso
Getúlio, Paulo Louco, de Jlle, Dedo de Brusque, Zontinha
de Jaraguá do. Sul, Procóplo de Blumenau e Colinha de

Uru$sanga; 250 Nacional --:-, Behr de São Bemo, Pi;fu lo Lou:
co de Jlle, Dado de Brusque, Procópio de Blumenau, Beto
de Itajaf e -Macuco de S. Francisco do Sul; ,Força livre
Vólkmar Gustav Berc'htôld, o SchrOedinha de Jaraguá do
Su'I, Paulo Lou�o de JI1e, Felipe âe Presido ,GetÚlió, Cezá
rio de Criciúma, �eno de Rio "do Sul e 'Tilo de Jlle.

,

Um
.

grande públiéo prestigiou ás competi�õ�s moto..

cicHsticà$.
.

. ,
.,

.

BOLA0:, TRilaS RODADAS PARA O
TÉRMINO DO CAMPEONATO

_.--- -----

A 7á. rodada" do I Campeonato Extra'-Üficial de Bo
Ião Vale do I tapocu, que continua em, grande movimen

tação, está·marcada para a próximéÍ semana, 'quando no

dia 6 irão jogar Az de Ouro x Guaquari e no dia 9, Gua�
rani x Tudo Azul, Senta Púa x Vitória e Fantásticos x Al
vorada., .Esto semana, pela 6a� xpdadaL jogaram Guaquari
x. Guarani, Canarinho x Alvorada, At. de Ouro x. Vitória e

Fantásticos x Caxias. , ,.' .

A coordenação do Campeonato f-Qroeceu à imprensa
a classificação das equipes até a 4a. rodada, que estava
assim: Vitória 18.013 palitos, Canarihho 17.990, Alvora
da 17.964, Caxias 17. 905 e Guaquarf l7.789 palitos. In
dividualmente/ até aquela Herberto Hinkeldai (VitÓria)
tinha '2.294 palitos derrubados, Valmor Bornhausen (Gua�
cjuari) 2.272, �ngo Siebert (Alvorada) 2.271 � Alois Bublitz
(.Canarin'ho) 2.298 e Lides Borinelli (Caxias) 2.26Ô pali'tós�

iNSCRiÇÕES ABERTAS

Na 19a. Ucre • -no BI.pendi, j4 estão abertas as ins
crições paira a VI PrOva da Intégl'ação, que vai áco,nfécer
dia 11 de novembro, de Guaramirin1, a Jaraguá

'

do' Sul;'
para atletas masculinos ai feminino�. "Jnscriçoes, 'tàmbém
abertiis até o dia S, segunda-feira; �o preço de CrS 12

, mil;!la Divisão Municipal de �s'pó:rtesr para o Campeona
" 'o "P.I.dão"� d. Fútebol de Sal'ão. No �ia 6 as equipes
�rt�crit_s tim reunião na DME,

' . ,.

�
.

. � ,_

.'
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ASTRÔNIC
ASSIST�NC�A T�CNICA-ELEÍ'RONICA' JÂRAGUÁ Uda.·

.

Equipe altarne-tte espedalizada em consertos de
, calculadoras eletrônlcas.: somedoras, máquinas de es

crever elétricas e manuais, . relöçlos-pento, registra
doras e mlrneöqrelos .

Técnicos cursa-dos [unte a Olivetti e Dismac do
Brasil. Atende-se l<Jnto a sua empresa.

A ASTRONIC tica ne rua Reinaldo Rcu, 7$2,
junto a Te.te Confecções, telefone 72-0534 � :Jaraguá
do Sul

�
MALaCA
( <,<«

Moda feminina, tendo t.ambém as tradicionais
alpargatas com preços exclusivos, Neste. mês pro
moção de todos os artigos em jeans, com 20% de
desconto (calça, "maeaeêes, laquetas e saias r�

MALOCA - A MODA EXCLUSIVA
Rua Joinville 1052 - Fone 72-1019 - Jaragu8 do Sul

�-------------�--------�

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

�Ietridsta em geral, manutenção lndustrlel,
montagem de painéis; consertos de caldeir.a ·à 6leo,
caldeiras a lenha e serviços de encanador.·

- .

