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Sanac implanta agência
em Jaraquá do Sul

o comércio de Jaraguá do Sul e da região contará
dentro em breve com uma agência do Serviço Nacional
de Aprendizagem Comerciai - Senac, que está em fs
'se de Implantsção. O agente já foi contratado. Trata
se do Professor João Beçkhauser, que no período de 12

,

a 16 de setembro participará-em Florianópolis, de um

treinamento no Senac da Capital.
'

A princípio a agência do Senac funcionará junto
,

ao Centro Empresarial de Jaraguá do Sul, e, afora o a

gente, o corpo funcional disporá ainda de uma secretá
ria. A data da instalação ainda não foi marcada, con

forme mforrnações do empresário Bruno Breithaupt, da
Federação do Comércio de Santa Catarina.

Projeto' Buaramirim,
garantido, começa' em 84
o Diretor da Divisão de Treinamento do Departamento

Regional do Senai, Prof. Antônio Gustavo Jorge, o Prof Mu
n!o Rosa, da Fiese e do Campi e o Prof. Luiz Durleux So
brinho, do, Centro de Treinamento do Senai de Jaraguá
co Sul, reuniram-se dia 2 à noite com os empresários de
Guaramirim, no Salão-Paroquial da Igreja Matriz Senhor
Eom Jesus, pera discutir sobre o Programa de Iniciação
à Formação de Administradores de Pequenas e Médias Em-

:

presas, o "Projeto Gueramlrlm".
" Cerca de 70 pessoas participaram do encontro, onde

houve exposição dos Projetos "Jaraçué" (pioneiro no Bra
sil) e"Rto do Sul"; os módulos realizados e a fórmula de
execução do programa. O Senai entregou aos empresários
guaramirenses um questionário para pesquisa, objetivando
levantar as necessidades das empresas, apontadas pelos
�rópri?s dirigentes. Com base nos resultados da pesquisa
e que os módulos serão preparados e executados em Gua
rj;lmirim.
.

A finalidade geral do "Projeto Guaramirim" é aten
der as necessidades de formação de administradores de

P�cruenas e médias empresas, proporcionando-lhes a aqui
Slçao de conhecimentos necessários ao correto exercício
das f.unções administrativas. Segund� o diretor do Centro
de �reinamento do Senai de Jaraguá do Sul, Prof. Luiz
Ourteux Sobrinho, o programa deve iniciar no início de
�9B4 e, para o seu desenvolvimento, o DR Senai deverá
Investir cerca de Cr$ 3 milhões, recursos esses já aloca
dos. /

O próprio Durieux, dentro da área de abrangência do
,

Cen�ro de Treinamento, vai orientar os empresários gua
, �amlrenses nesse trabalho inicial de implantação do Pro
jeto, o terceiro do Estado de Santa Catarina.

Ciranda de· Livr-os para
25 escolas rurais

.

Um total de 25 escolas rurais da rede pública de en-

Sln?, estão recebendo a segunda Ciranda de Livros. São

rn�ls 1,5 exemplares de literatura brasiJeira, própria para

�rla�ças, escol.nidos -pela Fundação Nacional, do Livro In-

Bdnt_d e Juvenil, que a escola recebe pára desenvolver no

? ucândo o hábito da leitura. A Ciranda de Livros é uma

,1,nic!atiVlii que conta com o esforço conjunto da Fundaçãó
�clonal do Livro Infantil é Juvenil, Fundação Roberto
MQrinho e Hoechst do Brasil.

Ministério dos Transportes libera Cr$ 5 mi·a JS.
Trevo em construcão

,

I

Naquela oportunidade,
Vasel recebeu a primeira
parcela de Cr$ 5 milhões'
do Programa de Recupera
ção das Rodovles Munici
pais de Santa Catarina.

O Chefe do Executivo

Municipal informou tarn
bém 'que foram iniciados
segunda-feira, os trabalhos
de construção e terraplena
gem da área desapropriada
noflnal da Av. Getúlio Var
gas, para implantação de
um trevo. Dentro de duas
semanas, aproximadamente,
a obra deverá estar pronta
e, como passo seguinte a

municipalidade pretende
iniciar a construção de bo
xes para os ônibus, defron
te a rodoviária, retirando a

pracinha, onde está implan
tado o relógio. Ainda não
está definido o novo local
do relógio.

Por outro lado, disse o

Prefeito de Jaraguá' do Sul
que O Conselho Municipal
de Engenharia. Sanitária, ör
gãÇ> superior do Samae, já
está formado e proxima
mente seus membros irão
se reunir, para uma apre
sentação. São seus integran
tes o prefeito Durva Vasel,
Como presidente nat0rl o di
retor do Samae Waldir Oe-

,

távio Rubini, como secretá
rio nato, o' presidente da
Cht'lara de Vereadores José

PDS, quer cumprir .promessa
pollrica; eletrificação

Gilberto Menel, o represen
tante da Associação Regie-

, nal Médica Dr. Luiz Mar
tins Gonçalves, o represen
tante da Associação Corner
cial e Industrial Dr .. Márcio'
M?uro Màrcatto, a represen
tante da Associação Brasi
leira de Odontologia/SC -

Secção de Jaraguá do Sul
Dra, Marilze,' Marquardt e o

representante da Assocla
ção dos Engenheiros Dr.

Humberto Wolf. O manda
to é de dois anos.

Destacou Vasel também a

estréia da Banda Municípal,
que na sua opinião impres
sionou- o público no dia 7
de . setembro. O Prefeito
desejaque a Banda se apre
sente semanalmente, no co
reto da Praça do Expe�icio-

nário. Para a formação da
Bande, foi investido Cr$
1,5 milhão, entre Instrumen-

.:

tal e vestimenta.
• ,

O prefeito Durval Vasel,
acompanhado pelo chefe
de gabinete Olàvo Mar

quardt, esteve em Lages na

terça-feira, presenciando o

ato de assinatura de convê
nio pelo Ministro dos Irans
portes, Cloraldino Severo,
com 195 prefeitos catari
nenses, a fim de que cada'
município, possa recuperar
suas estradas no interior,
grandemente prejudicadas'
pelas chuvas e enchentes,
deste ano. Na oportunidade
foi dlstrlbuído aos prefei
tos Cr$ 1 bilhão, que é a

primeira parte de um con

vênio que totalizará e-s 3
bilhões e 500 milhões, a se

rem distribuídos ainda nes

te ano, segundo garantiu o

Ministro Cloraldino Severo.

o presidente em exercício
do Partido Democrático So
cial de Jaraguá do Sul, José
Carlos Neves# endereçou es

ta semaga um pedido às
Centrais Elétricas de Santa
Catarina, para que' Sejam
executadas obras de energia
elétrica em várias regloes
do município, obedecida a

escala de prioridades. Se
gundo Neves" a apresenta
ção da reivindicação deu-se
em virtude do seu partido,
enquanto detinha o , gover,
no municipàl e na campa
nha eleitoral, ter assumido
o compromisso meral de
dotar as lOcalidades do be
nefício de energia elé�rica,
todavia, como o resultado
do pleito não favoreceu o

PDS em Jaraguá do Sul, im-
possi�i1itando .investimento
de recursos municipais em
obras d. eletrificação,

,

o

partido está recorrendo à
Celesc, buscando apolo i à
c�nclusão da meta preconi
zada pela sua administra
ção.

No mesmo expediente, Jo
sé Carlós Neves lembra qua
durante a administraç••

Outro assunto que abor
dou durante encontro com

a Imprensa, foi quanto' a
indicação do dr. Orlando
Bernardino da Silva, como

representante da Prefeitura,
no Conselho Curador da
FERJ, do qual é o atual
presidente. E, para comemo

rar ã- Semana da Árvore,
Durval vai determinar o

. plantio de 500 a 700 ,árve
,

res em logradouros públi
COSi onde há carência' de

, érvores. No dia 21, durante
as 'homenagehs pelo ;'Dia da
Árvore", será plantada sim
bolicamente uma espécíme.:

municipa'l do PDS, foram
construídas 46 linhas de e

letrificação com' recursos
próprios, porém, dada a

precariedade em que se en

contrava o município em

termos de energia elétrica,
não foi possível a solução
glQbal do problema.

Os melhoramentós solici
tados são: PRIORIDADE I ;_
Tifa Vendelino, Tifa Schmitz

,

( !'Iha da Figueira), Ribei
rão Grande da Luz ( Bruno
Kreutzfeld ), Tifa Müller
(Rio da Luz), Estrada Ita
pOcuzinho (Olga S. P.ícoll'i),
Lateral da SC/SR-301 (Cil
Iy Dopke Von Vossen), Rua
João ,Carlos Stein (Gabriel
Largas), Theodoro Zangheli
ni-fundos, Deonilde Chiodi
ni Pradi/Jaraguá Esquerdo,

. Tifa Tatú-final, Tifa Serra
Preta/Rio Cerro (Töwe e

eutres}, ftRIORIDADE II -
Tifa Franz Lennert/GaribaJ
di�final, Tifa Cascata-final,
Tifa Saibreíra, Tifa Schw.�'
ban� rifa Cacilda-final, Tifa
Kamer/llha da Figlleira, fli
beirã� Molha-continuação,
SC/BR-�Ol/Três 'Rios-conti-

'

nuação e Estrada Jararaca
é�ntinulçio.
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Corupá. cria o Conselho
de . 'Desenvolvimento

A Câmara de Vereadores
:.de Corupá aproyou' pro je
to-de-le! do prefeito Albe-

.
-no ,Melchert, que cria o Con
.selho de Desenvolvimento
de Corupá - CONDECO,
com a finalidade de prestar
assessoramento no planeja
mento das obras munici

pais, dotando o munlclplo
de infra-estrutura compatí
vel com o seu desenvolvi
·mento.
I O Conselho será presidi
do pelo ex-prefeito e agora
vice-prefeito muriicipal Oto
-,Ernesto Weber. ° objetivo
.primordial do CONDECO

seré o de incentivar e incre
mentar o desenvolvimento
em todos os setores e po
tencialidades do .município,
,especialmente da agricultu�
ra, indústria, comércio e

transporte, comunicações e

ducação, saúde, promoção
socla] e das promoções cul
turais e recreativas. Ele é

vedado, segundo o seu re

gulamento, a fazer política
partidária, acolher proseli
tismo religioso ou de qual
.quer ordem, interesses de

grupos ou pessoas confll-
-

tantes com os interesses da
·

comunidade.

Educaçäo quer reformular

.cursos pará formação
de pro.fessores

;�Secretaria da Educação,
:Ipor! intermédio das Unida· .

. tJdes�;de Coordenação e com

"Ipparticipação dos colégios
- estaduais que formam -re_cur
.ssos humanos para a educa
,,§ãol está desenvolvendo am-

. cp:loLdebate sobre a questão
»de preparação do professor,
.', integrante do Projeto "Re

. ,,formulação dos· C .....sos de

;"Preparação de Recursos Hu
:lmanos pera a Educação",

,

Os debates ecor.teceram,
..numa primeira eteps, envel
vendo professores e direto
;"es -que atuam nas unidades
-"eS'Colares, que oferecem o

:cursO.de magistério de la. a'
.,4a. -séries e, numa segunda
etapa, a nível regional, com
a .participação de diretores
e equipe técnica da Divisão
ide Administração de Ensino
da 19a. UCRE.

