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CIDADE . SfMBOLO' DA, FAM1LIA JOURDAN.

Dia da Imprensa
tácio Ramos e o ex-gover
nador e atual Secretário
Extraordinário da Recons

trução de Santa Catarina,
dr. An,tonio Carlos Konder
Reis.

. São palavras do deputa
do Ribas Júnior: "Três

pessoas distintas, com for- ,

mação profissional varia-
,

dar de origem social e re

gional di,versas, mas com

um ponto em comum em

relação à imprensa e!lO

seu papel nos dias que
.eerrem, oe fato, se os ora

dores tivessem trocado
consultas, o que tenho
certeza não ocorreu, talvez
não pbtivessem o mesmo

êxito no que diz respeito
ao alinhamento coerente

das idéias e dos pensa
mentos a respeito da pro
moção em sí e do signifi
cado: da imprensa, rádio,
jornal e TV, nos difíceis e

duros dias que estamos vi
vendo. Assim é que, para
Estácio Ramos acredita
mos que se insere como

preocup�ção principal não
só dos profissionais, mas

principalmente dos empre
sários de comunicação, a

preservação de um clima,
,de liberdade que nos per-
mita cumprir com zel'o e

dedicação aquela que nos

parece ser a principal ta-

.refa de um veículo de co-

municação, seja ele jornal,
'0' rádio ou a televisão: in
formar com isenção. E is

so só será possível se seu

ber.mos cultivar cem mui
,to amor e patriotismo a

liberdade de imprensa,
tema que foi eleito para
sinteti�ar o nosso agrade
cimento pela' escolha de

que fomos alvôs. Já para o

� ex-governildor -K. Reis: "Os
meios de comunicação so

cial espel'ham a dimensão
do desenvolvimento, o

grau de civilização,
.

o ní

vel de cultura e a qualida
de de vida de um povo. A

imprensa, para cumprir
suas tarefas de, informar e

formar a opinião pública,
precisa ser livre da doa

ção do Estado e do Poder
Econ6mico. Livre de inte
resses escusos & de propó
sitos mesquinhos".'

Precisa mais palavns
para definir a imprensa?
Coube ao alemão nasci

do em" Mogúncia - Jonan
nes G,utenberg - há 54�
anos, 'iniciar um 10"gO'
processo revolucionário de
inventos e descobertas na

tecnologia da imprensa até
se chegar aos nossos dias,
onde sofisticados apare
lhos espalham mensagens
para a humanidade.

A imprensa do interior,
contudo, soFre um I�nto
aniquilamento por uma sé
rie de razões que este es

paço não comporta anall
sar hoje. Assim mesmo

uma reação centra esse

estado de coisas se faz

pr,esente, unindo-se os jor
nais em forma associativa.

-

A ADJORI (Associ"ção dos
Jornais do Interior) e a

ABRAJORI (Associação
Brasileira de Jornais do
Interior) jii', alcançaram
signifICativas vitórias jun
to às autoridades consti

tuídas, mas a luta conti
nua e sem tréguas.

/

Bernard shàw dizia que
a melhor maneira d� se

fazer humer: é falando a

verdade.
Na seriedade da assina

lação da data que é consa

grada à imprensá, 'vale a

pena encerrar a nota com

outro bom humer, lern
brando o que o jornalista

. francês George de Ia Fou
chardiére dizia que "há 3
maneiras de um homem se

arruinar: com as, 'mulhe
res, com o jogo e com a

, Imprensa. A primeira é a

mais agradável dltlas; a' se
gunda a mais rápid,; e a

terceira" a mais segura".

Eugênio Victor
Schmöckel

"Nordeste Urgente": Jaraguá
na campanha nacional

o Sul do Brasil, principalmente. Santa Caterina, so

freu terrivelmente com as cheias nos últimos meses, quan
do recebeu a solidariedade do povo brasileiro. Agora são

os irmãos nordestinos que precisam de ajuda, vítimas
que são do flagelo das secas que há cinco anos assolam

aquela região.
,

Neste domingo, será deflagrada em todo o Brasil, a

campanha "Nordeste Urgente", na qual Jaraqué do Sul se

integrará, arrecadando mantimentos não, perecfveis, de

primeira necessidade, 'que serão remetidos ao faminto

povo nordestino. Um posto de recepção funcionaré du-.

rante todo o dia, na Prefeitura Municipal, onde a LBA, Es

coteiros e Policia Militar irão coordenar o recebjmento
dos alimentos, que deverão ser, preferenclelmente, os se

guintes: farinha de mandioca, feijão, açúcar, arroz; ma

carrão, , sal, café, óleo de soja, enlatados diversos, bis-
coitos, leite em pó e leite çondensado.;

,

Todo jaraguaense poderá levar a sua contríbulção na

Prefeitura Mf,micipal. Amanhã também, durante todo o

dia, a Agência do Bradesco estará aberta, para o recebi
mento de donativos aos nôrdestinos - Conta LBA/PRO
NAV n.O .1983-6. Qualquer quantia em dinheiro poderá
ser depositada.

A
passagem de mais um

dia da Imprensa, assl
. nalado no último dia
lOde setembro, me-

receu � registro por parte
da sofrida classe.
Até 'o Frávio José, cá da

casa, deu a sua' mensagem,
lembrando a data em duas

, linhas de uma coluna, na

segunda página.

Também não preçisava
mais, quando os fatos es

tão à nossa frente e seria
muita cara�urice legislar
em causa pr6pria.
Cabe aos leitores e os

usuários de serviços da

imprensa julgar a
' conve

nlênela da utilidade' ou

não de um meio de comu

nicação, quem ,Sàbe per
quirindo se é ou não fator
de cultura, ou

' ainda, se

ele cumpre ii sua
- missão

de servir a coletividac!e,
, no contexto de uma co

munidade como um todo.

� claro que há os que,
cegos de nascença e sem

os recursos do "Braille",
não conseguem avaliar o

serviço da imprensa, como
há os que, cegos pera ig
nerânela, não reconhecem
essa atividade como útil
ao meio ambiente, que' e
cafona, 'que não comunica
e nem 'mesmo serve para
ganhar eleições.

Questão de opinião, não
se discute...

'

Quando muito avalia-se.

Lembramos, ao aease, a

recente festa de entrega do
Troféu "O C.,tarina", do.
confrade A PONTE, cuja,
beleza de organização 58

deu n.. Assembléia Le,g(s
lativa e comentada pelo
deputado Salomão Ribas
Júnior, colaborador ,dos
mals antigo$, do semaná-
rio florianopolltano; junta
mente com nosso querido
• admirado Silveira Júnior,
�m que falaram' os jorna
hstas Moacir Pereir. e Es-

Doletivos vão a Cr$ 80.
� Táxis com propaganda
Entram em vigor nos próximos -dles, as novas tarifas

dos ônibus circulares que fazem os trajetos urbanos e

interdistritais em Jaraguá do Sul. 0- Executivo Municipal
acatou as ponderações da Viação Canarinho, concessioná

ria das linhas, que justificou o pedido de antecipação do

aumentö, sob a alegação da alta dos combustíveis e lubri

ficantes, pneus, salários, conservação da frota entre outros

gastos.
De acordo com o prefeito Durval Vasel, o aumento

médio concedido foi de 10%'- Assim, 'as passagens dos

ônibus circulares passarão de CrS 70 para Cr$ 80, a e

xemplo de Jolnville, que adotou esse preço desde o início

da semana.

Vasel anunciou também a sua pretensão de remeter

a Câmara de Vereadores, brevemente, projeto permitindo
que os veículos de aluguel (téxls}, passem aredar, com

publicidade' nas portas laterais, como já ocorre em outras

cidades. A medida vem de encontro aos anseios da cate

goria.

CONSELHO APROVA CI�NCIAS
CONTABEIS��ARA JARAGUA

Q Conselho Estadual de Educação, aprovou por
unanimidade de seus membros,' terça-feira, o curso de
Ciências Contábeis, pare ser ministrado já a partir do

próximo ano letivo, junto a Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense - FERJ. !: uma extensão do curso

ministrado na FURJ, de Joinville, a exemplo do de Eco
nomia, que funciona desde -o ano _passado.

A informação é da diretora da FERJ, Profa. Carla
Schreiner, que adiantou que as inscrições deverão ser

feitas no período de 24 de outubro a 4 de novembro e

as provas nos 'dlas 17,,18, 19 e 20'-de janeiro de-1984,
.

a exemplo dos demais cursos. Um total de 40 vagas'
serão colocadas' ii disposição dos candidatos.

'
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t
As Empresas MENEGOTTI, cumprem o doloroso dever de comunicar

o trágico desaparecl�en!o do Sr. EDISON JORGE ZANON, a esposa ANELQRE, a fi.
lha CRISTIANE e o irmae MÁRIO JOSE L1CO, em acidente automobilístico na BR·
116, em São Paulo, no dia 08 de setembro.

EDISON atuava como Repre:.;entante da Menegotti para a Grande São

Paul�. Por quase 8 anos desen�olveu suas atividades como Representant. da Mene
gottl no Nordeste do Brasil, alem de ter sido funcionário da Empresa em Jaraguá
do Sul por drios anos.