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

Afonso Piazera Neto
- ,Englnheirg Civil ..;.;.

PROJETOS E CONSTRVÇOIS 'IM GIRAi

Av. Getúlio Verg'u, 158 .

1.0 Andar - Fone: 72-0186
89250�Jeraguá do Sul

'S.antl Catarina

:r-----"""'!""-------------:
AGORA EM JARAGUÁ

Cllnica Dr, Jorge' Luís
- Camargo InchaiJste

- CIRURGIA GERAL

- PROCTOLOGIA (DOIiNÇAS DO INTE�TI-
NO GROSSO) -

- GASTROENTERQLOGIA

- LAPAROSCOPl'A

Atendimento das 16h30 às 19h30,' ne Av. Mal. Deo
doro ela Fonsece n.· 1.08.', ao lado de loja La Ca-
sita - Fone 72-1907.'

-

.

I

CORREIO DO POVO

dos maciamente aquela pe
quena distância, lesando em

seu trajeto apenas pequenos
vasos sançufneos e assim

como penetrou, acabou, sa
indo; por novo ricochete,
em sentido oposto, em algu
ma saliência no arco costal
que acompanhava. Como
vêem, o único risco mesmo,
no caso, seria a probabilida
de de uma infecção ou téta
no. Esses riscos, no entanto,
eram perfeitamente contro

láveis. E, assim é que o nos

sa. velho amigo A.G., beiran
do ou ultrapassando hoje os

70 anos ainda pratica ativa
mente o convívio social na

comunidade.

Dr. Mazurechen conta as' suas reminiscências
e sinqularidades de· JaraguaC

Segundo caso -
IISulclda

Frecassedo" - 'Este mais

parece cópia
.

do Barão de
Munckhansen, foi do "Sui
cfdlo Fr.acassado", ou, me

lhor ainda - "Deu um tiro
Da testa e expeliu a bale pe
las vias naturais".
Fato também verídico, o

corrido com A.S., hoje já'
.

descansando em paz. Nos
primórdios da Empresul, an
tecessora da atual Celesc,
com a construção da usina"
do Bracinho e extensão das
linhas de transmissão, o re

ferido operário 'sofreu aci
dente grave, com extensas

queimaduras, inclusive per
da de uma perna, e do pro
longado e doloroso trata
mento, que precisou supor
tar em hospital de Joinville,
resultou' sua desgraça. Tor
nou-se uma vítima infeliz da
terrível e traiçoeira Morfi
na.

Ao tempo em que o co

nheci, na década de 40/50,
era um farrapo humano a

perambuiar,· .. 'desesperada- -'

mente, pelos consultórios
médicos. Tentou o suicídio
por duas vezes: Da primeira
vez seccionou vasos .sanquf
neos num dos braços, mas
foi socorrido a tempo, pelo
próprio que escreve, e Posto
fora de perigo. Da. segunda
vez, tentou enforcamento,
nos fundos da própria casa,
mas outra vez não obteve
sucesso, porque o galho da
árvore que escolheu' não su

portou o peso e quebrou
antes que a laçada fatal pro
duzisse seu efeito.
Algum tempo depois sou

procurado às pressas pelo
motorista da Empresul, A.D,'
ainda hoje vivo, e que vinha
me pedir para fazel'1 o Ates
tado de Óbito de A.S. Como
foi que ele conseguiu desta
vez?, perguntei.
Ah! desta vez ele deu um

tiro de Mauser ne testa, que
em vi!