O Orientador Educado"
"nal da DIADE, Prof. José Da
nilo Schlickmann, partlcl
pou nos dias 1.0 e 2 de se

'{embro, representando a la.
. e a 19a. UCREs, oportuni
.'dade em que a discussão do
!assunto aconteceu a- nfvel

de Secretaria de Educação,
· quando estudou-se uma pro
posta única de -reformula
ção, que será discutida com

a ACAFE nos dias 24, 25 e

26 de outubro próximos.

Págh,a 3

Agradeci�
menta e

Convite
Os familiares da ines

quecível

Melga
Hinsching -,

sensibilizados agradecem
as "nanifestaçóes de pe
sar recebidas por ocasião
de s�u falecimento e een

vid<im parentes e amigos
pari o culto que será
celebrado em 18 de se

tembro, às 8 hs, na Igre
ja F.van�lica de Itoupa
va Central.

PROJETO ACA

Estiveram em Jaraguá do
- Sul, nos dias 30 e 31 de a-

·

gosto, a Supervisora- Esco
lar Célia Pinheiro Vieira e a

Orientadora Educacional
Marilde Terezlnha Schappo,
da Secretaria da Educação/
Unidade Operacional do En
sino de 1.0 Grau, para acom

panher o Projeto ACA, que
objetiva acompanhar,

.

con

trolar e avaliar o processo
de enslno-eprendlzagem nas

unidades escolares de .1.0
grau.

Além dos Supervlsores
. Leeals de Jar,lgu-á do Sul e

Guaramirim, foram visita
das ainda af seguintes esco-

1�5 GE São José de Corupá,
EB Roland H. Dornbusch.
ER Alfredo Zimmermann e

E.a Almirante Tamandaré,
as dues t',hin as de Guara
mirim.

Feira acontece
dia 17

A II Feira de A.rte e Ar

tesanato está marcada para,
17 de setembro. Toda a pro
gramação está em andamen
to e paralelamente à Feira,
�muitas atrações de palco a

contecerão, inclúsive para
as crianças. O secretário de

Educação é Cultura, Bald:uí
no Raulino, .está novamente
convidando os artesãos Ins
critos e os não inscritos pa
ra se fazerem presentes no

dia 17, para expor e comer-
, dali:z:al' seus produtos, valo

rizando assim o seu traba·
lho. : !
Mensalmente, sempre no

terceiro sábado, a Feira vai
acontecer. Lá, estarão expos
tos e à venda artigos de tri
cô, crochê, comidas e bebi
das típicas, cerâmica, couro,
batik, macramê, vime, pino
turas, porcelanas, gesso, te
cido entre outros. O traba
lho a ser exposto deve ter

pelo menos sessenta por
cento �rte-,anal.

BAtERIAS NOVAS, 'tJSAOASr RECONOfCIONAMENTOS,' RECARGAS �
CONSERTOS 'EM·�GERAL.

VERIFIQUE"NOSSOS-'SERVIÇOS E O-N0550 AlENDIMENTO.

RUI 'Istor-f,wdinand Schlu.nzen. n.- 925 "'"'""" Fone, 72·0755 - Jaragu' de Sul

,i_
�.

(

Coisas da
do

maior enchente
século

Aproveitando sua estada em São Paulo, o Governador
. Esperidião Amin visitou a sra. Dair Ferreira Araújo, que
-mandou um pacote de agasalho.s, mantimentos e utensf
lios de uso doméstico para Santa Catarina e que foi acom
panhado desde a origem até sua entrega final, em Rio do
Sul, por uma repórter do "Fantástico", da Rede Globo.
Recebido por D. Dair, em sua residência no Bairro do'
Bom Retiro, o Governador expressou seu agradecimento
entrega"ndo-Ihe uma bandeira de Santa Catarina e uma

peça de rendá "de bilro da Lagoa·. da Conceição, além de
convidá-Ia para, em setembro, conhecer � família catari
nense que recebeu sua ajuda.

Nas suas andinça, pelo interior, objetivando vistoriar
o trabalho dós mutirqes voltados à cOJutrução de casas

para os flagelados, o Secretário do Desenvolvimento Social
Raimundo Colombo, passou dia desse., de madrugada, por
AUredo Wagner. Encontrou na éstrada um senhor cuja
idade beira os 60 anos, levando consigo um martelo. Pa
rou o carro e ofereceu carona. Conversa vai, conversa'

vem, ficou sabendo que o caroneiro já tinha caminhado 5
quilometros e anélaria outro tanto com um único obJetivo:
auxiliar um ami�o na recuperação de sua casa que fotl" ....
riamente danificada pelas enchentes. A solidariedade foi
sem dúvida um sentimento que a todos atingiu em sua

forma mais direta e comovente.
Junto à- dor. Nesta história que trouxe consigo a des

graça e_ara dois terços de ceterinenses, dava, conte de que
num bairro pobre de Itajaí; também nóauge da enchen
te, os barcos da _Defesa Civil levavam diariamente refei

ções para os flagelados. Como a, água não descia, o servi

ço acabou virando rotina e religiosamente ao meio-dia a

embarcação chegava a uma casá onde havia várias pes
soas, inclusive crianças, às quais as mamadeiras, eram en

tregues prontas. Certo dia. houve um transtorno que obrl
gou o barco a atrasar um pouco. Logo que- seus tripuian
tes chegaram, os flagelados passaram a reclamar: - V(}
cês querem nos matar de fome? Uma senhora, ao receber
a mamadeira para seu filho, não se fez de rogada: - E
ainda por cima trazem a' mamadeira feite- com fárinha,

_ sabendo que a criança só toma com leite em -pé, Assim
não dá!

Entre os pedidos feitos pelo Estado ao Governo Federal
em favor dos flage(J_dos de Santa'Catarina figurou a libe
racão integral do Pasep aos funcionários públicos atingi.
dos pelas inundacões. A solicitacão segui" a 'mesma linha
da. referente ao Fundo de Garantia para empregados reai·
dos pela CLT. Só que, ao conrrário, des,ta, aquela estra·
nhamente não foi atendida. O' Governo concordou, ape.
nas, com a antecipacão da liberacão das éotas, cujos sa- .

ques poderão ser satisfeitos a partir de inícios de setem
bro, beneficiando a 85 mil Pessoas. totalizando Cr$ 3
bil'hões e 300 milhões. O Palácio Cruz, e Sousa, no entan
to, voltou à carga, remetendo a Brasília novo pleito no
sentido de que os 'funcionários possam sacar todO O capi
tal existente em suas contas.

A população de Blumeneu ficou sem équa potável du
rante os períodos de enchente no mês de

. lulho, por ex
clusiva falta de operacâo de uma comporta existente ne
estacêe de tratamento de équa da rua Bahia e que foi cons
truída em 1974. e nunca utilizada. A denúncia foi feite
por técnicos especialistas. A comporta foi localizada esta
semana - as ferraqens com ferruqens e o acesso enco
berto pelo mato. Na cota 9,40 metros as áÇluas atinqem
a casa de máquinas,. a estação é desativada, e a cidade fi
ca sem équa. Se a comporta for ativada, a estecêo de tra
tamento poderá funcionar até o ltalaí-Acö atinqlr a cota
de 17 metros. O Samae diz que desconhecia a existência
desta comporta. Pode?

O humorista Arapuã aproveitou a temática da crise e
das inundações no Sul e lascou algumas tiradlas na "Folh.
de São Pulo", relacionando-a com o. drama dos consumido
res: Dois exemplos: CONSUMIDOR-CAMARAO - "Depois'
ciue já está frito, é que perde a cabl'ca"; CONSUMIDOR
ENCHENTE: � "O único DObre que andá boiando no Ira
sil" .

Durante sua presença no Rio, ti Governador Esperi
dião Amin manteve prolonqedo diéloqo com ArmerídoNo
queira, diretor de teleiornellsrno da -Rede- Globo.' A con
versa qirou quase toda em torno das enchentes.e da cober
tura que_os veículos de comunJcação social deram à tra
qédia, considerada fundamental para o despertar de . soli
dariedade brasileira. A última frase: do- encontro coube a
Armando NOÇlueira: - Governador, pode ,parecer um pa
radóxo, nias queira aceitar meus parabéns. Referia-se, e.
videntémente, à conduta de Amin ·durante o penodo das
cheias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DEBUTANTES,
.

APROXIMA
SE O GRANDE DIA - O a

contecimento social mais
marcante, sem düvldas, do
CA Baependi, vaF aconte
cer' sexta-feira, 16: o Baile
das Debutantes. Os prepa
rativo" 'estão sendo ultima
dos pela Comissão Organi
zadora, que prepara com

especial carinho e evento
tradicional da sociedade ja-
rªguaense.
* Ontem, sexta-feira, no

Recanto dos Marcatto, de
forma muito original e con

corrida, as pàtronesses sras.

Ingeruth Mahnke iBeratto e

Sônia Marcatto, recepciona
rsrn com um coquetel as

'debutantes, suas mães e

convidados. '

*'O clube ezurra, amanhã
à noite, dia 11, na pérçole
da piscina, vai oferecer um

jantar (churrasco),' como
ocorre todos os anos, rece

bendo também a imprensa
e onde deveremos "marcar

presença.
* A 'venda de mesas está

sendo boe e até o meio da
semana,'mais da metade es
tavam vendidas. Ö preço,
para quem não sabe, é Cr$
10 mil para associados e

Cr$ 15 mil para Os não as

seeledes. A exemplo de a
nos anteriores, o baile está
fadado ao' sucesso.
* Não poderíamos deixar

de destacar as debutantes,
afinal, são elas que serão a

atração, o centro das .aten
ções. Fari;c o seu debut -
Roseméri Luchtenberg. fi
lha de Egídio e,Maria; Cláu
dja Inês e Suely Maria Ma
estrl, filhas de Ewaldo fi EI- .

vira; Marina Rudolf, filha
"de João Germano e Maria
Matilde; Cristiane Magali
Marcelino, filha de Genésio
e OJ(via; Fabiane Maria Sa
pucala do Amarante, filha
do deputadb Geovah e Dir
ce, de Joinville; e, Christia
ne' Boss, filha de Udo e Dar-
"cl.-de SOciedade de Pomero-
de.

'

* A apresentação do bai
le, mais uma vez, será de
Geraldo José e João Batista
Prim e participação do esti
lista Luiz Augusto. Orques
tra Show Musical "Caravel
le", de Porto Alegre. Traje
à rigor.

'

M_ÁRCIA IN�S E EMrLlO
- Acontece às 18 horas de
hoje, na igreja da Comuni
dade, São Luiz Gonzaga, em
Jar,guá Esquerdo" o ca_sa
mento dos jovens Márcia
Inis Franzner e Emflio da
Silva Neto, filhos de Urb�-

, no (Arminda) Franzner e

de Emílio (Onilcfa) da Sil
va JÚnipr. O ato �será· apa-

'

drinhado pelos casais Guido

CORREIO DO POVO

(Gente
'-_
(Marlerte) Franzner, Jaime
(Salete) Franzner, Dorval
(Nelza) Franzner, Marisa

,

Franzner e Rubens Leier,
Edgar (Salete) , da Silva,
Moacyr (Albany) Sens, Dé-
cio (Denise) da Si�a e Gil
berto (Má)"cia) Fausel. A

recepção vai' acontecer no

Baependi, onde nomes "in"
da sociedade marcarão pre
sença. ,

, "

Informações)
Téo Siegbert Meyer e �elns
Edmundo Obenaus, circulan
do com os primeiro. "as$lt
Spctrt 84, adquiridoS nl'Me.
negotti Veículos.