"

•

Deu à nossa E�pr,:,a o, melhor do seu esforço, do seu trabalho, da
sua honestidade e de sua dedJcaç�o. Tinhamos pelo Sr. Edison e sua" familia uma

g�ande estima, e a sua morte, �epresenta uma ,perda ':':Iuito grande, nós que adml
ravamos a nobreza do seu carater e a retidão .des seus princípios.

Aos familiares, as nossas sinceras condolências.

Metalúrgica Erwino Menegotti, ltda.

JORNAIS DO INTERIOR
REUNEM·SE EM JARAGUÁ

, Sob a presidência do jor
nalista José Pachoal Baggio,
diretor do "Correio Lagea
nó", de Lages, a Associação
dos Jornais do Interior de
Santa Catarina - ADJORI/
SC, reúne-se neste sábado
em assembléia, aqui em Ja- .

raguá do Sul, a partir ,das
9h30, para discutir proble
mas ligados aos jornais in

terioranos. O local serä o

Centro Empresarial de Jara

guá do Sul e é pela primei
ra vez que Jaraguá do Sul
sedia 'encontro dé tal natu

reza, sendo o "Correio do
Povo" o jornal anfitrlão.

A agenda a ser cumprida
será esta: 1. Eleição e posse
da nova diretoria da ADJO
RI/SC, gestão 83/84; 2;
Aproveção cjIa relatório fi
nanceiro da Associação, ges- ,

tão 82/83; 3, Alteração dos
Estatutos Sociais em seu ar

tigo 19; 4'., Deliberações a

Cerca do IV Congresso Bra
sileiro de Jornais, do I nte
rior e, do 1.° Congresso dos
Jornais do I nterior de San
ta Catarina, a ser realizado'
dias 12, 13 e 14 de novem

bro, em Balneário Cambo
�iú; 5. Assuntos gerais de
interesse da classe.
A Associação dos Jornais

do Interior de Santa Catari
na, foi fundada em outubro
de 1981 e conta hoje com

cerCa de 40 jornais filiados.

.

Vale do Itapocu recebe
Cr$ 24 milhões para rodovias

.

Em ato presidido pelo .rnlnistro dos Transportes, Clo
raldino Severo, 195 prefeitos catarinenses receberam dle

:

6, no auditório da Prefeitura de Lages, Cr$ 1 bilhão para
a recuperação de rodovias municipais afetadas nas últi
mas enchentes. No mesmo local foi assinado convênio de
Cr$ 1 bilhão com o Governo do Estado, através do De
partamento de Estradas de Rodagem, para a recuperação
do sistema rodoviário estadual. Para recuperação das ro

dovias municipais o total é de Cr$ 3 bilhões e 500 mi
lhões e os recursos entregues correspondem a primeira
parcela. Ao Governo do Estado o Ministério dos Trans
portes repassará mais Cr$ 2 bilhões e para recuperação
de todo o sistema de transporte o total de recursos é de

Cr$_ 11 'bilhões e 900 milhões (Cr$ 3,5 .bllhões para. o
DNER, Cr$ 900 milhões para a Rede Ferroviária Federal e

Cr$ 1 bilhão para a Petrobrás).
Os municípios integrantes da Associação dos Municí

pios do Vale do Itapocu fizeram-se presentes em Lages
para o recebimento das, parcelas correspondentes, que
somam Cr$ 24 milhões. Desse total, Jaraguá do Sul e

Schroeder receberam Cr$ 5 milhões, Guaramirim e Barra
Velha Cr$ 4 milhões, Corupá e Massara,nduba- Cr$ 3 mi�
Ihões cada qual.

MARANATHAS E EMAÚS PARA A
,

JUVENTUDE, PROGRAMADAS'

Será realizada néste domingo, dia 17, no Salão Paro-
'

quial de Guaramirim, a Maranatha Fechada, destinada

,aos jovens que realizaram o curso de Emaús. Começa às
8 horas e uma programação será cumprida, podendo os
emauístas interessados obter informações com Lorival Pel
lin, ria Lukisa.

Outra Maranatha" esta aberta para todos os jovens
está marcada para S. Bento do Sul, dia 16 de outubro.
De-ntro .dos próximos dias abrem-se as inscrições. A [u
ventude, ainda este ano, terá oportunidade de participar
em dois cursos de Emaús: o primeiro, de 22 a 25 de se

tembro (Emaús masculino) e o segundo, de 27 a 30 de
outubro (feminino), no Centro Shalon, em Nereu Ramos.

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS, RECARGAS E

CONSERTOS EM GERAL.

VERIFIQUE NOSSOS SERViÇOS E O NOSSO ATENDIMENTO.

Rua Pastor Ferdinand Schluenzen n," 295 - Fone 72-0155 - Jaraguá do Sul

Correio lníormativo
, CINE JARAGUÁ - "Rio Babilônia", o rio proibido!
que esconde atrás da cidade maravilhosa é o filme em

cartaz, a _partir deste sábado e, até terça-feira, No elen
co, Christiane Torloni, Jardel Filho Denise Dumont
Joel Barcellos, Norma Bengell e Tâni� Beseelt, com m'ú:
siea de Jorge Ben, No domingo, em rnatlnê às 14 e 16
horas, "As; aventuras da turma da Mônica".

COMUNIDADE CATÓLICA --- Hoje e amanhã, 17 e

18, Fes1a' da Comunidade São Francisco, da rua Join
ville, Hoje às 19h, missa e festejos populares e às) 22h,
baile no Salão Líder (ex-Vieirense), com "Os Filhos do
Vaie". No domingo, às 9h30, missa festiva e durante
todo o dia os tradicionais festejos populares com boa
cozinha, jogos variados e bebidas em geral. // Neste
sábado e ,domingo também, no Edifício Cristo Rei
Curso de Liderança Cristã e, no dia 25, novo curso d�
preparação ao casamento.

COMUNIDADE EVANGÉLICA - Neste domingo
cultos em Jaraguá do Sul às 8h30, às lOh em Três Rio�
�o Norte e na Escola,Alberto Bauer �, às '19h, na igre
Ja do centro, culto informal, ambos em português. II
Neste sábado, com início às 17h e domingo, às 8h30�
curso de noivos. Informações e inscrições na secretaria
da comunidade. // Está programado para o die 25, na

'

Comunidade São Lucas, em Joinville, um encontro co

munitário. // Encontram-se abertas as vagas para pro
fessores de 5a. a 6a. séries a partir do ano letivo de

,1.984. Interessados devem se dirigir a secretaria da Es
cola Particular: Jaragué.

FESTA POPULAR -'- A Comunidade Evangélica de
Três Rios do Norte, programou pera os dias 15 e 16 de
outubro, a sua 'festa popular, com, a finalidade de arre

cadar fundos para a construção do seu pavilhão de fes
tas.

VESTIBULAR/ACAfE � A Comissão' Técnica do
Vestibular Unificado/84 ela Acafe iá definiu o período
de 24 de outubro a 4 de novembro pera realização das
inscrições e os dias 17, 18, 19 e 20. de janelro do ano
que vem para as provas. Ao mesmo- tempo, definiu
que os exames de Habilidade Específica para os curses
de Educação Física e Educação Artletlee serão nos dias
23, 24 e 25 de novembro e os exames para o Centro
de Ensino da Polícia Mil'itar, de 14 a 30 do mesmo

mês. A entreqa do .Cartão Conflrmecão -de Inscrição fl-
cou .rnarcade parÇ 13 - a 15 de dezembro.

'

KOHLBACH O SUPERMOJ"OR
POTlNCIA SEM LIMITE

'

cn PX cn PX,

1. A coluna anterior saiu com, numereção errada:
20'ao invés de 21. Os macanudos que por acaso colecio
narem a nossa coluna, obséquio observar a "barrigada"
involuntária.

2. Resultados da gincana promovida por este clu

be na data de 20.08.83: 1.° lugar -, Jaraqué Motor Clu

be � Cr$ 100 mil; 2.° lugar - Equipefe 3 � Cr$ 60

mil; 3.° lugar - The Punk's - Cr$ 30 mil. Em 4.0 lu·

gar ficou a equipe Camfla, que recebeu Cr$ 10 mil por
participação. '

3. Material arrecadado: tiJolos, e telhas - 9.888
unidades, Material elétrico e hidráulico - 621, quilos.
Cimento, éal e tinta � 393 quilos. Garrafas e vidros -

8.218 unidades, e ainda pregos, janelas, fogão à gás,
pilar de concreto, areia e tacos.

4. t com pesar que registramos o- passamento de
nosso amigo dos 11 metros, MÁRIO JOSÉ L1CO, no últi
mo dia 9, em acidente de trânsito, na cidade de Regis
tro-SP. Ele foi nosso Diretor Técnico no período de
09.12.81 a 28.02.83. Desejamos que o PX Maior hos

pede nosso Irmão no QTH celestial que descanse em

paz.