. Bem, disse eu
.

ao A.O.,
não posso dar' Atestado de
Óbito Sem ver o cadáver..
Vamos lá rápido, pois a filo
d� clientes pare consulta Já Q
nao era pequena. Após rápi
da explicação eos clientes,
que a demora .não passaria ;�

· de meia hora pois a dlstên
ele até o domicílio da víti
ma não passava- de 600 a
800 .rnetros. Os presum(veis
30 minutos s�·· alongaram
para umas dues horas ...

Eis os fatos: Encontramos
A.S. deitado em decúbitd
dorsal. praças estendidos,
respr recäo levernen te ester
torcsa. desacordado. em es
tado de choque; pistola au
tomática Mauser cafde ao

I,�do da cama. e ecresentsn-
- oo ecrma da böse do nariz,'
bem ao centro. perfuração.
evidente de arma de 'fOQO.
leyemente .sanorente. -Diante
de um pulso leve mas tequ
lar, pupilas sem sinal de
morte. ausência de orifrcio
de saída no 'crêneo. etc, pro
videnciamos o trenseorte
imediato pela própria camío
nete . da Empresul, para o
Hospital São José, na 6poca

· ainda no morro, onde 'hole
está o Hospital Jereaué,

Pelo Raio X portátil da
éeoca, de 30 miliamperes,
foram 1000 batidas chapas
do crâneo; enquanto' ao
mesmo temoo se instalava
soro, enfim, os ortrnelros
socorros de uroêncle .. En
quanto D. Inês procedia às
pressas, a revelação das. pe
lículas radioaráficas. fui fa
zendo a inspeção e explora
ção do ferimento penetran-
te e.. enquanto isso, a vítl
ma foi se recuperando e vol· f1
tando a sí. As radioarafias
não revelaram existência de
corpo estranho intra-cranea
no. enquanto .oue a explora
cão instrumental do ferimen
to mostrava um tra jeto em
sentido oblíquo de cima paI'ra baixo e não hortzonte
em .direcêo ao cérebro, .a ,}

- partir da porção mais�lnfe
rior do osso frontal •. bem
junto à base do osso nasal.
Dedução lóqica: A bala

ricocheteou ria oorcão mais
dura do osso frontal. �baixo
da clabela, penetrou na pOdr.cão menos resistente a

chanfradura fronto-nasel. a-I' travessôu a estrutura nasa
suoerior e foi cair no oro- t)farlnoe. sendo instintivamer .

·

te deolutinada pelo
.

"suicl
- clá fracessedo". 'Recomen
dou-se então aos familia-

·

res. aúe durante aleuns dlas
passassem por uma penel(a
todos- os deietas intestinaiS
da vítima. Ao cabo de três
dias a esposa do paciente
sntreoou-rne o proiétil qhuepercorrera o .mais estran o fj
dos tra ietos, constituinds·se
num dos casos raros e pr<?,
vavelmente único da medi
cina em JaraQuá do Sul e no

. mundo:' entreda pela testa,
a arosso .modo. bem enten�
dido. e saída. em baixo. oe

.

Ia via natural dos ·dejetos.

(Na próxima edição. a últi-
ma certe).

Continuamos, nesta edi
ção, â divulgação do trabe
lho apresentado pelo Dr.
Waldemiro Mazurecheli, no

Rotary Clube de Jaraguá do
Sul, por ocasião do aniver
sário de fundação da \ clde
de:
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CORREIO DO POVO

As An'otações de Flá/vio José
· Por falta .absoluta de Interesse das empresas,

foi cancelada a vinda Cf Jaragu6 do Sul, da Unidade Mó
vel de Comandos Hidráulicos do Senai, que imcrerie

cursos dia 31. As )tagas destinavam-se para duas turmas

de 12 treinandos, totalmente gratuitas, no entanto, hou
ve' somente 5 Inscrições, sendo por isso cancelada'. O..
Diretor ê o Agente de Formação do Senai, Luiz Durieux
Sobrinho e Celso Vasel, confessam-se frustrados com. IS

pouca receptividade, mas alimentam' esperança de uma
maior adesão de 'candldetos eos cursos de COglandos
Elétric�, que têm previsão para lnlcler em 28/10.