&
EM' GUARAMIRIM - Tam

bém na vizinha Guarami
rim, dia 15 de outubro, a

,

Assoeiação Comereial e In
dustrial irá realizar o seu

Baile do Chopp, que vem

sendo organizado por uma

equipe de abnegados asso

eiados, tendo à testa a Srta.
Lurdes, competente gerente
da Caixa Econômica Fede-
ral.

'.

CARLOS E DYLANE -

Para breve o "sim" do jo
vem e simpático casal ami
go Carlos Arthur , Henschel
e Dylane Terezinha Zonta.
Eles são filhos dos conheci
dos casais da sociedade jp�

. raguaense, Arno (Traudi)
Henschel e Valmor (Arnol
da) Zonte,

RECEBENDO AMIGOS

O· casal Ivo e Norma Ewald
recebeu quarta-feira à noite,
em sua residência, um Sele
to grupo de amigos, para
um jantar. Na noit.- ante
rior, o Rotàry Club. realizou

.

o seu jantar festivo, no Ita- -

jara.

CLEBER BECKHAUSER -

Terça-feira pr6xima, dia 13:
completa dois anlnhos, o

garotão Cléber Bechkauser,
que juntamente com sua'

maninha Nilva, de seis a-
,

nos, oferecem aos amigui
nhos, no dla 17, uma mesa

da de doces, na residência
dos seus pais, nossos ami
gos e leitores João e Maria
Ilene Bechkauser,

Enfeitando a coluna deste sábado, as elegantes senhoras
Ingeruth Mahnke Barattó e Sônia Marcàtto, �s patrenes.
ses das debutantes de 1983.

-,

gos, na boate do Baependi.
À Patríeia, nesses votos d.e
felicidades.

I' ,CASÓRIOS - Unem-se
neste sábado, em matrimô
nio, os casais: -Matriz; - 17
horas, Braz da Silva e Vil·
ma Bruehmueller, Gilmar
Petry e Maria Aparecida, 18
horas, Ireneo José Weiller- e
Rosângela Terezinha Dalla
bana e às 20h !:cio Pamplo
tia e Roseli Vaz. Na Capela
Santa Luzia, 16h, Valei!"
Campregher e Roselí Apare
cida Flor; Capela N. Sra,
das Graças, 18h, Roberto
Wachholz e Eliane Zapella e"
na Capel,a São Luiz Gonza

ga, 18h, Em íl io da Si'lva Ne
to e Márcia Inês Franzner.
Na Igreja Evangélica, às 20
n6'ras, Mário Lüdtke e Ma
ria Aparecida Brehrner,
Lüdtke.

CONVENÇAO, LOJISTA -

De 24 a 28 deste mês, em

Fortaleza-Ceará, reallza-se a
24a. Convenção Nacional do
Comércio Lojista. De Jara
guá .do Sul, já tem presen
ça conflrmada, o presidente
do CDL Mauro Koch e espo
sa Lenir e o diretor do spe,
Aleir Bittencourt.

UMAS & OUTRAS - O
casal Eugênio Victor (Bru
nhilde Mahnke) Schmöckel,
,ele diretor do CP" completl
dia 16, 33 anos de feliz mi

trimônio. Parabéns!! /I Dia
16 também, a neta do casal,
a Alessandra, filha de Ant&.

.

nio José Gonçalves e Yvonne
Alice, completa seis anos de
idade. I/E na mesma datl"
o querido casal Dr. Mário
Tavares e D. Diva, recebe
cumprimentos pelas bodas,
de ouro. II Completa am..

nhã um ano de· casados, os
amigos WUhelm Guido. e (i
ris Borowic%. E no dia 17,
Paulo e Analr Marcatto.!/
Hoje, 10 de setembr,o, é o

Dia da Imprensa. Obrigado!

NOVA DISCOTECA-
O empresérle Honorato Sal
vatti, está construindo uma

baita discoteca e ulsqueria
em Joinville, ultra moder
na, do padrão do Regine's.
Sabatti pretende lançar
rnals umas discotecas do gê
nero, ,,1"(1 Balneário Cérnbo-

.

riú E' em Jan:iguá do Sul.
Segundo se comenta, será
de fato u-ia discoteca' e não
imita."jes como existem pe
la ar.

�

RÁDIO JARAGUÁ - Nos
sos cumprimentos ai direção
e a brava rapaziada ,da Rá·
dio Jaraguá, pelos 35 anos

de existência da emissora,
uma das mais antigas de
Santa Catarina, eempleta
dos dia 4.,A RJ, por muitos
ainda hoje é conhecida ee

mo ZYP·9.

FEIRA DE ARTE - Esiá
marcada para sábado próxi
mo, dia 17, a segunda edi
ção da Feira de Arte e Arte-
,sanato, na ma Artur, Mül
ler, que oferecerá uma sé
rie de atrativos. Certamen
te será melhor do que a an-

,

terior, que foi sucesso.

PATRrCIA BELTRAMINI -

Comémorou ontem os seus

quinze anos, a bonita Patrí
cia Beltramini, -filha 'de ,Mar
cos e Brasma Beltramini,
que ofereceu, ontem à noite
uma riitcepção para os ami-' .. PASSAT SPORT - Os Srs..

. BONECAS VIVAS -
15 INSCRITAS -

./
'

Chegou a quinze' o nú
mero de garotas Inscrltas'
ao Concurso de "Bonecas .»

Vivas" do Lions Clube,
Cidade Industrlal. O pre
sidente Allbert Ewald� a

sua domadora Traudi e

companheiros de direto-.
ria preparam com áten�.
ção 'a principal premo
ção do clube, que vai a�,
contecer no dla 12 de .

outubro, no Clube Atlétl- .

co Baependi. �s candida
tas são Gilza Daniela Dé
bora Gonçalves, Venessa
Fallgatter, Cristiana Beli-
ze Bonezzi, Daniele Zank
ni, Camlla Chaves,. Mor-

•

.,gãna Frãncine Branden
burg, Scheila. Lubanski,
Eliane. Raquel Pereire.
Maria Luiza Donini Soa
res, Jacheline Rose e Ca:
rem Róberta Rosa.
Essas lindas garotinhas,
encanto dos pais e atre

vés deles, estão venden-·
do os votos, gue na so-··

matória-geral apontará a
.

rainha do concur.so, em

tara",. de festa, no Bae·

perldi, onde haverão ou

tras
.

a!r ações mais.

CONTROLE DA MENTE -
Vai sé realizar pela primei
ra vez em Jaraguá elo Sul o
Mind Control (Curso de
Controle da Mente), no pe
ríodo de 261setembro, a

,

1.%utubro. Será no Centro
Empresarial e maiores deta
,lhes pelo fone- 22-1101, com
o Prof. Saulo Leal, em Join...

ville.

CLUBE HARMONIA _
O Clube de Bolão Harmo-.
nia, clube feminino afiHado
ao C.A.· Baependi, em rego
zljo aos seus vinte e cinco
anos de existência, reuniu
ontem à noite todas as sues

integrantes para um jantar.
O Harmonia é presidido a

tualmente pela Sra, Cordi,
esposa do Sr. Nílson Bag
gentoss.

FEIJOADA EM CORUPÁ -
- A todo vapor a promoção
do Lions Glube de Corupii,
que ne dia 25 de setembro
vai realizar úma feijoada
beneficente no, Salão Paro.
quial sio José, em benefí.
eio dos .carentes . do muni
cípio. O preço do cartão,
por pessoa, é Cr$ 750,00,
valor que está ao alcance
de todos, bástante acessível,
daí porque cremos no su

cesso da promoção.

BAILE DO CHOPP - A So
ciedade Atlradores de Coru
pá, realiza neste dia 10, ho
je, o seu 17.0 Baile do Chop,
promoção que todos os (l

nos se repete e que já tor
nouse obrigat6ria. A ani�
mação será da Bandinha
Verde Vale, de Pomerada.
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EDITAL
ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 10'
Dênis Allen, filho de Sido
'(Vilma) Doering ,

Adolar Steileln, "no Para
guai
Sr. João Lopes
Sr. Orlando Packer
Sr. Arno Blich

Aniversariam amanhi

Sra. Treudl, esposa do
Sr; Arno Henschel
Mariza Doering
Mário Maas
Valdir Moretti

, Martins Tilles
Cleusa Cristina, filha de
Maria Ida eErnesto To-
rinelli

.

Dia 12 de �embro'
"Sr. Inácio Lemke, em Rio
da Luz Vitória
Sr. EI6i Wasch .

Denise Seick, em Serra Pe:
lade - ES.
Heike Schornmertz-

·

Sra. Wally, esposado Sr.
.Werner Voigt

pia 13 de setembro

'Sra. IIse'Mey Duar.te, em

Joinville
.

..
' Sr; Alexándre Costa

· Sra. Noêmia da Cunha Ja
.: cobi, em Itapocuzinho
, Iris Pawlowski, em Blu
menau

· Sr. Alfredo Sckiba, em .

Curitiba
Sra. Ivone K. Maitto

�t� J4 de setembro
; Sr. Rudolf Ehlert
,Sr. Hugo Horst
"Slvonei Tarc(sio Gretter
Sr. Uno Tironi
Sr. Eno Maas

• Sra. Teresinha Chiodini
Silva'

Dia 15 dá setembro
,'Sr. Wilson Luz, ein, Ctba.

.. Sr.� y..,a'ldemar Gumz, em

Santa Luzia
. ,Sra. -Volanda Pradi- Lenzi

,

�ra. Verônica, esposa do
Sr. Gerhart Égge.rt

:' Sra. Ana, esposa do sr.

João Weiler
Sr . ..ßertoldo Panstein, em
'Jaraguá 84'
Rogério José Vailatti '

Ricardo, filho de Hans

<'
'(Maria da �16ria)., Burow

Qia '1� de setembro
.

,

Sr. Hilário Krüger
Srta. Inês Jurilite Pisetta,
em Massaranduba

. ,Sr. Lu(s Pisetta
Alessandra, filha de An
tônio José (Yvonne Ali-

" ce) Gonçalves
,"Aos aniversariantes� os

'19ssos cumprimentos".

NASCIMENTOS,

Dia 25 de agosto

Juliana, filha de Ivo (Ma
ria) Heiden

Ola 26 de agosto,
Adriano, filho de Erwin
(Marciana) Harmsl ,

.,

Ola 29 de agosto o

Décio Marcos, filho de
Silberto (I racema)
Kreutzfeld

.

Ola 30 dé agosto
Graslela, filha de Edmar
(Leni) Micheluzzi
Marcos, filho J:le Fernan
lo (Maria) Arendt
Jaqueline, fiJha de Aldo
(Isalete) Meura
Cleiton Giovani, filho de

.

Ronaldo (Lani) Schmidt

Dia 01 de setembro

Jonathan Marcel, filho de
Lavro (Janete) Mengarda,
Ademir, filho de Fino
(Herta) R�asch
Katlane, filha de Egon
(Célia) Erdmann

Dia 02 de letembro
Marcelino Alberto, filho
de Marcio (Dorisete )
Chiodini
Juliana, filha de Luiz (Ma
ria) AnacJeto

Dia 0.3 de setembro
Eliane Crisn-ra, filha de
lnécio (tclanda) Pacher
Maicon LUís, filho de
Luiz (Almira) Treufler,
Vanell,I, filha de ,Ja·iro
(Asta) rle Oliveira

/ .

FALECIMENTOS

Dia 28 de agosto, de 1983
Rosa Dognini, 72 anos

Dia 30 d� agosto de 1983

Hedwig 'Behling Reinke,
70 anos

.