Coluna quinzenal do PX Clube de Jaraguá do Sul
ANO 01 N.CJ 22

7�/51 - Margot - PX5.B/1556.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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• diretoria e deliberaçãO' so-

bre o.CGngresso BrasileirO'
dGS Jornais do Interior �

Congresso dos Jornais de
Interior de SC; que serâe
realizados em Balneário
Carnboriú, entre outros as

syntos. Aos confrades; dese
jamos que tenham uma óti
ma manhã de trabalho ..
WEG HOMENAGEIA -

O Grupo Weg promoveu on

tem à noite, na Arweg, um
jantar de confraternização,

.

ocasião em que foram ho
menageados os colaborado-'
res que, durante este ano,
completaram 10 anos de
serviços na Weg. A coluna
agrê!dece ao presidente Egc
gon João da Silva, pelo con

vite.
DO AZURRA - O Baepen

di, que on.tem à noite pro
moveu com rarO brilhantis
mo o Baile das Debutante_s,
reabre sexta-feira próxima,'
dia 23, a sVa bGate,. para a

àlegre juvlilntude curtir. Pa
ra o dia 1.Q de outubro,
t�m1!)ém na boate, os easals
terãO' oportunidade de deli
ciar-se com O' S,Gm maneiro
do Grupo Arco-Iris, que
vem fazendo enorme suees

se.. E no dia 02 de dezembrO'
o baile de encerramento,
com "�s Montanari".

CASÓRIOS NA ' AGENDA
- Anotamos para a tarde
deste sábado, o casamento
dos jovens Cláudio Piva/ .

Vanilda Krause às 16h, Se
bastião Machado/Derli de
Cesare Cavaller, Augusti
nho Franzner/Carim Gutk
necht e Alcebido Balsanelll/
Leonir Loni Lei thold, às 17
horas, na Matriz. Na Capela
N. Sra. das Graças, Barra do
Rio Cerro, Ed(lson Rudaj
Ivonete Heise às 18h e

Humberto
• Sansön/Rosane'

Bosshammer, às 17h30. Na
.Capela Sta. Luzia, 18h30,
Lauri da �ilva/Marlete de
Souza. Ontem às 18h30,' na
Matriz, uniram-se Carlos AI�
berto Roweder/Dalva das
Neves Machado e às 18h de
hoje, na Igreja Evangéiica
do centro,. recebem a bên
ção matrimonial os. jovens
Valmir Steinert e Reintraud
Roepke:
NOVA CH.URRASCARIA·

Já funcionando; desd� O' dia
15, quinta-feira, a Churras
caria Rio Branco Ltda., que
tem tia direção Hélio Zonta.
Fica no numero. 77 da· Ba
rão cio Rio Branco. Ag.rade.
cemos o convite •

ROTARY CLUB - Ná 3a.
feira, 0 R.C. de Jaraguá do
Sul recebeu, a vjsita dos

paixãO' do dr•.Mário Tava
res. Foi eleito deputado' es
tadual e� participou do Go.-,
verno d'o Estado como Se
cretário da Justiça, no Go
verno Celso Ramos. Na As
sembleia, defendeu os lnte-'
resses de Jaraguá, especial
mente no eese da Ponte Ab
don Batista. Liderou a cam

panha para a il)stalação ·d�
.

Serviço de Águas, construídO'
pelo DNOS e' conseguiu que
afinal fosse construída a li
gr.çãG asfáltica Jaraguá-BR-
101-PGrto de São Francisco.

.

Foi igualmente paraninfo de .

várias· turmas de formandos
d"o Colé9io da

.

Divina Pro
vidência, do Ginásio São
Luís e da Escola

.' CGmple:.
mentar Abdon Batista�,

.

É membro da Academia
Jelnvllense de Letras.' SãO'
de sua' autoria os I.ivros
"Discursos", editado' em

Florianópolis e "Por Esse
Mundo ele Deus", em Jeinvil
Ie, em 1969, e alguns fasd
culos abordando vários Je
mas, entre os quais"A E
mancipaçãO' Politica de Ja
raguá do Sul" e o discursO'
proferido no banquete -

co

memorativo aos. quarenta a

nos de emancipaçãö politica
do Municipio.

D. Diva, 'afora, suas inú
meras átividades comunitá
rias, exerceu 0', cargo de Ofi
ciai' do Registro de Imóveis',
de qual se aposentou reeen

· 19h30 na Igreja Matriz São 'truído no morro e queper-
temente. Foi presidente e

·
Sebastião e récepção a um manecia fechadó. Por mais fundadora' da· Associação

· grupo seleto de amigos e' de dez anos, o dr. Mário foi PrcS,Preventório, presidente
·

familiares, no Beira Rle, presidente da cemlssãe' di- da Casa da Amizade e da
marearam a passagem da � retora que dirigiu o hospi- Ação Social dé Jaraguá do
data. tal e sob sua orientaçãO' foi Sul, tendo sido uma das

Filho do Desembar�a- efetuada a mudança para as
. fundadoras da Creche Cons- •

dor FranciscO' Tavares da atuais instafações do Hospi-
. tança Piazera.

C h II d N I
.

I d O casal tem quatro fiihosun a. Me o e e e sma tá e Materni ade São José. vivos _ Márcia, casada comBarreto Tavares, o dr.' Má� Exerceu, com rara !nteli-. Carlos The6philo . de Sou:z:.a
rio Tavares, fez os estudos gênc;ia, atividades _jornalísti- e'Me"o, ÁlvarO', casado com

, prim�rio nos Grupos Esco- càs como redator do. "Cor- Idoiza, Valéria, casada com
,

lares "Silveira de Souza" e' reio do- Povo", 'p'or largo es-
JoãO' Baptista R. da Motta
Rezende e Luzia"casada com/I Lauro Müller", secundário paço de tempO'. Participou" José Márcio Marques Viei-

nó Ginásio'Catarinense dos na fundação, e construção ra. Otize netos! e dilas bisn.
Padres Jesuítas é superi�r do, Colégio São. Luís e na tas fazem a alegria e felici
na Faculdade de Dir.eito, am- 'und�ção do Clube Aymoré daele dO' casai' iubilarí que

agradecidos 'pela dádiva dibos em F.lorianópolis. Do- e Rotary Club, sendo presi- vina por essa, caminhada a.
na Diva, filha 'prendada do dente destes clubes e da' So;. . dGis durante' meio século,
'casal Colombo Espíndola Sa-. ciedade Atiradores,. esta fe- participaram ontem à noite
bino. e Edelmira da

....
Costa chada du ant ... guer a

de' Santa Missa na 'Igreiai r e. '" r, Matriz, e comemorandO.G a-Sabino, estudo" no Colégio .'. mas quei por sua iniciativa, .

contecimento,. . receberam
Coração de Jesus, 'das Irmãs foi reaberta. São associados convidados, nó Beira Rio,
da Divina Providência, na. do C.A. Baependi, Beira Rio, sendo alvos de carinhosas
Capital do Estado, onde em' Clube Jaraguaense de Xa-" homenaqens. Por tão. grata

efeméride, fica o nosso re-1930 concluiu o curso de 'drez e do Botafogo, sendo qistro de/ respeito, admIr....
normalista. portadores de váriGs .

diplo- ção é r,econhecimento "peIG
. Enamorado; o casar jubilar mas de sócio-benemérito de que fizeram e c_ontjnuam

.

subia' no distante 16 de se- entidades locais e estaduais. fazendo à comunidade que
- tão bem os acolheu.tembro de 1933, as escada- A política também foi a Parabens!

i AcontecimentO' dos mals rias da Capela de Santa Te
significativos vive a eemunl- rez1nha, em Flori(llnópolis,
dade de Jaraguá do Sul. Um para 'selar o compromisso
acontecimento que deve ser que até hoje perdura, aben-

·

registrado como fõrma de çoacl'G �Iós filhos, netos e

homenagear duas ilustres bisnetos. A Jaräguá do Sul
figuras do n05$0 meio, mui-

.

chegaram no dia 10 de maio
to queridas, presenças mar- de 1934, por ocasião

.

da
.

cantes no convívio diário da instalação da Comarca e,
sociedade que nem sempre désde então, !lté a sua apo
reeenheee seus valores, e sentadoria, em 19,79, Mário
que há. meio século dedi- exerceu o cargo de Tabellãe,

· cam-se a servir. família e a Nesses cinquenta. anos, o
comunidade que adotaram casal participou intensamen
como berço. te da vié:la seelal e política

· i MáriO' Tavares da Cunha da cidade, tomando parte
· Mello e Diva Sabino

.

Tava- nas principais campànhas
,

res, viram passar em cfata para o progresso e desen-
de ontem, 16 de setembro volvimento de Jaraguá. Den
de 1983,

.

seus 50 anGS d� tre às principais participa-'
· vida matrimonial. Uma mis- ções, destacam-se a ativa
, sa em ação de graças às. ção do antigo h9spital, eens-

9

Na fotomontagem, o casal jubilar dr. Mário Tavares
(Diva Sabino) da Cunha Mello

_": .......

companheiros do R-.C. Join
,

vi lle, que' em 84 comemora

50 anos de fundação. É o
.

mais antigo clube rotário
do Estado e pacl.rinn9. do
Rotary de .Jaraguá do Sul,
que está organizando o III
Torneio Gijo-O Companhel
rão, marcado para os dias
'4, 5 e 6' de novembro. As
competições serão desenro.·
ladas na Arweg, AABB e

Baependi. Foram expedidos
convites pará vinte- RRCC.
O encerramento será ccra
um baile, no Baependi.

.

CASAL HINSCHING -

Em,comemoração 30S 25 a·

nos de casamento,' o casal'
Vaideburg ('Eudair) Hin�

(hing, participaram de mts
sa :em ação 'de graças, dia
6, na IgreJa Ma·triz e na re

sidência feram alvos de.
mocionante surpresa, pr.