.

· O Posto de Asslstineia Médica do INAMPS' ini
ciou segunda-feira as suas ativi.d�J em prédio pr6-
ximo ao ·ltajara. Na Previdincia, Social,

.

parece que ..
aguda crise financeira que asfixia o P.fs não �hegou,
tanto é, verdade que toda a parede externa do PAM foi
revestida com mármore branco, que nio deve ter -safdo
nada baratq. Ou não7. .

.

..

.

.

Recente estatfstica revelou 'que o brasileiro con
some por dia nada menos. do que' 6'6 milhões e 500mil
doses de cachaça da purlnha, àquelas nem tão confiá- .

veis. Isto quer dizer que a cada segundo -são digeridas
7 mil doses nos 400 mtlpcntos

"

de-venda existentes
País afora. Os bebedouros costumazes esperam que se

e álceel_vier a ter preço igual ao. da gasolinà, e da ca

chaça nao chegue perto. eo do uísque, '.

"

'. A Celese irá absorver a Eruse, que deixárá de
, �xistir como empresà ere �onomia mista. Kão se sabe,
com essa decisão, anoneiada PJlo governador Amin, .ee
mo ficar' a situaçã� do presidente Paul'o Roberto
BaUér, filho do ex-pr.eito Victor Ba"er, que 'tinha
prete!,!sões de COncorrer .a �_eärgó eletivo' 'montado

.

'ein esquema que envolvia a "áquin"· �e votO$ chama-
,

. da Eruse. NeJ11 mais, nem m�Os. '.' .'

· A rentabllldade das cadernetas de poupança,
no mês de agosto, foi de 9,04%, inferior ao. custo de
vida .. Já es aluguéis cornerclalse indus-triais;' com cláu
sula de reajuste anual, tiveram um aumento: de 140,26
por cento em setembro e nes- contrates semestrais e

reajuste 'foi de 63,�%. ,

.'

___�""":,"=-:,-'",,,_ •

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

l.

A SJeln Comercial, do GrupO Síéin d, Joinville,
que este �no eom,mOra o �", centenário de fÓr:tdação,
instalou ano�pasSàdo duas loJas em Jaraguá do Sul,
com venda ,de eletrodomésticos. Hoje não tem mais ne

nbuma; semana passada encerrou,sui� ativid.d... Ia a

cri...

/

· Das 1.160. emissoras em FM do Plano Básico.'
.

de Distribuição. de Canais de Radiedifusãe Senora em

I Freqüência Modulada, do Mjnistéri.O das Comunicações,
estão. em funcienamente heje no 6r(!sil sememe 350
emisseras. À prepósito não. se teve maJs notíç:ia alguma
a respeite da FM de Jar�guá do. Sul,. ,que já foi apre-
,yada inclusive.

.

.' .

. •

O deputado Nagib Zattar informando que' ê:on
seguiu mais quatro vi�tur8$ para a poUeia d. Joinville
e para Guaramirim � Barra Velha}" uma' cada-; O turco'
não dorme de toca.�

'.

· "lJ�a prefeitura" que dá a;fal�o <;Ie" �raça, fez
.

Joges Abertes faraÔAices e cemeteu eutras' e><traVagân
cias, deVeria ter cendições de ajudar mais ainda os

hespitais' da cidade" (Do presid�nte de PDS Jesé Car
los Neves, quando. da exposição. da situação financeira
do Hespital Jaraguá, pele presidente Werner Schuster).
Partindo de quem pârtiu, a colocação. chegou a sur-
preender.

.

· O vereador. Lui., Zont@ sugeriu na �âMara que
fossem trazidas a Jaraguá " indústrias ,tingidas pelas
enchentes do Vale do ·Italar, que al?Sorveriam' assim a.

mão-de-obra disponível. Álvaro Rosá e Gilberto Menel
fOQm contrários: ;'0 tempo 'I\ão perm,ite investimentos.
O .Governo Federal deveria é Injetar' recursós nes$a�
empres!!s, p,ar. dar colocação aos 30 mil desempregados
de Santa Catarina". Ficou p�r isso.'