- ,

Proclamas de Casamentá
Áurea Müller Grubba, Oficial do Regist'ro Civil d'O

1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarin-a, Brasil. Faz saber que compareceram em Cer

.

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

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.344de 31-08-1983
ADEMIR DIAS e

DILMA APARECIDA ULLER
Ele, brasileiro, solteiro, a

çougueiro, natural de Jara

guá do Sul, dqmiciliado e

residente na Rua João Ja-.
nuário AyrosQ, nesta cida
de, filho de Alvino Dias e

de Maria Dias. Ela, brasilei
ra, solteira, do lar, natural
de São Jorge, Paraná, do
miciliada e residente na rua,
João Januário Ayroso, nesta

cidade, filha de Benedito
Uller e de Mar;ia _t.parecida',
Rodrigues Uller.

Edital 13.345 de 31.08.1983
LAURO WEISS e MARIA
APARECIDA SIQUEIRA

Ele; brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domlcilledóte
residente na Rua Bernardo
Karsten, nesta cidade, fj lho
de Reinoldo Weiss e de Ma
ria Weiss. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natural
de Pinhalzinho, neste Esta ..

lo, domiciliada e residente
em Barra do Rio Cêrro, nes-

.
te distrito,' filha de France
Iino Siqueira e de Madalena

Siqueira.

Edital 13,346 de 01.09.1983
CARLOS ARTHUR
\HENSCHEL e DYLANE
'TEREZINHA ZONTA

Ele, brasileiro, solteiro,
vendedor, natural de Jara-

Novo Governo Municipal
JUSTIFICANDO AO' QUE VEIO E O QUE PRETENDE

A presente .dministração
do município cOlTlpleta seis
meses agora neste mês de
setem�ro, uma vez que te

ve Início em fevereiro p.p.
Um perfodo relativamente

curto, esse 'de' seis meses,
.

mas que já foi suficiente
para o novo governe> muni

cipal apresentar 6timo tra,
balho, dessa forma justifi.
ca!ldo piem_mente ao' que
veió ,e o que pretende fazer.

Haja vista o conserto das
estradas no interior do mu- .

nicfpio, seriamente prejudi�
cadas com as chuvas de ju
nho e julho; a compra de
terreno na Bàrra do Rio
Cerro para instalação .de
g�ragem e posto de gasoli.
na, rampas e oficinas da

,municipalidade; construção

( VARIG HIJ[±)l CRUZEI�O )
.

'Passagens aéreas e serviço de carga.s e encqmendas
Varig/Cruzeiro pára a região da Grande Jaraguá dO
Sul,. é com q Organização Contábil ,"A 'ComercialM SiC
Ltda. Rua C€1. Procópio Gomes' de Oliveira 290 - Fone
72�0091 -, anexa a redação,: deste. jornal.

.

Relógios, pam
,

".-

cristais, violões e artigos finos
presentes, em todas' as

ocasiões é com O
LANZNASTER

O' SEU RELOJOEIRO

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

por José Castilho Pinto

de novo cemitério . mUniCI

pal na outra margem do rio,
pr6ximo da Têxtil Cyrus;
instalação de uma mlni-usi
na asfáltica, com o que se

tornará mais fácil o reparo
nas ruas asfaltada.; a mu

dança dos tubos de . esgoto
por nov�s e maiores, em al�
,gumas ruas da- cidade, me-

lhorando o sistema; Iligação
da rua Reinoldo Rau com a

Cei. Procópio Gomes, me

lhoria que possibilitou a

inovação do trânsito; com

isso resolvendo-se o crítico

problema do tráfego de veí·
culos no centro da urbe;
promoção da Feira de Arte'
e Artesanato, sempre no,ter·
ceiro sábado de cada mês,'
propiciando aos artésios' de
fora -e de Jaraguá expor e

.vender seus p.rodiut�s.
S6 a mudança do

-

trânsi
to, que acabou com o irri
tante semáforo instalado na

confluência da Av. Getúlio
Vargas-Mal. Deodoro 'da Fon
seca·Cel. Pro�6picf Gomes
Mal. FI'oriano -Peixoto, que
não raro gerava congestio.
namento com fila de auto-

, r;n6veis que se estendia até
a altura da municipalidade,
só isso, dissemos, já credita
ao novo governo municipal
muitos, 'pontos positivos.
Mas esse trânsito precisa
ser disciplinado para preve
nir acidentes. e a DroD6sito

. um 'amigo,nos lembrou que
se deve arraniar um meio
alie faéilite a travessia, com
seauranea, dos Dedestres ·al� ,

nun� ainda crianca outros,
já idosos. nas vias aql)ra 'de'
mão única 'e onde os veí.
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guá do, Sul.. domiciliado e

residenté na RUi! João Plcco-
_ li, nesta cldede.vfllho de Ar

no' Henschel e ,de Traudi
Penksy Henschel. Ela" brasi
leira, professora, tíatural de
Rodeio, neste Estado; domi
ciliada e residente "ria' Rua
Luiz Kinen, nesta cidade, 'fi
lha de Valmor Zonta e de
Arnolda Buzzl Zonta.

AUREA MÜLLER GRUBBA

voes FAZ POESIA?
Então exponha-as rro Varal da Poesia, dia l7 de se

tembro, durante a Feira de .Arte e Artesanato. Mostre
pera você mesmo e cara. os outros O quão importante
você é, Para maiores informações procure a Secretaria

. da Educação, Cultura, Esporte e Turismo � Av. Getúlio
Varqas 503,- ou. telefone para 72-1021 ou 72-0140 .

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos de
Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da lei,

Faz saber a todos quantos este edital virem que se acham neste Cart6rio para
protestos de títulos centra: ADOLFO HINTZ, Rua Walter Marquardt, nestá. COM E
TRANSP SAO PEDRO· VALDIR VICK, Estrada Guamiranga, Guaramlrim. DORIVAL
TANHOLl, Ilha da Figueira, nesta. EDEMIR PIAZZA, Rua Cei. Proc. Gomes de Olivei-

. ,ra, 99, nesta. FELlCI�NO VENTURI, Rua José Teodoro Ribeiro, 499, nesta. OSNI
MARCELINO, Ilha da Fiugeira, Tifa Schmitz, nesta. SILVIO REITER Rua Vifa San-

'. 'dra, s/'), nesta.
'

E, como os dltos devedores não foram encontrados e ou se recusaram a acei
tar a devida intimação, faz por intermédio do presente edital para que os mesmos

compareçam neste .Cartórlo, na Rua Artur M,üJler, 78, no prazo da! lei a fim de li
quidar o seu débito ou então dar razão porque não o faz, sob pena ele serem os re-

feridos títulos protestados na forma da lei, etc.
.

.

ns/ Jaraguá d Sul, 08,de Setembro de 1983.

Arno Olavo Duárte
•Edital 13,347 de 02�09;1983 ®

RUDIMAR BRUCH e
. MARILENE MALHEIRO

0 --

ELE.TRICISTA AUTONOMO

Eletricista em geral, manutenção industrial,
.

montagem de paínéis, consertos de. caldeira à 61eo,
caldeiras a lenha e serviços de encanador.

Ele; brasileiro, solteiro,
locutor, natural de ,Jaraguá
do -Sul, domiciliado e resi
dente na Rua Joinvllle, nes

ta cidade, filho ,de Rudiber
to Bruch e de Agata Zeh
Bruch. .Ela, brasileira, sol
teira, auxiliar de escrit6rio,
natural de Jaraguá: do. Sul,
domiciliada e residente na

Rua Padre Alberto Jacobs,
, .nesta cidade. fllhe de Ne
reu Malheiro e de Helena
Dias Malheiro:

.-

89250-Jaraguá do Sul
Santa Ciitarina

Rua Fritz Bartei, 610 - Fone 72-1429 - JaFaguá do Sul'Iluem tem Honda, agora tem um Clube
o CLUBE HONDA é o novo l'allçamento da HONDA. Nele você só tem vanta

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

participa de todas as promosões especiui'!! organizadas pelo CLUBE HON�A, como

convi,nios com hotéis e campings, concursos, etc.
.

E mais: ganha grátis a assinatura da "REVISTA DO CLUBE HONDA". Tu

• .: do o que você tem a fazer é vesth a eami seta do CLUBE HONDA. Faça-n.os uma vi-
-

. s.ita para maiores informações.
-'

-,

Afonso Piazera Neto
-'- Engenheiro Civil -

PROJETOS' E CONSTRUÇOES EM GliRAL
Revendedor Autorizado

Av. Getúlio Vargas, 15$
1.° Andar ,- Fone: 72-0186

culos trafégam bastante ace

Ierades. O lemb,rete do .aml
QO, ao nosso ver, é fácil de

.

ser viabilizado bastando,
para tante, que se óbserve
den.tro da cidade a velocida-

. de estipufada dos 40 .quilô·
metros por hora; ou cóm a

colocação, nas esquinas mals
movimentadas, de placas
bem . visíveis com a Jeaenda
pare; ou 'então com a volta
dos semáforos, medida�,._no
entanto, que deve ser Dem

sopesada, estudada a fun·
do, para evitar a irrita�ão

-

e preiuízo que os motoris
tas experimentavam ao en·
frentarem o malfadado se
máforo que existia na jun
ção de ru.s de que falamos
acima.. J

�

E nesta. altura., vamo$' en- ?
cerrando e aproveitamos 'I.!;Y

,para esclarecer que nos $en·
timos a vontade para -comen
tar, elogiar O" crlticär' qual-
quer administra·
ção pública, �ri
meiro porque há
mais de 20 anos
não pertencemos
a nenhum puti
do político, e se

Qundo porque,
não necessitamos
de empreao ou
"bico", pois so-'
mós funcionário
aposentado do
Departamento de
Inspeção Federal
do Ministério da
Agricult,ura". �r.�
cebendo .ótlma
remuneração.
Diante deste es·

clarecimento nin
quém. poderá di
:.cer que "estamol>
falando deItá"

.

maneira. ou se

quiSerem, el\oqi..
".

ando. DOrque so

mos deste ou

daquele. pa'rtido
ou porquê ckse
iameis uma colo
�acão f,la Prefei�
.tura Municipal.
Jar'aouá do :; II,
05.09.83

,RONDA

f

·EntrenoMonza4portasporàquL
EDllel�lerfer Clmírcil
�I VeleHlls lIH.

ASTRÔN.IC
ASSISTêNCIA TÉCNICA.ELErRÖNICA JARAGUÁ Ltda.

•

Equipe' alterne -ite espedalizada em consertos de
calculadoras elerrônlces, somadores, máquinas de es

. crever elétricas e manuais, relógios-pGlnto,' ,registra
dotas' e mime6grat.,s.

Técniéos cursa-dos junt.j a Ol1vetti e Oismac do
Brâsil. Atende-se i,mto a seJa empresa.

A ASTRöNIC fica' na rua', Reinoldo Rau, 7$2,
junto a Tete Confecções; teléfone 72-0534 - Jaraguá
do Sul

.

,

,,--------------------------_----,�
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Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34;
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. DRT-SC
n.O 729 e Diretor de Empresa JornaHstica n.O 20. Mem
bro efetivo do I nst. Histórico eGeográfico de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - DRT-$C n.O 126/
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.

Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e impres�ão: .Composição Gráfica e Editora _?:F -
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.
.