· parada com especial" cari;
nho, bastante animada. por
sinal. São filhos do casal
Wilson, . Kátia casad, con;
Victor Bauer Jr. e Solange.
Eles curtiram São Paulo e
Minas Gerais, marcando as

sim a grata efeméride. Feli
cidades!

UMAS, & OUTRAS - As'
sumiu segunda-feira o car-

·

go de Exator Estadual em
· Jaraguá do Sul, o 'Sr;' Iran
Osório Dutra. Jàldir, o anti�
.go Exator, foi promovido a
Inspetor Regional de Exato;
ries, em Porto União, e nà.

redação veio a'gradec-er o a�

poio recebido.,II
.

Os g�
meos Jefferson e João Car'
los, filhos do casal amigo
João (Ginho) e RosêPleip!
Vasel, çompletam hoje três
a-nos. Amanhã, no Beira Rio

<

eles recebem' amiguinhos
para uma comemoração.' /!
O Clube de Bolão CanarP
nho, da Sociedade" Vieiren,

·

se, recepciona esta tarde �
Clube de Bolão, Treme Can�
cha, da Sociedade Rio Bran·
co'de ClJritiba ..h" f1óite,of&
rece jantar na sede do CIU;
be e fogo àpós iniciam-se a9

competições. ,I/, Dia 21- de
setembro, Chá Aliança Fra!
ternà da Associação' de Se<
nhoras de Rotarianos dá

·

Grande FlorianóDolis, nq
Clube Doze de Agostoi com

des.fiie da coleção primava'
ra-verão das LojàS Alfred.

· li Neste sáb.ado, na rua Ar'
tur MUller, a segunda edi'

· ção da' Feirê! de'Arte e ,Arte.
sa�ato, tom inúmeras novi"
dades: 1/ A Càsa dá Arhiza·,
de prOmove neste 'sábado;

·

também úin bazar' com;
renda revertida pa�a� 01 Na\

.

tal da- ,Criahça Pobre. // (J
Eng. Agr.o Donato 'Seidel!,
de Corypá; participará' nli
final deste�ês em Rec'ifeß
do XIII Congr�sso Brasil'
ro de Agronqmia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'SPECIAL

VILLAGE

'POINTER

PADDOCK

Este é o quarteto que regerá a orquestra da linha
PASSAT 84. Venha conferir na Men8g0tti Veículos
S.A. - A revenda lorrlso.

Estado de Santa Catar-ina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.o· 861/83
Aprova projeto de parcelamento
do solo em formil de; loteamento.

O'Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de
suas atribuições 'e nos termos da legislação vigente, no
tadamente a Lei Federal N.o 6.766, de 19 de dezembro
de 1979; a Lei. Estadual N.O 6.063, de 24 de maio de
1982 e á Lei Municipal N.o 575/75, de 25 de novem

bro de 1975, ,alterada pela Lei Municipal N.o 614/76, de
12 de maio de ]976,

•

DECRETA:
A.

Art. 1.0 - Fica aprovado o projeto de parcelamen
to do solo em forma de loteamento, contendo 20.645,00
m2, entre lotes edificáveis, lotes para uso público espe
cial e o respectivo arruamento, compreendendo a tota
lidade do imóvel territorial de propriedade de DALMAR,
EXPANSÃO IMOBILIÁRIA LTDA., matriculado nesta Cir

cunscrição Imobiliária sob o N.o 5.729, situado no lado

t ímpar da Rua 11 - Roberto Ziemann (antiga Estrada
, Três Rios do Norte, anteriormente c.ognominada Estra
da I tapocu-Hansa), atual Zona Urbana deste Município,
tudo conforme planta anexa a este Decreto.

..

Art. 2.° - As superfícies doadas pela loteedora e

ace'itàs pela Municipalidade passarão
-

a integra'r o Pa

.Irimônio Público Múriicipal, quando do ato de registro
d? loteamento em Cartório competente .. Tais syperfícies
sao as seguintes:

a) Rua "Au, com 2.142,00 m2, possuindo 7;00m
de largura por 306,00 m de comprimento mé
-dio, mais 140,00 m2, referente ao "bolsão",
destinadas ao uso comum do povo.

b ) Lotes N.o 20 e 22, com 398,40 m2 cada, totali
zando conjuntamente 796,80 m2, destinados
ao uso público especial.'

_Art. 3.0 - O loteamento passa a se denqminar "Vi
la Sao Cristóvão" e a Rua "A" recebe o N.o 395, ain
da Sem nomenclatura oficial definida .

.

Art. 4.° - O loteamento ora aprovado deverá ser

registrado no CartóriO de Registro de lnióveis desta Co

�arca no prazo máximo de 180 (centó e oitenta) .

dies, contados a partir da data de publicação deste De
creto, sob pena- de caducidade da aprovação.

Art. 5.° - Este, Decreto entrará em vigor na data

d� sua publicação, revogadas as disposições em contré
ne,

Jaraguá do Sul, 12 de setembro de 1983.

DURVAL VASEL - Prefeito MUI'licipa'l
IVO KONELL - Secreto de Adrnlnlsrr. e Finanças

r
MPAS/MINIST�RIO DA PREVID�NCIA E ASSISTaNC;IA SOCIAL
lAPAS/INSTITUTO DE ADMINISTRAÇAO FI NANCEIRA DA PREVID�NCIA E
ASSI.sT�NCIA SOCI�L '

'

.

A V I SO -

LOCAÇÃO DE IMóVEIS
A agência da Previdência Social em Jaraguá do Sul, torna pJblico que

nece'!isita locar em Jaraguá do Sul, uma área aproximada de 500m2, parà instala
ção de seus serviços de Agência da Previdê ncia Social', observado o que dispõe a alí
nea "g" do § 2.° do artigo 126 do Decreto-Lei n.O 200, de 25 de fevereiro de 1967.

. As propostas deverãcf cont er, ,éi'lém do seu prazo de validade, os se-

guintes dados: descrição minuciosa do im 6vel, área, instalações existentes, valor lo
cativo, assim .éemé se fazer acompanhar do croqui com planta bàixa do imóvel.

As propostas deverão ser en tregues na -Rua Barão do Rio Branco n. 72,
Agência da, Previdência Social, até às 16 horas do dia 30 onde os proponentes po
derão tomar'conheclmento do modelo do contrato a ser lavrado.'

A-locação reger-se-á pela lei n.O 6.649, de 16-05-79 e, dessa forma, o
lAPAS somente se responsabilizará pel'os pagamentos dos encargos constantes do
inciso V do artigo 19 do referido diplomalegal, isto é, taxas remuneratórias de ser

viços de água, esgoto e lixo, bem como as despesas ordinárias. 'de condomínio.
.

O registro do contrato de locaç�o no Cartório dê Registro de Imó-
veis sérá obrigatório, correndo as respectivas despesas por conta· exclusiva ,do 10-
���

,

O lAPAS reserva-se o direito d. �pta� pelo imóvel que melhor atenda
as suas necessidades.

'

O proponente deverá apresentar, quande solicitado, o título de .pro
priedade do imóvel, devidamente registrado ne Registro de Imóveis, assim como os'

demais elementos-necessários à aprovação dà proposta e formalização do contrato
de l'ocação (CPF, Identidade, CGC, CRS, contrato social, ete.) .

'

Quem tem Honda, aqora 'tem um Clube
o CLUBE HONDA é o novo lançamento da HONDA. Nele você só tem vanta

gens: você é sempre um cliente
.

preferencial, tem benefícios no eoneesslenãrle e

participa de todas as promoções especiais organizadas pelo CLUBE, HONDA, como.
convênios com hotéis e campings, concursos, etc.

E mais: ganha grátis a assinatura da "REVISTA DO CLUBE HONj)A". Tu
do o que você tem a fazer é vestir a cami seta do CLUBE H9NDA. Faça-nos uma vi

sita para maiores informações.
Revendedor Autorizado

RONDA
I,

Jardim São Luiz
COMPRE O SEU WTE NO .JARDIM. SAO LUIZ POR APilNAS

,

. Cr$ 26�600,OO POR MeS.
'

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
.

JARAGUÁ ESQUERDO. (

EMPREENDIMENTOS IMOBIl 'ARIOS
MARCATTO LTOA.

CRJ€CI-093 - 11.· REG{AO
Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 7:2-1136

-...-;;_ .J

EntrenoMonza4 portas poraqai.
EII'I�lerlt r C'llírcil
u 'elellts lia.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 17
Sra. Ivone Reiner Andre

gotti, Sr. Vitório Glowatz
ki, em Garibaldi; Sr. Hera
elides de Almeida, na Lapa
PR:; Sr. Ivan Jackson Bau
mer, em Joinville; Sr. Sie
golf Vicot, Prof. Moacyr de
Pinho Spínola, em SP; Ná

jele Cristiane, filha de EI�
seo e Roseli Tales, em Tere
sina-PI; Sra. Erna T. Ciesu
linski.
,

Aniversariam domingo
Sr. Helmuth Beyer, em

União da Vitória-PR.; Sr.
Udo Staats, Sra. Cacllda de
Medeirps Teixeira, em Jlle.;
Sr ..David Moreira, Sr. Wal
dernar Barrel, Sr. Afonso
Grosskopf, em .Jlle, .