.

Schuster expõe aos empresários a
do Hospital Jaraguá

<

•

a necessidade de serem ôt>-f
tidas "verbas em prazo rela�;
tivamente curte. Um grupO
de trabalho será formedo,
segundó Werrier. . Schuster,
pare analisar. as sugestõ6t
apresentadas pelos empre
sérios e partir pere a ação
de

.

campo na busca de so:.
.

luções concretes pera amai
Aar ii situação, que ,. se nao'.
caótica, � deveras ;preo
cupente .

sob a ótica dos
grav�s problemas por . que
passa a Nação., cem refle
xos diretos sobre todos .o�
setores

.

da seciedade -.

O Presidente. do Conse
lho.

.

de Admrnlstração do

Hospital e Maternidade Ja

raguá, Werner Schuster, ex
pôs segunda-feira aos seus

celegas émpresérlosj na As
sociação. Comercial e lndus
trial, 8 problêrnática finan
ceira do- nosocômlo, que
nos últimos exerdcios tem

acumulado. défielt,-em de
corrência de fatores diver
ses, tais como balxa fre
qüência na ocupação de ·Iei-

• tos e defasagem nos preços
das diárias pagas pele
INAMPS.

Municiado de dados esta

tístlcos, Schuster revelou
que no ano. passado o Hos

pital Jaraguá tinha um dé
ficit de-Cr$ 8 milhões, re

duzido até OI final do exer
cício passado.' para Cr$ 3,4
milhões, conforme e balan
ço. de 31.]2.82, graças .a

doações recebidas. Ele re

clama, porém, do balxo va

lor-pago pelo INAMPS, para
as diárias, hoje defasedes
em' pele menos 130%, o

que faz com que e hospital
acumule prejuízes, ainda
mais quando. 96,5% das in

ternações estão. condiciona
das à Previdência Secial,
pols - disse - "dos 2.959
pacientes internades nQ ano.

passado no Hospital Jara

guá, 1.833 pacient$s eram

do INAMPS, ·684 de cenvê
nies com órgães previden
dários, 320 de ex-Funrural
e apenas 114 particulares e

8, indigen�es".
Outro. pento levantado

relacionou-se a ocupação de
leites, que em 1981 atin

giu a 71,87% do tetal dis
penível,' mas, . em 1982, es

se índiçe teve queda de
24,18°(oJ eu seja, semente

54,49% do Jetal � leitos
feram ecupados. Até julho
passado, o índice qe ecupa
ção estava em 63,71 %.

considerou que li comuni
, dade não. pedia prescindir
.' do hespital e partiu-se à
busca=de soluções para co

brir e déficit, chegando--se
ao. ponte de reduzlr em um

terço. o quadre funcienal,
que passou de 74 para 54,
isto. no ano passado.

o Preside�te do Conse
lhe' de Admlnistração do

Hospital Jaraguá, que rece

beu interpelações e anotou

sugestões des émpresários,
disse que a sua intenção. 'em
relatar a sltuaçêo era torná
Ia pública, para que haja
uma boa infermação. Ele'
eflrrnou também que nos

dois hospitais da cidade há
leites ociosos, fato! que con

sidera transitório. e que de
ve ser superado. com e au

mento da "populeção.

Scbuster -fez referência ao

nevo sistema de pagamento
de contas hespitalares, que
na sua oplnião vai prejudi
car sensivelmente, tr:azendo
sérios reflexos aos hospl
tais. O sistema está sende
Implantado em Santa

'

Cata-'
rina, após experiência desas
trosa no Paraná, porque pa
gava aqu.ém das necessida-·
,des hospitalares e profisslo
nais e porque limitava a a·

çãe médica. "� por isso que
a Associação Catarinense de
Hospitais vai resistir ao

maXImo, para que haja
maior remuneração, pois
não se sabe e que o novo
sistema vai trazer� � uma

in,cógnita".