Assinatura pare Jaraguá do Sul: ; Cr$ 3.0QO,OO '

Jutras Cidades: .; ; Cr$ 3.500,00
'

Número atrasadq: , Cr$ 150,OÔ
Número avulso: Cr$ 100,00

.

Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Uda, Tábula Veículos de 'Comunicação S/C Ltda. e Pro
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Este jornal 'é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI. •

Veículos movidos ii álcool
Corcel II L - prata réclo 1982
Corcel II L - azul 1981
Belina II L - azul 1981
Brasfl ia - branco 1981
Volks/1300 L - branco 1980
Chevette SL -' beoe , 1981 '

Veículos movidos a gasolina
Del-Rev ouro e port. - prata 1982'
Corcel ti L � beqe 1982
Corcel II LDO - beqe . . .. 1979
Corcel II ST - beoe . -: , 1978 '

Corcel II L - larania 1978
Corcel cueê - beQe ; , .. 1977
fiat 147 - branco 1978
Passat LS - amarelo . . . . . . . . . .. 1979

"

Brasília - amarelo ' ���ZVolks/1300 - azul ..

Chevette Hech - verde met 1980
Kombi - branco ., .. ;......... 1977
F-l00 álcool - Ocre 1981
F-4000 - Laranie 1978
Corcel i I ST � branco . . . . . . . . .. 1978

I Corcel II ..ST - beóe . . . . . .. 1978
Corcel cupê - branco , 1977
Corcel cuoê LOQ branco :. 1975 "-

Corcel cuoê - branco ; '.. ����Corcel cupê - verde " .

Passat - branco ; 1977
Brasllie - verde

:
.. r ••••• � •• 1974

"yeícuJos em Promocão:

Fiat 147 � verQe . . . . . . . . . . . . .. 1977
Gorc�1 II .,' Branco . . . . . . . . . . .. 1979

�orcel 11 - beqe '

:.... 11997881hevette L - marron .

Chevette Hatch - verde met. 198,0/

•

'. 1

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, I�TERURBANO, EXCURSOES

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocéjriclo' à disposição modernfssimos ônibus, com

,pessoal especializado, 'possibilitando \,Ima viagem
tr.nquila, rápida e segura.

.,; <: P-rograme beml Programe Canarinho,
o tran_sporte carinhoso.,

CONFIRA A HIS1'OIl.IA ...

HÄ38 ANOS

- O Tupinambá e o Aliançá aprovei
tavam o domingo para uma partida de fu
tebol, que era vencido Pelo primeiro d'Or
3xl, vit6r)a considerada justa e merecida,
com tentos de Etti e Velho (2); este een
siderado o artilheiro com 2 tentos; fazen.
do jús, à data porque naquele dia comple
'taiVI' as suas 20 primaveras. O Tupinambá
fOpn8Và assim: Costinha, Pedro e Maní;

. Ballock,"Marinho e Ru�ns; Cifo, Manoel,
Etti, V�ho e Elpídio. A arbitragem de,JÚ4

: ·lio .Ra,mos era considerada 6tima, que ex
,

pul�u Ma�í e Antonio de campo por és
tarem usallClo jogo pesàdo.,

,
Já o "c�raH., iii Jó.inviJI. 'e " ganha...

va do RiachueJo por 3xO. E notem a r..

clamação �o éncàrregado de esportes do
«Correio do'povo»: ,"NOTA - Deixamos,
de dar detalhes deshl prelio, pois "io fo
mos convidados � aéompanhar a delega.,
ção rubra". Estava lavada a alma do cro
nista esportivo. Viu?

Bario de !tapocu

Finalmente usaVII ela palÍlvre o dr. Luiz d.
Souz'e, Secretário de. Segur.nça e repr..
sentante do Governador Irineu Bornhau
sen, com um brinde' aos Chefes da Igreja
Cat6lica em Santa Catarina, ,sues revdmas.
D. Joaquim· Domlngues.de Oliveira, Arce
bispo e D. Pio de Freita., Bispo da Dioc.....

,Por seu turno era noticiado o res

surgimento do G.E. Onze Herois, da fOl'ma
como segue: "Soubemos de u.m crack do
G.E. Onze Herois que este quadro irá unir
se ao S. luiz, formando assim mais um

grande clube para esta cidade. O novo

quadro neste' caso contará com qtimos ..
lementos como: Cilo, Llvinus, Costinha,
Nlcolh1i, Ari, Rubens, Vergundes, Erriesto,
Pedro, Helmuth, Maba, Erwino, Lona1nho,
Neit%e�. muitos outros". '

.. ; HÁ 30 ANOS

... HÁ 20 ANOS

- O cimento estavá na ordem do di••
.Entre a Cimara e a Prefeitura formara.se
um verdadeiro ,rebú que aCabou ganhando
os escalões superior8$ da administraçio,
pública. As denúncias do sen'lan'rio local

repercutiam na C'm.ara' 'ederal e a Cia.
Catarinense de Cimento Portland, enviava
longo ofício à redação, confirmando que,
"efetivamente, houve fornecimento à P...•

feitura de Jaragu" do Sul, destinado se

gundo informações -eontldes er.n ss/ofklo8,
às obras daquela edilidade" e que, em vlr
,tude da tramitação de um requerimento
'no Cóngresso N.�ionall publicado, no DI'
rio daqu�la casa, "por' ter sido

'

exibidv
éomprovante da venda do referido produ-
"lo, o que muito nos surpreendeu, esta DI- '

retoria resolveu cancelar definitivamente
o fornecimento de _qualquer, qU8!ntidlde �"
Prefeitura", etc. etc.-- "Outrosslm, que.;,
remos nos congratul.r com '0 elevado es

pfrlto eSclarecido da Direção des" 6rgão,
atento sem,stt .ós intetesses- "di coleti'fl·
dad.�'. Era o ,fim de uma canlpanha dur..
mente sustentada contra à Cimara • a

Prefeitura, afinal vencida '" pelo 6rgão de.
imprensá, no exclusivo objetivo de mora·'

. nur os atos da administração pública do
nosso Município.

... HÁ 10 ANOS

....... Com li lembrança ainda' recente
da maior ehelá do .,.,i'lo dermis de Julho'
de 1983, que comoveu os irmãos brasi
leiros e a opinião pública internacional,
resultou uma. e�periência da coordenação
dos assuntos,quando' se ,refe�em aos mo

mentos dlffceis de uma col�tividade e,

graças ao len.to aprendizado -d. todos os' ,

seguimentos da sociedade; ,a catástrofe
não foi maior porque a força mobilizadora
funcionou, precariam.6te por,motivos vá..

rios, mas, funcionou. iarágúá do Sul tam�

bém 'andóu de:_rÍos tran.borélàndo, depois
do susto do vendaval, ,-nas não teve fia·

gelados a lamentar. Ä próp6sito das en..
'

chentes, vale lembrar que o Pref. Eugênio
Strebe, pelo Decreto n.O 277/73, organiza.
va a Comissão da Defesa Civil (Comdec),.
como 6rgão de, coordenação dos álSunto�
da defesa civil, como tal defini. na lei.

, estadual n.· 4.84l, dá 23 de maio d. 1973.'
,

Era Jaragu' se organ.ii.ndo,:.' ' : '

,
'

- Paulo C,sar comentava o jogo
Baependi x Seléto, em Guaramirim. Juiz:
Heinz Mahnke, bom. 1" tempo - Baepen
di 1 x Seleto O. Final - Baependi 2 x Se.
letQ r:' Marcaram para o Beependi: Turi
bio aos 43 m. da la. fase e Taranto aos

, 5 da 21. Para o Seleto: Borbe aos 4 m. da
2a. fase . .ouadros - Baependi com Gaul
ke, Otacílio e Ronaldo. Weiter, Baloqui
nhe e Iepl. Ivo', Cyrel"iéu, Taranto, Turí
bio e Norberto. Seleto com Cordeiro, o.n- ,

ker e Oliveira. Wunlbaldo, Correa e Borba ..
Reinke, Paulo; Bramorski, João e Duarte.

- ,Realizava-se um banquete of.reci':
do ao rev. Padre Alberto Jacobs, Vigário .

da Paroquia; peio 25.· aniversário de eh..

gada, a Jaraguá. Mais de 100 pessoas parti
cipavam d� ágape no Salão Cristo Rei,
hoje demolido, falando na ocasião o sr.

Artur Müller, em' nome da Prefeitu.;a, Pa
dre Teodoro ém- nome da população cateS

lica, Oswaldo Heusi, gerente do Banco In.
co. Emocionado falou o ,homenageado a

gradecendo 'as manifestações de apreço.

.,
- � o"'

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUA E CONPAL Concentrados para AlimentOi

SERViÇOS CONTÁBEIS?; SE�UROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS AeREOS VARIG?,

Se o seu prC\)blema é .�te a solução é esta:
.

'ORGANIZAÇAO CONTABIL "A COMERCIAL" .lTDA.
Rua CeI. Procópio �m.s, 290 - Telefone 72..Q091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Rua Venâncio da Silva Porto, 331

Jaragu-á do Sul - SC.

COMERCIAL FLORIANJ

CALCULÀDORAS ELETRONICAS SHARP
PELA META�E DO PREÇO.

Comprõve você mesmo. Ligue para 72.1492
e peça uma demonstração sem compromisso.

RELOJOARIA AVENIDA

Presenteie comjóias e as mais finas
sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Màrechal/e Getúlio Vargas

-FUNILARIA JARAGUA LTDA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: -72·0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

1- -Betroescavadeíras e Tratores de Esteira

I ,CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, ) .016 Telefone: 72·1101

A moda certa em roupas e calçados é com i1

CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

CINDERELA

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

DESPACHANTE 'VICTOR

IDinplacamentos - :Transferências __ o Negativas
<:

• Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e
�. Carteira de Identidade.

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

Tel.fones: 72.0060, 72.0327.72.0'55
...",,- r,

.

DOS JORNAIS DO
'

ESTADO Dr. Mazureehen
conta as suas

•• A •

remlnlscenClas

e singularidades
de Jaraguá

o «Correio elo POVOi apre.
senta nesta edição, a última
parte da palestra proferida' pe
lo Dr. Waldemiro Mazurechen,
publicada em capítulos, do in·
teiro agrado aos nossos leito
res. Ei-I�'

"Não p�derla terminar ...
tas reminiscências sem ao me
nos mencionar' mais arguns fIOo

mes de famílias de meu conhe
cimento pessoal, e que Já.1
segunda, terceira e abS quart.
geração, contribuiram e cont�
nuam contribuindo com SUl.

atividades para o engrandeél·
mento crescente desta terrl,
qu., por certo, todos amames.

Assim, ao leo da mem6rla, pot'
ordem alfabética: Albus, AYfOo
so, Buhr, Buck, Breithaupt,
Behling, Bartei, 'Curniewies,
Costa, Chiodlni, Doubrawa,
Dornbusch, Gonçalves, Huft.
nuessler, Hass, Harnack, JallJo
sen, Emméndoerfer, Erschlgg,
May, Marcatto, Menegottl, Mi�
'ler, Mahnke, Morettl, Leltholcl,
Fischer, Grubba, Kanzler, GUIIIl
Piazera, Pradi, Píccoll, Pali"
tein, Raclünz, Rudolf, Schmidt,
Souza, Silva, Schulz, Stulzet,
Tavares, Weege, Wagner, Wolf,
Vasel e ainda Franzner, Frt'f'
gang, Frenzel, Fischer, Krause,

Lessmann, Sonnenhohl, WJ.
lhelm, Hiendl'mayer.