Dia. 19 de setembro

Sr. Eugênio José da Silva
, Sra. Margarida Uber Ri
beiro, em Jlle.
Srta.· Ivana Behrens
Sra. Cacilda, esposa do
Sr. Alfredo Blank
Fabrício Bittencourt Lu
ciano '

Crlstlane, filha de Lauro
(Esmeralda) Vegin]

Dia 20 de setembro
,

Jornalista Horonato To
melin, em Blumenau
Sr. Lorênço Ersching
Sra. Marilena Cópi
Sra. Amazilda da Cunha
Jacobi, em Itapocuzlnho
Blanca Andréa Socresppa
Sr. Heinz Püttjer
Ana Ciáudia Siefert

Dia 21 de setembro
Sr. Max Schneider, em

Rio Cerro II
Sr. Haroldo Schneider,
em Itajaí
Sr. Alfredo Gustavo Horst
Fpolis.
Merací Rubini
Sra. Leocádia Pedri De
marchi, em I tapocuzinho
Sr. Marli Reck
Alexander Marçel Dumker

Dia 22 de setembro-

Padre João Heidemann.
Vigário da Paróquia São
Sebastião; Sra. Olívia Pa-

terno Doering, Sr. Ari Wols
ki, Osny Wackerhagen 'Jú
nior, na Barra do R. Cerro;
Sra. Lourdes, esposa do sr.

Marcelino Zanghelini, em
. Nereu Ramos;

.

Sr. Renato
Guilherme Stulzer, Viviane,
fdha de Vitório Altair (Ro- '

seli' Gumz) Lazzarls: Sr.
Luiz Antônio Darem, Iara
Blank.

Dia 23' de setembr.o
.
Sr. Ottomar Gaia, em lta-
jaí; Sra. Mattina Liesen

berg, Sr. Horst Stein, em

Jolnville; Aldo Voltolini, Ni
valdo Lldner, Márcia Holler,
Sra.. Cecília Tarnawski.

NASCIMENTOS

Dia 27 de agosto
Alexandre José, filho de

Ottávio (Cecíl ia) Fontana.
Dia 29 de agosto

,

Dalvo, filho de Francisco
(Petronilha) Tietz.
Anézia Aparecida, filha

de Antonio (Cecllla) Junkes
Jonathan, f.ilho de Leo

nardo (Almlnde ) K�nel1.
Dia 01 de setembro
Gilcemar, filho de Pauli

no (Darci) da Silva.
Sidnei, filho de Antenor

(Alzira) des Santos.
Dia 03 de setembro
Morgana Grasiela, filha

de Ingomar (Ursula) lcker,
Dia 04 _ de setembro
Patrícia' Silvana, filha de

Paulo (Maria) Pereira.
Waldemar, filho de Naia

ra (Bernadete) Junckes,
Dia 05 de setembro

"

Luciane Prlscíla, filha de
.

Lourival (Lorita) Karsten.
Alexandro Daniel, filho de

, Luís (Maristela ) Panstein.
Fabiane Joice, filha de

Arno (lvenlr ) Krutzsch.
tarine, filha de Mário

(Leana) Scholl.
'

Dia 06 de setembro
Ronaldo, filho de Irineu

(Salete) Bachmann.
Cláudio, filho de Walde

mar (Vanl ) Guckert.
'

Gilmar, filho de Olívlö
(Verônica) Kath.
João, filho dé Marivaldo

(Marilse) da Silva.
Adelson, filho de Ervino

. (Angélica) Lange.
'

Dia 07 de setembro
'

Rosangela, filha de Rose
Iy (Paulo) Bremer.
Franco Antonio, filho de

Valdete (Juceléia) Giovanel
Ia.
Dia' 08 de setembro

Fábio, 'filho de Osmar
(Ana Maria) Sbardellattl.
Fernando, filho 'de .Inácio

AMaria) Kath.
Dia 09 de setembro
Cintya, filha de Luiz (Al

bertina) Hornburg.
Vânia, filha de Adolar

(Giomara) Berner,
Adriano José, filho' de
Waldemiro (Jsolete ) Len

kewicz.

FALECIMENTOS

Dia 06 de setembro
r:

Luzia Grabiela Rosa, Bm.
Dia 07 de setembro.

. Leonço Feles Peniche, 70a
, Dia 08 setembro

Ricardo Winkler, 79 a.

Dia lOde setembro
Arno Boeder.. 40 anos

Dia " de setembro
Sizino Gareie. 74 anos

Dia 12 de setembro
Carmela Dalagnolo, 62 a.

Dia 13 de setembro
Ivan de Borba,' 8 meses

Págiia 4

Proclamas da Casamento
Áurea 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 13.348 de 06,09.1983
VILMAR EMMENDOERFER e

MARA LÚCIA BORBA
Ele, brasileiro, solteiro,

comerciário, nascido em Ja
raguá do Sul, domiciliado e

residente ne Rua Procoplo
Gomes de Oliveira, nesta ci
dade, filho de Jacob Alfredo
Emmendoerfer e de Maria

. da Costa Emmendoerfer.
Ela, brasileira, solteira, co

merciária, natural de Jara
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Eleodoro
Borges, nesta cidade, filha
de Claudio Borba e de M3�
ria de Lurdes Spengler Bor
ba.

Edital 13.349 de 08.09.1983
LUIZMAR ROGERIO STIN
GHEN e MAI'RIAN VIERGUTZ

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

residente na Rua Amazonas
nesta cidade, filho de 'Os
waldo Stinghen e de Maria
Alba Beleti Stinghen. Ela,
brasileira, solteira, auxiliar
de escritório, natural de Ja
raguá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Padre Pe
dro Franken, nesta cidade,
filha de Victor Viergutz e

de lila Grützmacher Vier-
. gutz.

Edital 13.350 de 09:09.1983
HERIBERTO BIHR e

EDITE LEMKE

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Rio do
do Oeste, neste Estado, do
miciliado e residente na

Rua Sergipe, nesta cidade,
filho de Johann Georg Blhr
e de Wanda Bihr. Ela, bra
sileira, solteira, atendente
de enfermagem, natural de
:Jataguá do Sul, domiciliada
e residente na Rua Sergipe

-

nesta cidade, filha de Fritz
Lemke e de Frieda Boeder
Lernke.

Edital 13.35l de 09.09.198'3
EI,.EMAR DIERSCHNABEl e
ITA KAMMER
Ele, -brasllelro, solteiro,

contador, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e.

residente na Rua Eugenio
Nlcollnl, nesta cidade, filho
de Edgar Dierschnabel e de
Clara Dierschnabel. 'Ela,
brasil., solt., costureira, na

tural de L. Alves n/Estado,
domiciliada e residente na

Rua Alberto Santos Dumont,
nesta cidade, filha de Eliseu
João Kammer e de Ida Kam-
'mero

!=di.tal 13.352 de 12.0.9.1983
OSMARIO TESI(E e

JANDIRA ROSA ULlER
Ele, brasileiro, solteiro,

pedreiro, natural de Blume
nau, neste Estado, domici
liado e residente em Rio
Cerro I, neste distrito, fi
lho de Alidor Teske e de I
Lori Teske. Ela, brasileira,
solteira, dó lar, nascida em

Guaramirim, neste Estado,
'domlçlllada e residente em

Rio Cêrro I, neste distrito,
filha de José Uller e de Mar
tha Bernardina Machado
Uller.
Edital 13.353 de 12.09.]983

,

ARLINDO WENDT e

APARECIDA FERRARI
Ele, brasileiro, solteiro,

industriário, natural de Ja
raguá do Sul, :Iomlciliado e

residente na Rua Gu,ilherme
Kopmann, nesta cidade, fi
lho de Heinsie Wendt e de
Terezinha Pomianowski
Wendt. Ela, brasileira,' sol
teira, costureira, natural de
Benedito Novo, neste Esta
do, domiciliada e residente
na Rua. Guilherme Kop
mann, nesta cidade, filha
de Angelo Ferrari e de Oll-
,Va Ferrari.

Edital 13.354 de 13.09.1983
JOSÉ AUGUSTO e

NAIR APOLÖNIA SELlNGÉR
Ele, brasileiro, solteiro,

operário, natural de- Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua João Car
los Stein, nesta :idade, fi
lho de Paulino Augusto e

de Doracilha Costa Augusto.
Ela, brasileira, solteira, cos

tureira, natural de Dona
Emma, neste Estado, domi
ciliada e residente na Rua

. Acre, nesta cidade; filha de
.Sarvelino Seliriqer e de Del
ma Hasquel Selinger.

'

Edital 13.355 de 13.09.1983
HEINZ ER[)MANN e

JOANA RINCOS
I Ele, brasileiro, solteiro,
lavrado.r, nascido. em Jara-,
guá do Sul, domiciliado e

residente em Estrada Nova,
neste distrito, filho de Hu
go Erdmann e dé Adele Erd
marin. Ela, brasileira, divor
ciada, do lar, natural de
Ilhota, neste Estado, doml
ciliada e residente em Es
trada Nova, neste distri to,
filha de Paulo Rincos e de

,

Maria Rincos.

Edital 13.356 de 13,09.1983
GILMAR CAMPESTRINI e
CREUSA DE FÁTIMA NUNES

Ele, brasileiro, solteiro;
bancário, natural de Jara.,
guá do Sul, domiciliada e

residente na Rua Frederico
Curt

.

Vasel, nesta, cidade,
filhó de GereldoCempestrl
ni a de Herminia Mengarda .