Outra revelação. do Presi
dente de Censelhe de Ad
mniistraçãe fei a de que
el'Y)bora a situação. do Hos
pit�1 JSlraguá esteja hoje
u,m pouco melhor, não sig-
nifica que esteja livre da
falência. "Pretendemos cor

rigir algumas distbrções
que têm ocorrido e disso
semos cientes", acrescentou
Schuster, áo dizer do plane
de transferir a área r;esiden
cial das irmãs diac:onisas
que prestam. trabalhe no

hospital e partir' pa,ra ÇI im-

plantação. de cinco nevos

quartes de 'primeira, d�sti
riado a pediatria, o que vai
permitjr e acompanhÇlmen
to da mãe dluturnamente
a seu ·filhe.�

.'

As refermas e pinturÇls
deverão. abserver CrS 5 mi
lhões e para se ebter esse.
mentante está-se realizando.
càmpanhas junto a comuni
dade e buscandÇ) recursQs
em outras ái'eqs, haja vi'sta

situaeän
,

Schuster disse também
da cons'ulta feita aos' mem
bres da Comunidade Evan
gélica LlJterana de Jaraguá
de Sul, mantenedora de
hospital, ende des 2.280
formutários, 1.454,' eU ' ..

5,6,B'1 reternaram com res-
" pos�a, ende observou-se que
398 famíltas se propuseram

.

a auxiliar (:, nosocÔmio, 215
julgàram-se sem.' condições
de ajl:ldar, 325 famílias .se·

emitiràm em responder,
483 foram faveráveis ao fe
cham,ento e.19 qu� o imó
vel fosse alu9ªdo, Cem pase
nes questienários pod�:'$e
avaliar ctu, gran,",. parte

Assume
.

'

E-xecutiv8:
Microrre

gi�n/al da JDC
Térça-felra à noite, 110

Salão. Paroquie! de Barrá

Velha,
.

com a presença elf·
prefeitos, vereadores e o..,.. .

tros políttccs ligados ao'
=Partldo Democrático Social;

,

tomou posse a nova direto:.l
.

ria da Executiva Microrréo
gienal da Juventude Demo
crática Catarinense - Val.
do ltapceu, Na presidêncit,
substltulndo 'a Dávio Lev,/'
de Massaranduba; assumill
Eurides des Santos, de· Bar
ra Velha, enquanto os dé
mais

. cargos estão.· a;,im
preenc;hides: 1.0 vice-presi;

.

dente Mário Sérgio Pai"eI"
(Guaramii'im), 2,° vic..pre
sidente Valdir Klemann (Ja
�aguá ,do Sul), 3.0 vice V�
mir Hert�1 (Schroeder), $.e'
'crêtário' geral Herrmann
Suesenbach. (Cerupá), 1."

secretário AntÔnio. Carlos
Slunk (Corupá), 2.° secre

tário Almir Trevisani (Ma&
sarai1duba), l.o tesoureiro
José Carlos de Oliveira (8.
Velha), 2.° tesoureiro' Acl
cio Brühmüller' (Schroe
der) " vogais Eduardo. .GueO
ther (Guaramirim), Carlos
'César Borba (Barra Velha)"
Almir Rocha (Jaraguá �
Sul) e l::.éd Moczulski (M�S·
saranduba). Conselho FI:'
éal: Efêtivos -'- Ademir IZI:
dere ('Guaramirim), Jesé
Norberto MWler (Corupa},
Círio Martini e Alber�Q pr�·

wucki (Massaral'lduba). e
Donato Seidel (Corupi);
Suplentes - Rubens FiSC:�..( Scn roeder), Adem i r Mall!"
(Gvaramirim), Ademar, PIS"
ke

.

(Schreeder), Wrlson
Hinsching e Caries HenS'

çh,1 (Jaraguá do Sul). _
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