Setembro/a3-
,

No Senadinho docalçedão o polêmico caso das apo
sentadorias da. Assembléia Legislativa ganhou uma curiosa

denominação, extraída da última produção musical do can

tor Raul Seixas, sucesso nas paradas do País: - Plunct,
plaot, zumm ... - Não vai a lugar nenhum.

Numa dessas campanhas de Educação para o Transito,
que surgem a todo momento, o policial Vilson, todo orgu�
Ihoso, dava a alguns novos motoristas, instruções a res·

peito do correto modo de praticar a arte de dirigir. Nunl'
dado momento, um inCli�íduo perguntou, muito tímido, ao
ouvir o sábio policial Vilson pronunçiar a palavra "pedes.
tre": - Seu guarda, o que é um pedestre? -- Pedestre,
meu filho, é o principal obstáculo � ciréulação de auto-
m6veis pelas carsadas.

'

A Cidade de Quito, no Equador, vai sediar o III Cam
peonato Nacional de Nomes Raros. Afirma-se que a équi
pe mais forte é da localidade de Manabi, no interior do
País. Lá existem nomes esdrúxulos como Land Rover Gar
cia, Obras Portuárias Sanchez, Cavalgada Esportiva Zorn
brono, Liberdade de Sufrágio Vera, Ursa Maior Medranda
e Conflito Internacional, Loor. Nanabi, aliás, tem como
Prefeito o sr. Circuncisão Hidalgo e entre suas autoridades
encontram-se os cidadãos Mercedes Benz Lino, Terça Fei
ra Treze Santana e VickVeporub GlIer. O júri do Cam
peonato será composto de um padre, um funcionário de
cartório de registro civil e, pasmem, um membro da As
sociação Protetora de Animais.

Comentário de um dos detentos do Presídio HélioGo.
mes, do Rio, feito com aquele conhecido sotaque do ma.
landro de morro carioca, ap6s receber a visita do Gover.
nader Esperidião Amin: - Rapazes, acabo de tomar uma,
decisão. Quando sair daqui vou para Santá Catarina. Já
conheço até o Prefeito. ,Quer dizer, sou quase de lá.

Difícil entender !l política! Mansour Challita, diploma
tà libanês, nos oferece um exemplo pelo qual se pode ver
as sutilezas que envolvem essa arte que, no Brasil ainda,
enqetinha, Sua história vem à propósito da máxima se

gundo a qual, na polftica importa muito mais a maneira
de dizer-do que aquilo que se diz. Eis o exemplo, extr aí
do da literatura árabe: "Um sultão sonhou que havia per
dido todos os dentes. Um.advinho da corte explicou: "Que
desgraça! Cada dente caído representa a morte de um pa
rente de Vossa Majestade". Furioso, o sultão ordenou que
lhe aplicassem 100 açoites. Chamaram outro advinha, e
este disse: "Que felicidade! O sonho significa que haveis
de sobreviver a todos os vossos parentes". Iluminou-se a,

ttslonornla do sultão e mandou dar ao advinho 100 dina
'res de ouro. Um cortesão, cruzando com o segundo advl-
nho, perguntou-lhe: "Não foi tua interpretação, no fundo,
a mesma que a do outro? - Foi, sim, - respondeu o ho
mem. "Mas lembre-te: tudo depende da maneira de dizer".

A oitava missão do Challanger, o ônibus espacial dos
Estados Unidos párte com uma novidade. Os cinco astro.
nautas sobem a bordo acompanhados de igu_al número de
ratos, destinados a servir de testes para futuras experjén.
cias biol6gicas. A Nasa prestaria sem dúvida um grande
serviço ao Brasil se recrutasse nestas terras tupiniquins

,

I"tais passageiro�. De preferência racionais. Aqui encontra
ria robustas ratazanas de causar inveja aos mais conheci.
dos lalaus internacionais.

Uma menção e homenagetll
toda, especial ao saudoso Df·

-

Godofredo Guilherme Lutz bI

ce, um dos pioneiros da medi�
na na região, pois que, colIJO
ser humano e como profisslt
nal, "deu tudo de sí, sem pli!'
sar em sí", enquanto pode ,.,.

vir o pr6ximo. A todos os I....
brados ,com pedido de-perdif
aoS que a 'mem6ria obvidoll
neste momento, nomes que·eII"
galanariam qualquer CO""''",
dade, vai também aqui a mill'"
mais sincera homenagem, befII,
como aos milhares de anôll'

I mos obreiros em todos os ti'
,

mos de atividades, sem clIl'
colaboração diuturna de "a�valeriam as mais brilhantes
deranças empreendedora.1�
progresso 'e bem-estar· ......

"
nossa "Pérola do ItapocU .

"

Obrigado, CompanheirOlf
25-07.1983.

"

•

Pela segunda semana consecutiva a Assembléia deixou
de realizar sessão na quinta-feira. Em ambas as vezes o
motivo foi o mesmo: falta de quorum. Se a moda pegar,
a semana dos parlamentares catarinenses - pelo menos
no que diz respeito a sessões - será encurtado para três
dias. O povo por certo está de olho nisso.

O Desembargador Aloisio Biasi já concluiu o ante
projeto que estabelece as normas' de funcionamento dos
cartórios judiciais, estando a cargo da Comissão Especial
do Tribunal de Justiça, composta por Osni Caetano dai
Silva (Presidente), Aloisio Biasi (Relator) e João Martins,
para redação final, para envio à Assembléia para ser vo
tado. Segundo Afoisio Biasi, na verdade os cart6rios iá fo.
ram oficializados de acordo com a Emenda Constitucio
nal n.O 2, "agora estamos apenas definindo as normas".
Ele ',explicou que, todos os cart6rios que optarem pela ofi·
cialização passarão a ser pagos- pelo Estado e a arrecada·'
ção será remetida aos cQÚ,' públicos .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Segundona inicia em outubro
com oito equipes

o Campecnato da 2a. Di
visão da Liga Jaragua'ense
de Futebol já tem definido
o núm=ro de participantes
e da!a para lnlclo. Clto e

quipes tomarão parte do
certame que começa dia: 09
de outubro. O presidente
Valriir Arno Stricker infor
mou que as partiéipantes
foram divididas em chaves,
ficando na éhave "A" o XV
de Novembro, Vila Lenzi,
Rio Cerro e São Paulo e,
na Chave "8", a Jaraguá
Fabril, Figueirense, Ponte
Preta e Grêmio Garibaldi.

� tabela do primeiro tur-
.

no já é conhecida: 'dia 09
de outubro - XV de No
vembro x Rid Cerro, Vila
Lenzi, x São Paulo, I Jaraguá
Fabril x Figueirense e Pon
te Preta x Grêmio Garibal
d'i j ,dia 16 de outubro -
São Paulo x Rio Cerro, XV
de Novembro x Vila Lenzi,
Grêmio Garibaldi x Figuei
rense e Jaraguá Fabril x P.
,Preta; dia 23 de outubro -
Rio Cerro x Vila Lenzi, São
.pau�o x XV de Novembro,
Figueirense ?< Ponte" Preta
e Grêmio Garibaldi x Jara
guá Fabril. Nd returno ha
verá apenas' à inversão do
mando' de campo.
tlGA SEM DINHEIRO
O presidente Stricker, da

UF, disse que, a entidade

está à beira da insolvência,
acumulando déficit de apro
ximadamente Cr$ 40 mil
mensais. E desabafou: "na
época da campanha de Pe
dro Lopes à presidência da
Federação, ele nos havia
prometido Cr$ 50 ml] men
sais, o que não está sendo
cumprido. Recebemos até
hoje somente uma parcela
e desde, então estamos tre

balhandd no "vermelho", o
brigando-nos a desembolsar
recursos e a lançar mão de
empréstimos para cobrir as;

despesas da Liga. A Federa
ção nos deve cerca de e-s
400 mil e caso esse dinhei
ro não venha logo, podere
mós a.té mesmo fechar a

Liga", disse.
TORNEIO TEM SEQO�NCIA

O Tornéio "Mário Vitó
rio Rassweiler" caminha ao

final do segundo turno. No

domingo, dia 4, em virtude
do desfile cívico '

na Mare
chal Deodoro, não houve ro

dada, que ficou transferida
para este .flnel-de-semene.
Em Massaranduba, deve-
riam jogar Cruzeiro x Ju
ventus, partida que não a

contecerá uma vez que o

Juventus deslstlu da éompe
tição. Estrella x Arweg e

Cruz de Malta x João Pes

soa, são os jogos que serão
realizados.

Bolão: Baependi realiza o

IV Torneio da Independência
Tido como um dos rnais

importantes aconteclmen
tos bolonísticos do Esta
do, que' reúne a "nata" do
bolão catarinense, o Clu
be Atlético Baependi rea

liza nos dias 10 e 11 de
setembro o IV Torneio

,

Independência e II Troféu
Transitório "Eugênio José
cia Silva", 'em suas can

ches. Oito equipes vão

participar, divididas em
, chaves, estando na Chave
"A", o Baependi, Guaira
cás (Timbó), Vasconcelos
Drumond (Itajaí) e Joln
vllle: e, na Chave "B", o

, Pinguins (Indaial), Caça e

Tiro 1.0 de julho (Lages),
. Barriga Verde (Florianó
polis) e Paysandu í Brus
que).

(
,

O Pinguins; de Indaial,
"&. tricampeã do Torneio
,Independência e detento-

ra do I Troféu, Transitório
"Eugênio José da Silva".
O C.A. Baepencli, libe

rou à imprensa a tabela
do Torneio, que começa
hoje: 8h30 - Baependi x

.Joinville, 9h45 - Pinguins
x Paysandu, 11h -. V.
Drumond x Guairacás,
12h15 - C.T. 1.0 de Ju-

, lho x B" Verde, 13h30 -

Baependl xV. Drumond,
14h45 -:;::-, 'Pinguins x C.T.

,,1.0 de Julho, 16h' - Joln-
ville x Guairacás, 17hl5.

Paysandu x Barriga Verde,
18h30 � Guairacás x Bae

pendi; 19h45 � Barriga
Verde x Pinguins, 21h
V. Drumond x Joinville e

às 22h 15 -- C.T. 1.0 de
Julho x Paysandu. As par
tidas finais começam às 9

horas de domingo e ter

minam às 15h15 quando
então conhecer-se-á o clu
be campeão do Torneio';

Págiaa 9

Conselho,
'

Desportivo
,

reune-se na

terça para
,

definir a

Oliseja

Estaduál Adulto e Juvenil de
futsal corneca à noite

I

o Conselho Desportivo
Sesiano irá se reunir na ter

ça-feira, dia 13, às 15 horas,
para definição do número
de empresas e de modalida
des que participarão da II
Olimpíada Sesiana Jaragua
ense - OLiSEJA e marcar
a data do encontro com os

encarregados de esporte
das empresas para delibera
ção sobre a Olimpíada. A
ÖLiSEJA começará no dia
28 de outubro e terminará
em 02 de dezembro.

Ontem, dle 9, fol.o prazo
final para as empresas con

firmarem participação e a

notarem as modalidades,
que pretendem disputar e

que são: atletismo M/F,
basquete masculino, bolão
M/F, bocha, canastra misto,
ciclismo, dominó, futebol
de salão, futebol suíço (pa
ra atletas com idade igual
ou superlor a 30 anos), fu
tebol suíço i( para atletas
até 29 anos), general mis

to, handebol M/F, tênis de
mesa M/F, tênis de campo,
tiro ao alvo pressão, voll
boi M/F e xadrez misto.