Carnpestrlni. Eid, brasileira;
solteira, desenhista, natu-'

ral de JaraglJá do Sul, do.'
miciliada e residente na,
Rua João Planlnschéék, nes-,
ta Cidade; filha de Ostenil:
Nunes e de Irma' Iria Stin
ghen Nunes.

'

Edital 13.357 de 13.09.1983

MAURf CORREA e DARll
BERNADETE KNETSCKI

Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Jaraguá,
do Sul, domiciliado e. resl
dente na Rua João, 'Carlos
Stein, nesta cidade, filho de
Martins Correa e de Olivia
Tecilla Correa.

Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Corupá, nes

te Estado, domlclllada, e re

sidente na Rua João Carlos
Stein, nesta cidade, filha de
Miguel Knetscki e de Mar·
tha Knetscki.

E pera que chegue ao co

nhecimento de todos, man
dei passar o presente Edi.
tal, que será publicado pela
imprensa e em C�rtório, on
de será afixado durante, 15
dias.

ITR vence dia 26.
Sem multa
..�------------..

Os contribuintes do Im

posto sobre a Proprieda-
de Territorial Rural __, r

ITR têm prazo até 26 de
,

setembro, para o paga
mento, do tributo, sern
multa, relativo ao exer

cício de competência de
1983. O presidente do
Incra, Paulo Yokota está
distrlbulndc instruções 'e
alerta que a partir do
dia 26, ficam os COrítri�
buintes sujeitos à multa
e juros de mora, confor
me portaria aprovada pe-
lo Ministro da Agricultu-
ra. Os proprietários de
imóveis rurais de Jara
guá do Sul que, tenham
dúvidas sobre o procedi·
mento, devem procurar

..

a Unidade Municipal ele

Cadastramento, anexa ao

Sindicato dös' Traballia
dores Rurais, A Prefeitu'
ra Municipal da mesma
forma 'concita para o pa
gamento, haja vlsta que
a partir deste ano, todo
o valor recolhido perma
nece_ no próprio munici.
'pio, que poderá reaplicar
no setor agropecuário.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CANOLA EXPõE PLANOS TURrSTICOS
E A PARTIPAÇAO NO CONGRESSO

DA ABAV

"O sol voltou a brilhar,
em Santa Catarina. Venha:
ver". Este é o slogan de
uma campanha nacional que
'foi lançada no XIO Conqres
so da ABAV (Associação
Brasileira de Agentes de

Viagens), realizada de 23 a

27 de agosto, em Salvador,
visando fazer' com que flu
xos turísticos tenham no

vamente o Sul do Brasil, es
pecialmente Santa Catarina,
como ponto de atração.

Cerca de 2.500 ,pessoas
tomaram parte no Congres
so e Jaraguá do Sul teve 0-

portunidade de participar,
junto com o stand do Go
verno do Estado, mostrau

do que aqui também é pos
sível fazer turismo, notede
mente o comercial, haja
vista a diversidade do co

mércio e da Indústria, prin
cipalmente postos de ven

das. O Chefe da Divisão de
Turismo da Prefeitura Mu

nicipal de Jaraguá do Sul,
Francisco Canola Teixeira,
comentou a participação do

, município no Congresso da

ABAV, onde teve a oportuni
dade de mostrar, mesmo

com o pouco material dis·

ponível, um pouco de Jara

guá, e manter importantes
contactos com agências de
turismo, para que progra
mem a "Capital do Motor
E!étrico e do Chapéu", em

.

seus roteiros para Santa
Catarina e Sul do Brasil.

Canola defende a venda
do potencial industrial e co

merciai de Jaraguá do Sul,
que na sua opinião é atrati
vo forte para o turista co

nhecer. Ele sugeriu que pa-

rá o próximo Congresso, em
1984, em Brasília, bem co

mo em, outros eventos, O

município, com apoio do

poder público e da lniclatl
va privada, organize uma

. exposição de fetos (be reúna
material promocional pare
uma ampla dlstrlbulção e

divulgação das nossas po
tencial idades.

Em Salvador, o projeto
turismo por via férrea, já
apresentado a Superinten
dência Regional da Rede
Ferroviária Federal, em Curi
tiba, foi mostrado e causou

interesse nos congressistas.
A caravana sairia de Curl
tiba até Paranaguá por via

férrea, de Paranapué a São
Francisco do Sul por via,
marltima e de São Francis
co, via férrea, regressaria
a Curitiba, passando por
Jaraguá do Sul, onde per
maneceria "durante dois
dias, com visita também a

Blumenau, Pomerode e ou

tras cidades. Eventualmente
Q roteiro poderia ser inver

tido, disse Canola, que bre
ve vai a Curitiba saber do
andamento do projeto.
Outro ponto abordado

pelo Chefe da Divisão de

Turismo, exposto aos em

presários [eraquaenses, re

feriu-se a implantação de
um Centro de Informações
Turísticas de Jaraguá do
Sul na BR-101, no Km 57,
cujo anteprojeto está con

cluído. Esse Centro seria,
construído próximo ao tre

vo que dá acesso a Jaragu�
do Sul, no lado esquerdo
pare quem demanda a Joln-'
ville.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇAO
EDITAL DE CONVOCAÇAO

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Alimentação de Jaraguá do Sul, .corn
extensão de base para os municípios de Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Massaranduba, sito à Av. Mal. Deodoro da

Fonseca, 855, neste município de Jaraguá do Sul, con

voca todos os integrantes da categoria profissional por
ele representada, associados ou não para uma Assem
bléia Geral Extraordinária, a realizar-se dia 25 de setem

bro do corrente ano, na sede social do Sindicato dos
Metalürgicos, sito a Rua João Planinschek, às 8 h em

primeira ou às 9h em segunda convocaçãor para delibe-.
rarem sobre a seguinte ordem do diª:
1) Autorização à Diretoria, negociar com ·0 Sindicato

Patronal, reajustamento salarial e outros benefí
cios à categoria.

2) Instauração do dissíduo coletivo caso.;) Sindicato
Patronal, se recuse às negociações.

3) Cláusula atinente' ao desconto em folha de paga
mento, a favor do Sindicato de classe.

4) Assuntos diversos.
' ,

Jaraguá do Sul, 13 de setembro de 1983.
HANZ EGON BUROW ......, Presidente'

SCEr libera recursos para
Corupa e Mass�randuba

DURVAL VAI AO CONGRESSO
NACIONAL DE PREFEITOS

tiva da Salvl
ta e não da

Prefeitura, co

'mo estão nos

criticando .

Para, suprir,
em parte a la

cuna, esta

mos contac

tando pare

compra de

,um reprodu
tor bovino,
para a cober

tu ra das' re

produtoras,
na época do

eie",' acres··

:-entou.

Para manter contactos com prefeitos, vice

prefeitos e lideranças comunitárias do Norte do

Estado, o secretário de Cultura, Esporte e Turismo

Artenir. Werner e '0 seu Adjunto Udo Wagner, cum
prirão na próxima semana, uma série de visitas,
que iniciam dia 22 em Rio Negrinho, dia 23 em

Campo Alegre, São Bento do Sul, Joinvllle, e São
Francisco do .Sul,e no dia 24, em São Francisco
e Barra Velha.

A informação é do secretério-adjunto Udo

Wagner, que adiantou que a SCET está liberando

para Ccrupé, uma parcela de Cr$ 3 milhões para
as obras do ginásio de esportes, e as parcelas
restantes serão liberadas nos próximos meses. Pa
ra Massaranduba, para recuperação da ar

quibancada do Estádio Municipal, destruída pelo vendaval
de julho, a Secretaria libera ainda este mês, a prljnelra
parcela, no valor de Cr$ 2 milhões.

QUALQUER�lMDA,VÁVOANDO
,

ATEAFREFEfl'URA.

PAGUEOSEUITR 83
·NOP

SISTEMA FUNDACIONAL DISCUTIU
PROBLEMAS EM JS

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul
EDITAL DE ÇITAÇÁO

O Doutor Hamilton Plínio Alves, Juiz de Direito da Ia.
Vara da Comarca de Jaraquá do, Sul, Estado de Santa
Catarina, na forma da Lei etc ...

•

FAZ SABER a todos quantos o presente edital de ci
taçao, com o prazo de trinta (30) dias virem ou dele
conhecimento tiverem e interessar possa, que por parte
de MARIO DONINI firma individual estabelecida à Rua
Coronel Emílio Carlos Jourdan n.O 83,nesta cidade e Co
marca, através de seu bastante procurador, advogado
dr. Humberto Pradi, foi requerida a ação de USUPIÁO
N.o 9.313, para aquisição do seculnte imóvel: Uma área
de terras de 19l',58m2, localizada nesta Comarca na
Rua 52 - Expedicionário Cabo Harry Hadllch, fazéAdo
frente em duas linhas, ala. em 6m com terras de Ha
roldo Meldola e a 2a. em 12m com terras da autora,

"

fundos em 18m com terras da autora, extremando pe
lo lado esquerdo em 11,91m com terras de IIse Bach
mann Wichra.J, e pelo lado direito em duas linhas; a l a.
em 8, 11m com terras de Erich Ittner e a 2a. em 3,80
m com terras de Haroldo Meldola. DESPACHO DE FLS.
11 e verso. I-Ci te-se os confrontantes por mandado e

os interessedes incertos e ausentes por edital, com o

prazo de 30 dias, marcando-se a audiêncTa de justifica-'
cão de posse para 'o dia 17. 10.83, às 9:30 hs., sob as

penas do art: ::?85 e 319 do CPC. l l-Cite-se também a'
pessoa em cuioe pome esteia transcrito o imóvel, valen
dó a citação para todos os atos do processo. III-Dê-se
ciência, por: ca,rta, a Fazenda Pública. IV-Ciente o MP.
It-sedS. 29:8.83. (ias) Hamilton Plínio Alves - Juiz de
Direito: da ,la: Vara. EI para que cheQue ao conhecimen
to de todos os interessados ausentes, incertos e desco
nhecidos, foi expedido o presente edital que será publi
cado na forma da lei e afixado no local de costume no

átrio do Forum, correndo o .prazo de 15 dias, para
contestarem, querendo, à contar da intimação da sen

tença que ius_tjficar a posse, sob pena de serem tidos
como verdadeirQs os fatqs illeqados pelos autores. Dado
e. passado D�sta cidade, 'de JaraQuá do Sul, aos dois
dias do mes de setembro do ano de mil novecentos e

oitenta e três. Eu, Adolpho, Mahfud, Escrivão a subscrevi,
Hamilton Plínio Alves, Jyiz de Direito da 1 a. Vara.,

o prefeito Durva Valsei, manifestou a lmpren-:
sa, seu interesse em participar, de 5 a 7 de outu

bro, em Gramado-RS, do X CODesso Nawal
,

de Prefeitos, cujos temas centrais 'serão "Reml'ma
Os problemas do sistema fundacional foram discuti- Tributária" e "Uso e Parcelamento do Solo". Uma

dos-ontem em Jaraguá do Sul, na FERJ, durante a assem-
equipe de renomades conferencistas de todo o

bléia geral da ACAFE. Dentre os assuntos em pauta esti-
país tomarão parte no Congresso. O alcaide jara

veram a reconstrução do Estado e o Fundo Especial de
guaense disse ainda que continua em seus planos

Apoio ao Estudante Carente, projeto que se encontra no

MEC para implantação. Ajuda .finencelra às fundações edu- a-participáção 'na"Marcha a Brasília", dia 27 pró-

cacionais, através de convênios cor. o Governo do Estado ximo, que tem a finalidade de senryilizar:-_s au

e Governo Federal, bem como uma ex,posição dos traba-
tcridades federais, para a urgente reforma tribu-'
tária. E no dia 1.° de outubro, na Assembléia Le

lhos desenvolvidos pelo conselho técnico, estavam na pau-
ta também. gislativa, Vasel. tomará parte do encontro que es-

O corpo técnico da ACAFE relatou trabalhos desen-
tabelecerá critérios para formação do novo dire

volvidos em favor das fundações e os presidentes das ins-
tório regional, do PMDB.

tituições discutiram a sistemática do Vestibular Unifica- O Prefeito informou também que a Comissão

dã�/84. À tarde, após �I�oço n.o Parqu.e Malwee, di.s- Municipal de Engenharia Sanitária realizou terça
cutiu-se proqrarnas es�eclal,s e a inteqreçãc da �ecret�r�a

-

feira a sua primeira, reunião, quando seus mern
da E�ucaçao co� o sistema_fundacional. � .

secretarro bras foram empossados e debatidos assuntos tais
MoaCir Thomazzi, da Educaçao, também participou. como aumento das Jarifas para 84,- problemas do

reservatório 2, ampliação da rede e perfuração de
poços artesianos. Disse' igualmente que desapro
priou uma área em Nereu Ramos, próximo a Pon-

,

tT AI?erto B�uer, permitindo "7)m a r.da'
ao seixo do rto Itapocu, na seco.

..

,

E novamente referiu-se a venda de animais

reprodutores do Agropecuário, de propriedade da
Salvita. "A venda desses animais partiu de inicia-

MEAF .INCRA

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No-'
tas e Oficial de Protestes de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Senta Catarina, na forma da
lei, etc ...

Faz saber, a todos, quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos de títulos contra:
ADOLAR ATH, Rio da Luz I, s/n, nesta. ARTUR QUENTI·
NI, Estrada do Sul, Schroeder. Aldirio Luiz de Oliveira,:
Rua Adelia Fischer, s/n, nesta. COM e REPRES PIAZZA
LTOA., Rua Reinoldo Rau, 86, nesta. ADEMIR PIAZzA,
Rua CeI. Proc. Gomes, 99, nesta. GILSON JOSE DE Oll·

VEIRA, Rua Otto .Schneider, 170, nesta. IVO LENZ, Rua:
Rio Cerro I, s/n, nesta. JORGE PINTER FILHO, Rua Du

que de Caxias, s/n, Corupá. JOSE MANOEL VIEIRA, Rua
Preso Epitácio Pessoa, nesta. MARIA DE LURDES DE OLI
VEIRA, Rua Otto Schneider,,51, nesta. PAULO DALLAG·
NOLO, Rua Carlos Eggert, 294, nesta. RUFINO WEILER,
Rua Ano Bom, sln, Corupá. SUELI R. WATZKO, Estrada
Três Rios do Norte, nesta. TEODORO SAFANELLI, Rua
Guarani-Açu, s/n, Massaranduba.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a' aceitar a devida intimação, faz'por
intermédio do presente edital para que os mesmos com-

'pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
razão por que não o faz" sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.

ns/ Jaraguá do Sul, 15 de Setembro de 1983 .

AUREA MÜLLER GRUBBA

Desen,tprego e títulos
protestados

Segundo dados forneci-
dos pelo SINE/SC, de janei
ro a julho deste ano, ocor
reu um totel" de 3,.075 ad
.mlssões em empresas jara
guaenses, enquanto que as

dispensas somaram 3.844,
havendo, portanto, um to

tai de 769 desempregados
no período. Já na região a

brangida pelo Sine, a situa
ção é esta: admitidos 3.866

dispensados 4.542, perfazen
do um total de 876 desem

pregados.
A Associação Comercial e

Industrial de Jaraguá do
Sul, em pesquisa realizada,
revelou que de janeiro a [u
Iho/83, foram apresentados
para protesto 2.433 títulos,
somando a importância de
Cr$ 648.503,407,25. A Acijs
vem também realizando a

Pesquisa de Déficit Habita
c'onal junto as empresas e

apenas nos 58 questionários'
devolvidos,' constatou-se dé
ficit de mais de mil mora
dias.

t
Os familiares dos queridos e inesquecíveis

EDISON JORGE ZANON
.

-

ANELORE BLOSFELD ZANON'
CRISTIANE ZANON
MÁRIO JOSÉ LlCO

agradecem as manifestações de pesar recebi
das por ocasião de seus falecimentos, bem como,

pela participação na Missa de 7.° Dia, realizada às
19h30 de ontem, dia 16, na Igreja Matriz S. Se

bastião, de Jaraguá do Sul.

-

REAJUSTE AO FUNCIONALISMO
GUARAMIRENSE

tos e proventos até Cr$
70 mil, e de 20% aos

que recebem aclma desse
valor.
Outro projeto, conce

de abono de Natal
.

aos

funcionários públicos no

valor de um vencimento
ou provento mensal, fi
cando excluídos os servi
dores já beneficiados por
força da legislação traba
lhista viqente.

EDITAL

o prefeito José de A-
.

guiar, de Guaramirim, re
meteu à Câmara de Ve

readores, dois projetos
de-lei que beneficiam o

funcionalismo público
'municipal a�ivo e inati
vo. O primeiro deles, con
cede majoração salarial
a partir de 1,.° de s�tem
bro, de 30%' àqueles ser

vidores ativos e inativos
com salários, vencimen-

j
� ,

i
i

1
"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



,

Jaraguá do Sul - Semana de 17 a 23 de setembro/1983 Página 9CORREIO DO POVO

(iI.) a a § ,.) II')�.lfl,]
Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. DRT-SC

,

n," 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do lnst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator:.Flávio José Brugnago - DRT-SC n.O 126/
80. Redação, Administração e P'ublicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n." 290 - ex. Postal 19-
Fone 72-0091 -\89250-Jaraguá do Sul - sc. Composi
ção e impressão: Cemposlção Gráfica e Editora ZF -

Ulumenau..
Assinatura para Jaraguá do Sul: Cr$ 3.000,00
Jutras Cidades: Cr$ 3.500,00

, 'Número atrasado: Cr$ 150,00
Número avulso: Cr$ 100,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

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

•

I

Veículos movidos a álcool
Corcel II L � prata réaio .. ,.... 1982
Corcel " L - azul , , ,. 1981
Belina " L - azul , 1981
Brasflia - branco 1981
Volks/1300 L - branco .. , 1980
Chevette SL - beqe . . . . .. 1981

Veículos movidos a gasolina
Del-Rev ouro e port. - prata .... 1982
Corcel II L � beqe ., , .. , 1982
Corcel " LDO - beqe .. . . . . . . .. 1979
Corcel II ST - beqe 1978
Corcel" L - larania .. ,

1978
Corcel cupê - beqe .. ,., .. ,. . .. 1977
Fiat 147 - branco , , . , ... , 1978
Passat LS - amarelo , . . . .. 1979
Brasília - amarelo , .. 1979
Volks/1300 - azul , 1978
Chevette Hach - verde met. 1980
Kombi - branco ".,......