Até o final deste mês es

tará pronto o cronograma
'das atividades olímpicas.

Começam às 18h30 deste sábado, dia 10, os Campeo
natos Adulto e Juvenil de Futebol da 'Salão, da Federa
ção Catarinense de Futebol de Salão, no Ginásio de Espor
tes Artur Müller. Nã Chave Norte estão as equipes de Ja
raguá do Sul, Joinville e Mafra.

A primeira rodada marca partidas para Jaraguá do
Sul' e a programação, salvo modificação de última hore,
é a seg8inte: hoje, Mirtes x Guarenl (juvenil), Brelthaupt
x Tigre e Besc x Guarani (adulto); amanhã, Mirtes x Ti
gre (juvenil), Breithaupt x Guarani e Besc x Tigre (adul
to ),' Nos dias 24 e '25 de setembro, as representantes ja
raguaenses intervirão em Mafra.
MIRTES EM TERCEIRO LUGAR

A exemplo da Cyrus em 79 e da Jarita em 81, a As
sociação Desportiva Mirtes-conquistou de forma brilhante,
nó último final-de-semana, o terceiro lugar no Campeona
to Estadual de Futebol de Salão - Infantil, na cidade de
Criciúma. Na sexta-feira à noite derrotou o Próspera por
1 a O, no sábado pela,manhã venceu a AABB de Blume-

, nau por i a 2, à noite perdeu para a Sadia de Concördla
por 3 a 2 e na manhã de domingo, na decisão do tercei
ro lugar, goleou o Palmeiras de Criciúma por 5 a 3.

Além de ter a defesa menos vazada, a,' Mirtes teve
ainda o' artilheiro do çampeonato, o Rubini, que marcou

sete gols. O campeão do certame, vencedor igualmente
da competição anterior" foi o Hélio" Moritz de Lages, o

2.° colocado foi a Sadia, a Mirtes em 3.° e o Palmeiras
ficou .com o 4.° lugar.
PELADAO

Mais de cinquenta equipes se inscreveram até segun-
, da-feira, último dia para inscrições, ao '''Peladão'', cam

peonato de, futebol de salão que vai reunir equipes não
filiadas à Ligas ou Federação, do Vale do Itapocu. A pro
moção é 'da Divisão Municipal de Esportes, em colabora
ção com a Liga Jaraguaense de Futebol de Salão. Essas
equipes inscritas deverão na próxima segunda-feira, dia
12, confirmar a inscrição e pagar a taxa de Cr$ 12 mil,
durante assembléia marcada para às 19h30, na própria
Divisão Muni�ipal de Esportes.

VARZEANO TEM,QUATRO PARTIDAS I

PELA SEGUNDA RODADA
'

Em virtude do desfile cí.vico, comemorativo a Semana
da Pátria, não houve rodada no domingo válida pelo I

Campeonato Municipal de Futebol Varzeano, já em sua

fase semifinaL Desta forma irão jogar, pela Chave Rosa,
às 9h Bangu x Canto do Rio e às 10h30min Rio Molha x

,

Vila Nova; pela Chave Branca, às 14h Sânta Luzia x Jera-

guá e às 15h30 Figueirense x Vila, Lenti.
, , . .

Os jogos estão programados para o Estédio Max WI
Ihelm no Clube Atlético Baependi. Vale, lembrar que de
cada cheve classificam-se duas equipes, que após briga
rão 'entre sí em busca do título, que vale um troféu e um

boi, enquanto o segundo colocado vai receber 'um. troféu
e um porco e o terceiro e quarto _colocados, trofeus.

EXTRA.OFICIAL DE BOLÃO ENTRA
NA FASE DECISIVA

O Campeonato Extra-Oficial de Bolão "Vale do trepe
cu", teve realizado a sétima rodada esta semana, dias 8 e

9, 'entre Az de Ouro x Guequari, Guarani x Tudo Azul,
Senta Púa x Vitória 'e Fantásticos x Alvorada. Faltando
ainda três rodadas pera o término do segundo turno; a

classifIcação, após cinco rodadas, estava assim: Canari
nho com 19.398 palitos, Vitória, com 19.381, Alvorads
com 19.368, Caxias com 19.335, Guaquari com 19.159 e

Senta Púa com 19.021 palitos derrubados.
A oitava rodada, na próxima semana, marca os se..

guintes jQ9os: dia 14 _ Az de Ouro x Canarinho, Vitória
x Alvorada; dia 16 _ Fantásticos x GlIaquari, Guarani x
'Senta Púa e Tudo Azul x Caxias,

'

No último final-de-semana" em Blumenau, Jaraguá
participou do Torneio Fundação Cldad: de Blume�a.u, c3"
memorativo aos 133 anos de. fundaçao. A clessiflcação
final, pela ordem, ficou sendo: Blumenau, G�sp�r, ),.., r ",

ville, Caçador, Concérdle, Timb6, Jaraguá d'" ,

que.

CONSELHO DESPORTIVO
No dia 25 de agosto, o

Conselho Desportlvo Sesia
no discutiu e aprovou a

.

posse do desportista Sídio
Müller na função de presi
dente e de Darci Correia na

vice-presldência. Desta, for
ma, o novo Conselho ficou
assim constituído: coorde
nador Altair de Oliveira
(Sesi), ,presidente Srdio
Müller (Malwee), vice-pre
sidente Darci Correia
(Weg), secretário Adolar
Bertoli (MarcaUo), secre

táricradjunto Sérgio Luiz
da Si1va (Malwée), tesou

reiro Luís Carlos .Nicol'uzzi
(Cyrus) e encarregado de

esportes Hereíllo 'MendQn�
ça da Rosa (Sesi).
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. O Incra:estáfazendo detudo pára
aguiadoITR8J chegar voando äs suasmãos,

�I ..

; "

,

_", ONDEPAGAR', ',',
,�rrR. ,', .

o'

,

Se aguia estiveiemcobrança rio
banco, é lámesmo onde você pàg�;

,

,
Mas se você recebeu a sua guia em casa,

_. ou se teve que pegá-la na Coordenadoria .. ,

,.

do Incra, você pode pagar erríqualquer ,,-'

agência de qualquer.banco autorizado.

OINCRA'ESTA
FACILITANDOA
ENTREGADAS
GUIAS.,' <�"''',
Neste ano, o Incra estáenviandomais de "<:
1 milhão de guias pelo correio, diretamente pára
o domicílio do proprietário rural. .

Se você está.com o seu cadastro atualizado nó
Incra e com o endereço correto,você recebe a'
sua guia em casa. Mas se o Incra não temo seu

endereço, ouo endereço que você deu não é
claro, a sua guia foi enviada pará Um dos
bancos arrecadadores do seumunicípio. (r>
Alêmdisso, oIncra envíou uma
notificação individualizada para a ,

prefeituramunicipal, onde ._'-J.!IfP'""",,,
constam a agência do banco . é

'

autorizado, o valor a pagar '

e a data de vencimento. '('
Para saber se o seu ITR
foimandado para a sua
casa ou para qual
agência bancaria, vá à
prefeitura. NaUnidade
Municipal de
Cadastramento da,
Prefeitura você . /
encontra todas asinformações,

..... :_.

._

"
"

�doseu
::::;..----município. Assim,

você pode saber se

O QUE O INCRA FAZ
'

SE O SEU ENDERECO·
NÄo,É LOCALIZADO.

PORQUEÉ.
IMPORTANTE PAGAR

'

OITR.OS SINDICATOS,
TAMBÉM PODEM
AJUDAR.

Todas as guias devem chegar aos seus destinos
até 10 deagosto.

'

Se até este dia você não tiver recebido a sua guia
em casa, vá à prefeitura saber se ela foi "

mandada para a sua casa ou se-está em
,

,

cobrança no banco. Se ela foi para a sua casa,
mas o correio não encontrou o seu endereço, é
devolvida ao Incra; que por sua vez amanda

'

pará a sede de suaCoordenadoria,na'
,

capital do Estado onde vocêmora. Mas se a
guia foi para a sua casa e você não a recebeu
nem o Incra a recebeu de volta, a sua guia foi
extraviada. Neste caso, você deve solicitar
2� via de seu,ITR também na sede da
Coordenadoria,

O ITR que você paga é usado paramelhorar
avida da sua comunidade. A partir.deste ano,
1001170 do ITR fica com a prefeitura do seu
município. E, além de ajudar a sua
comunidade, o ITR é cobradojunto com
outras contribuições que ajudam também os
sindicatos. Com mais dinheiro, o sindicato.

I trabalha.melhor por você.
'

,

Alémdisso, o ITR é um.imposto justo,
Ele.dá desconto de até 90% para quemplanta
mais e produzmelhor. Ao. mesmo tempoem
que aumenta cada vez mais para quem tem
terras e não planta. Como você pode ver, o

\' ITR: é um imposto que incerttivªº h9meJl1.a'��'
�: tirar omelhor proveito da: sua terra.'"·'

. <

'".;

O Incramandou para o seu sindicato rural uma
lista igual à da prefeitura com as informações
do ITR de todos os seus filiados. Se formelhor
para você, leve suas dúvidas ao sindicato.

, A

QUANDOVOCEDEVE
PAGAROITR.

;-

,

Cadamunicípio. tem uma data de vencimento
diferente: 19 de agosto, 24 de agosto, 5 de

'

setembro, 15 de setembro, 26 de setembro e

4deoutubro.
O seu ITR deve ser pago de uma só vez numa
dessas datas. Veja qual é o seu prazo de

. pagamento na prefeitura, no sindicato, no
,

banco ou na própriaguia.Mas não deixe para
verificar isto na última hora.

\
.

LEVE sUASDúviDAS'
PARAAPREFEITURA. ITR 83-100%:DAS·PREFEITURAS.

MEAF INCRA -,
O Incramandou para a prefeitura uma lista
com ínforjnações do ITR de todos os imóveis

'

AGORA .EM ·J'AR.AGUÁ-

Clínica Dr, Jorge turs '. �

Camargo Inchausíe, "COMPRE o SEU WTE NO JAROíM SÃO U.:JIZ POR APlINAS
Cr$ 26.600,00 POR M�S.

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OPÇAO DE MORADIA NO
,JARAGUÁ ESQUER.DO•.

EMPREENO'IMENTOS . IMOBlllARIOS
MARCATTO LTOA.

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

- CIRURGIA GERAL
� PROCTOLOGIA '( DOENÇAS DO INTESTI· .' ;

_

NO GROSSO)
,

.

- GASTROENTEROLOGIA '

.

I
- LAPAROSCOPIA .

Atendimento das 161130 às 19h30,"nâ·Av:. Mal. Deo
doro da Fonseca' n:O 1.086, ä&. ta-do da loja La Ca· ,

sita - Fone 72-1907.
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Samae pode perfurar 'poços artes iàrios,Buhini
justifica medidas e comenta a reestruturação
"Pará explanar as moclifi
c-ações havidas, reestrutura-'
ção, ampliação, metas e . a

celeuma levantada em tOI'�

no do aumento da taxa de
água, onde es vereadores
posicionaram-se, contraria
mente, o c!iretor do Serviço
Autónomo Municipal d. A-
'sua e Esgoto, Waldir Octá
vio Rubini, reuniu' esta .&-'

man� a imprensa em seu

gabinete e após mostrou a

Estação de Tratàmento d�
Água, COml)l�mentando as

informações. Ru6ini,' que
está à testa do Samae des
de 25 de março, destacou
sobremodo a reestrutura

ção ocorrida na autarquia.
objetivando oferecer melho
res condições de trualho
e de ate'ldimehto ao.l "'lU!·
r;os. J,

Sempre frisando o apolo
d" atual ndministração n'ou,

ricipaL c diretor do
_

.)an�ae
,regi$trôir�omo passo inicial
dessa reestruturação, a

transferência do almoxarifa
do da rua Rio Branco para'
'a Estação de Tratamento,
em, ccm,strução nova e, tam

bém, a mudança do escrltá
"io da rua Reinoldo Rau 86,
para a rua Guilherme We&
ge-34, "onde o custo finan
ceiro (aluguel) , menor, am
,depeildência projetada para
ilS nossas instalações".
O Samae, q'le , 'uma au·

,tiirCf'tlia municipal, com ad
ministração própria, dispõe
de 32 funcionários e, no pe-
'dodo de 25/março a 31 d.
agosto de 1983 inv..tlu CrS
5.601.762,80. Esse montanta
foi empregado nas despesas
de sondagens para recupe
ração do desll�am.nto do
Morro do Carvão, no R..
,servat6rlo·2 (CrS .

:115.100,90), d�spesas com

reformas a manutenção da
ETA é Escritório (Cr$ ........

1.434:626,03), compra d.
móveis e utensílios

, para o

escritório central e técnico
(Cr$ 533.586,00) e despe
sas com a construção do
prédio do almoxarrfado, es
critório técnico, oficina d.
hidr6metros • cozinha Jun.
to a ETA (CrS ' .

3.518.45\),77). Esses traba
lhos foram executados com
recursos Il/óprios, uma vez

que , auto·suficiente finan
ceiramente.

No meSlno perlodo, se

gundo "laldir Rubin', foram '

feitas 214 novas ligações
,

elevando o total píua 5.534
( o que oquivale dizer que 55

l'
�".,. «;".n_9 da população ja

>1 atendida
.

pelo
de de água 'oi

,_

ampliada em 3.230' metros,
, totalizando 'ne . munidpio.
at' 31 de agosto, 130.78,8
motros de rede.

.
'

AUMENTO'E
DIMINUIÇAO DA, COTA
O diretOr do Sarne escll'

reCeu também 'a celeuma
criada, com a red�ção, da
cota de consumo mfnlme,
que passou de 15m3 para
10m3 pltl'Q ligações domi
ciliares e de 30m3 para 20
m3, para � it1dústria e 'co

mércio. De acordo com Ru
mln], a redução deu-se em

razão da consulta feita a

Outros SiunaN do Éstado e

com base no consumo do
mis de julho, onde a _pes.
quislll constatou que 61,47
por eente das' ligações do
miciliares que pagavam a ta
xa mínima não atingiam o

consumo de 10m3 (10 mil
litros) e 38,53% consumiam
mais do que 10m3. Da mes

'ina 'forma,
.

51,02% da in.
.

dústda e eemérele consu
miam at� 20m3, e 48,98%
consumiam mals do que es

ta cota.

Esses estudos determine
ram a redução da_ cota mí
nima, que. passou para 10
m3 e �Om3, respectivamen
te, O Samae também majo
rou as tarifas: a mínima pas
sou de Cr$ 627,00 para Cr$
630,00 para a Categoria "A"
(domiciliar) • de Cr$ .. _ ... _

1.965,00 para Cr$ ...... ,., .. _.

2.373,00 para a Categoria
"B" (indústria e com'é�cio).
Segundo Rubini, o último
aumento oficial do Samae,
antes desse, tinha ocorrido,
em 1.° de maio de 1982, e,
em 1.. d. fevareiro de 1983,
a Casan, que administrou
por um breve período, o

sistema de agua da cidade,
elevou a taxa domiciliar mí·
nlma para Cr$ -627,00. Os
preços atualmente em vígor,
não serão mais 'feajustados
até dezet;nbro de' 83, garim"
te Rublni.

Um dos fatores que de
terminou a majpração das
tarifas, foi a data dos pro
dutos utilizados para trata
mento da água, que aumen
taram consideravelmente. A
partir de 1984, os aumen

tos das tarifas deverão ser

trimestrais, a exemplo de
�

outros órgãos, o que já está
praticamente acertado.

Os aumentos de preços
'serão deliberados pelo,Con
selho Municipal de Enge
nharia Sanitária; órgão su

perior do Samae, que deve·
rá ser Qficializado ainda
esle m&s; após a l1omeação
de HOS membros, por por-

ttaria. O Conselho é um ér
gão representativo das clas
ses.

POÇOS ERTESIANOS

A principal meta do Sa
mae, conforme o seu Dire·
tor, é 'recuperar o mals
breve possível, o desliza
mento de terra no Reserva·
tório·2, no Morro do Carvão
onde já foi feita ' a senda
gemo O órgão solicitou jun
to a uma empresa espeela
liz.ada um projeto para a

recuperação do Imóvel afe
tado,'onde deverá ser reali
zado estaqueamento para 'a
proteção do Reservatório er
numa

. etapa posterior, (')

plantio de grama e árvores,
assegurando assim a sua' In
tegridade.
Waldir c;>étávlo Rublni, re-

velou ii imprensa que na

.préxlma :semana estará em

,Jaraguá .de Sul, um radi�s
'tésista (prosPect�r de água)
de São Paulo" para fazer
prospecção no, Noviciado da
Barra de, Rio Cerro e, em

- sua estada na cidade, fará'
sondagem. dos locai� onde
poderão ser perfurad_os po
ços aljtesianos. Serão pes
quisadas as regiões da rua

Joinville, Ilha da Figueira,
RIr. Molha, Barra do Rio
"Cerro e, Água Verde.

Caso o lençol ,freático des-
sas regiões não contribua

, para a perfuração de poços
,artesianos, partir.s..á para
,a .ampliação da Estàção de
'Tratamento de Agua e cons·

truç�o do terceiro Reserv;a.
"tório, 'no Morro do Carvão,
o que obrigaria investimen
tos de vulto, disse o diretor
do Samae, ao comentar a

necessidade da expansão da
rede. ,A Estação de Trata
mento tem capacidade para'
Produ�ir e dis,tribulr 74 li·
tros/segundo (a adutora) e

com o Projeto de ampliação
essa capàcidade se elevaria

,

em mais 38 litros/segundo,
atingindo a 112 litros/se
gundo, garantindo assim a

,expansão da rede e o abas
tecimento, a população sem

,'maiores problemas.
A'adutora está operando

'drarlamente durante 20 ho·
raSi e no verão, quando o

,

consumo de água ,é maior,
operará diuturnamente.

E como 'assunto final, a

pós móstrar as melhorias
introduzidas. alquns pianoS!
e o processo de tratamento
da áqua junto a Estação,
Rubini' revelou que o orça
mento do Samae para 83,
de Cr$ 180 milhõ�s. terá um
déficit orcamentárin de cer
ca de Cr$ 100 milhões,

Assumam dois novos.
, ,

vereadores em Gorupá

Klosowski permanece, à
testa do corpo de Bombeiros

'O "empresário Edmundo Klosowski, uma vez mais'
o presidente do Corpo de Bombeiros Voluntários di

Jaraguá do Sul. Sua eleição deu-se rio dia 24 de agosto!
durante assembléia que reuniu os membros dos con$el
lhos deliberativo e administrativo, ocasião em que fOi

r:am aprovadas as contas e eleitos QS novos conselhOS
administrativo e fiscal' da corporaç'ão. "

Klosowsk.i" como vice-presidente, vinha respondeW
do interinamente pela presidência, em, decorrência dI
transferência de Adolar Jark para São Francisco do sul�
onde exerce suas funções prpfissioj,(jis no, Banco .,�
Brasil. Na presidência de honra do Corpo de Bom�f
ros, continua o dr. Alexandre Otsa, na vice-presldênc11
João Batista Prim, secretário geral José Carlos Nevel;

, 1.° secretário Álvaro Mann, 2.° secretário Gerd Edgar
Baumer, tesoureiro geral João Pedro Gascho, 1." tesoil'
reiro José Olívio Papp, 2," tesoureiro Dênis Robe
Kopeaki e diretor social Mauri _Ferrazza. No Conse
Fiscal estão (jurval Vasel (membro nato), Marino soa'
res e Raul Driesseri.

No comando geral continua até agosto/85 Her(ll
hio 'Lucioli e como sub-comandante Ari Viero e Carl
Borchers é o assistente.

Os cidadãos Herrmann
Suessenbach (PDS) e Louri
val Jons Malmgren (PMDB)
são desde terça-feira, os no·
vos inteqrantes da Câmara
de Vereadores de Corupé,
Eles haviam impetrado Man
dado de Segurança, que foi

hor-iolóçedo pelo Juiz Elei
toral da 17a, Zona, Hernil
ton Plínio Alves, de Jara

guá do Sul, através do acór
dão 7525, exarado pelo E

grégio Tribunal Regional E
leitoral do Estado.
O Tribunal entendeu que

Corupá tinha direito a nove

vereadores, uma vez que o

número de eleitores oscila
entre cinco mil e I,Im Q dez
mil. E de acordo com o ar

tigo 10, parágrafo' 2.°; item
2,°, da Lei Complementar
5/75; com base em tal dls
positivo legal vigente foram
realizadas as convenções, es�

colhidos os candidatos e de
feridos os registros perante
a Justiça Eleitoral, meterla
llzàndo-se assim um ato' [u
rídico perfeito e acabado,
gerador do' direito de serem

preénchidos os noves luga·
'res, Mas quando da procla
mação foram considerados
eleitos somente sete verea

dores, no.s o Juiz Eleitoral
aplicou a Le- Complementar
18/82, qce alterou c crité
rio anterior" passou a ado
tar o número, de .hebltantes
e n50 mais o tio número do
eleitores.

'

De':ta' ')1aneira', desde à
nolte de terça-feira, o Le->
gislativo corupaense, pas
sou a contar com nove re

presentantes, a exemplo de

Jaragvá do Sul, que, '. teve

aumentado em maio . o nú"
mero de vereadores, pás..
sando de treze para quinze
vereadores, com a posse de'
Alido Pavanello e Almiro
Antunes Farias; Filho.

"

, EM LAGES

,O prefeito Albano' Mel
chert esteve em Lages na

terça-feira, onde recebeu a

segunda parcela do conv�
nio oriundo do apoio dó,
Governo para a recuperação

_
de estradas, principalment�
danificadas pelas enchentes
de maio. O valer é de Cr$
3 milhões e em Lages /'''\el
chert visitou a Estação di'
Piscicultura, onde contactou
acerca da posslbllldede da
compra de alevinos de tro.
ta "arco iris", haja vista
que há 'interesse da mun�
cipalidade éorupaense em

edqoirir esses alevlnos �
ra repovoar os rios, solten
do-os nas nasc.entes, onde I
temperetute e as- condiçõéS
da água permitem o seu rt
pido desenvolvimento' e
procriação ..
GINÁSIO DE ESPORTES

, A comunldade corupaenä
con_tinua aguardando' a Ii'*
ração das parcelas do cori'
vênío, pa'ra' 'a- conclusão'ÔC
seu' ginásio de esportes. No
rnuniciplo existe já formada
uma comissão que esté ag�
lizande a construção, que
deverá contar com a part�
'cípáção, comunit6riS: Eil!
Corupá não existê 'nenhli
ma dependência co,berta: pa
ra 'a prática do desport_o, sa-

lonista.
' .
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