1977
. F-100 álcool - Ocre ".. 1981
F-4000 - Larania ,. 1978
Corcel II ST - branco ., . . . . . . .. 19��I Corcel II ST - beqe 19
Corcel cupê - branco , 1977
Corcel cupê LDO branco...... 1975

-

Corcel cuoê - branco ., . . . . . . .. 1975
Corcel cupê - verde :......... 1973
Passat - branco 1977
Brasilia - verde 1974

Veículos em Promoção:

Fiat 147·� verde . � , .. ,.

Corcel II - Branco .

�hrcel II - beqe .

evette L - marron .

Chevette Hatch - verde met. .

1977
.

1979
1978
1981
1980

. VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO,'INTERURBANO, EXCURSOES

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com
pessoal especializado, 'possibilitando uma viagem
tranquila, rápida e segura.

Programe bem! Programe Canarinho,
O transpo�te carinhoso.

CONFIRA A I-IIS'TÓRIA ...

INDÚSTRIAS REUNIDAS JARAGUA E CONPAL Concentrados para Alimentos

HA 38 ANOS

- Em edição recente demos a neml
nata dos 57 jaraguaenses, dos quais 1 sar

gento da marinha e 56 integrantes da FEB
_._ Força Expedicionária Brasileira, o q'U!,
por si já assegurava ao município de Jara
guá do Sul, como um- dos maiores concor

rentes de ,jovens para a formação da força
expedicionária, à ntve! de município; con

tudo, segundo nova pesquisa, naquela épo
ca, os jorn.is da vizinha cidade de Blume-

, nau noticiavam que nos, campos de bata
hla da Itána faleceram ainda em combate
os soldados Aleixo Herculano Maba e Se
verino Mengarda, convocados pelo 32.0
B.C., mas naturais de Jaraguá do Sul. Co
rrio ainda hoje existem famílias nesta cida
de com os nomes de Maba e Mengarda, é
bem possível que referidos jovens tenham
se transferido à Blumenau há muitos anos

antes do Serviço Militar. De qualquer fór-'
ma, eleva-se assim a seis O número de ex

pedicionários deste município, que morre
ram pela Pátria, ne além mar.

- Drei Brasilianisc:he Herden. Relata
vam os jornais que em Montese, na Itália,
quando o pelotão de enterramento estava
'em missão de procurar corpos que po'r
alí tivessem ficado ao abandono, encon

traram uma rústica cruz, com a inscriçãO':
"Drei Brasilianische Heiden", o que quer
dizer: "Três Heróis Brasileiros". exuma
dos os cadáveres alí enterrados, identifi
caram como sendo dos "pracinhas" Geral
do Baeta, Arlindo Lúcio e Geraldo Rodri"
gues, do 11.0 R.t, que alí sucumbiram no

ataque àquela posição. A gloriosa e honrO'
sa inscrição fora feita pelos alemães, num
reconhecimento expontâneo. do valor com
bativo e heroicidade dos nossos patrícios.
Esse' testemunho, - do inimigo soldado

por vocação -, ainda mais nos envaidece
e obriga a receber os Expedicionários com

uma fé inquebrantável êla mocidade bra
sileira. I

Bario de Itapocu

portivo e lascava uma crônica no «Correio
do Povo», comentando a goleada do Bota

fogo em cima do Agua Verde, pelo escore

de 4xO. Quem eram os heróis da tarde

esportiva? Juiz: Artur Guenther. Quadros:
Botafogo - Mário, Olindo e Lombardi,
Bubi, Marinho e Tarcísio, Olívio, Girolla,
depois Keiser, Rubini, Mabinha e Zico (já
existia naquele tempo?) Agu._ Verde -
Liti, Nunes e Schuenke, Borbinha, Atana
sio e Zeca, Curt, Cebola, Pereira, Agenor e
Nestor. Hoje, todo o mundo está jogando
em outra posição; estranhando-se de vez

em quando porque a bola agora é outra.

De leve... A política é mais venenosa do

que o couro que "rola no gramado.

... HÁ 30 ANOS

- Anunciava-se para 1954 o início de
produção dos "Volkswagen" no Brasil e o

Banco Ibero Americano dizia que era a

maior inversão de capital em nesse País,
com uma produção mensal inicial de
1.000 automóveis.

- O Prefeito Artur Müller despacha
va mais três requerimentos de pedido de
financiamento para casas de funcionários
municipais: Alice Pedri, Otacilio Ramos e

Egidio Voltolini.

- Valdir O. Rubini, hoje o dono da
água em Jaraguá, ou melhor, o diretor do
SAMAE - Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto, em 1953 e.ra redator es-

". HÁ 20 ANOS
_ Realizava-se sensacional encontro

futebolístico eiltre o' Marcílio Dias, de Ita

jaí e o selecionado da Liga Jaraguaense de

Desportos, em benefício das Obras do Gi

násio São Luís.
- O ruído de chuva na vidraça era

bom soporífero, é '0 que os japoneses já
haviam verificado que as pulsações do co

ração humano gravadas em disco, mergu
lhavam as crianças mais agitadas num so

no profundo, em menos de dez minutos.
-' Redator de pequeno jornal do in

terior, publicou aviso na 1.' página, aos
seus assinantes relapsos: "Desejamos cha
mar a atenção sobre um assunto de suma

importância que s� refere a muitos dos
assinantes deste semanário. Muitos deles
só fazem promessas que no fim não eum

prem, e como somos muito modestos nos

abstemos de mencionar questões finan
ceiras!" O aviso vale ainda hoje. Faz·me
rir...

... HÁ 10 ANOS

- Pedro Nolasco, em sua coluna
AS 'MARGENS DO ITAPOCÚ, assinalava:
"O meu confrade, jornalista Eugênio Vic
tor Schmöckel, com a sua simplicidade de
homem culto, tomou assento ao pé de
uma das mesas transversais que forma
ram para o almoço oficial oferecido ao

Governador do Estado. De lá vieram bus
cá-lo para assentar-se à mesa central do
sr. Colombo Machado Salles� (Moral: os'

úl'timos serão os primeiros).
- Fritz do Itapocu comentava: "Per

guntou Schmöckel ao candidato a redator:
- "Se V. devesse escrever um artigo so

bre tema que você não conhece, como co

meçaria?" - O candidato - "Soubemos
de fonte fidedigna ..." - "Muito bem e co

mo terminaria?" - "Terminaria assim:
... poderíamos encher muitas colunas so-

,

bre esse assunto, mas falta-nos espaço.
- "Muito bem, disse Schmöckel, você tá

empregado". Auf Wiederseh'n.

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS Aé:REOS VARIG?

Se o seu problema é este a solução é esta:

ORGANIZACÁO CONTÁBIL "A COMERCIAL" LTDA.
Rua CeI. Pr�cópio Gomes, 290 - Telefone 72-0091.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMERCIAL FLORIANI

CALCULADORAS ELETRONICAS SHARP ,

PELA METADE DO PREÇO.
Comprove você mesmo. Ligue para 72-1492

e peça uma demonstração sem compromisso.

Rua Venâncio da Silva Porto, 331

Jaraguá do Sul - SC.

o

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

I
RELOJOARIA AVENIDA

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

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARA9UA LTOA.

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira

CONSULTE NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
/

Rua Joinville, 1.016 Telefone: 72-1101

A mo'da certa em roupas e calçados é com jj

CINDERELA, onde estão as melhores opções
para cada estação.

CINDERELA

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

DESPACHANTE VICTOR,

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. DeodQro, 557
(iunto a fir-ma Emmendoerfer)

Telefon8$: 72·0060,72.0327 e 72.0655

DOS JORNAIS DO ESTADO Mais de
1,1. milhão de
acidentes de
trabalho 'em 82
A situação brasileira é preo

cupante -- admitiu alta fonte
da F�ndacentro, ao ter em

mãos o último' relatório da Co-,
ordenadoria de Informática d.
Secretaria do Planejamento do
Instituto Nacional da Previdên.
cia Social, no qual se encon·

tram eempllades os acidêntes
de .trabalho registrados pelas
Superintendências Regionais
UJ:'banas do INPS e que lnel
dlram sobre os trabalhadores
de' todas as regiões brasileiras
no ano passado.
A totaridade dos registros

apresentados nest� relatório a
tribui ao Brasil ii ocorrência
de 1.178.472 acidentes em

1982. Apesar de elevado, há
quem censidere esse número
uma expressão não completa
mente fiel da 'realidade, visto
que a massa-- de trabalhaélores
atingidos leeallaa-se somente
nas áreas urbanas, � estando,
port�,nto',-excluídos os trabalha·
dores aciden'tados nas zonas

rurais;

. Setembrof�3
A Biblioteca Pública do Estado foi afetada pela crise

'financeira. O Governo determinou o corte da verba desti
nada à aquisição de jornais e revistas de circulação nacio
nal. A Biblioteca, certamente, deixará de ser um local de :

leitura para muita gente; o que representará uma redução
acentuada no movimento diário em suas dependênclas. Em
países desenvolvidos, a cultura sempre fica imune às mais
duras crises.

Carmelo Faraco, advogado, residente em Florianópolis,
é de escrever bem estruturadas erênleas, para alegria de
seus inúmeros amigos e reparos de outros, por não con

cordarem com o seu ponto-de-vista. Semaoa destas escre

veu artigo com o título: "A verdade vos libertará". Do co

mentário que mereceu elogios, uma frase que deixou mui
ta gente a pensar foi esta: "Numa comunidade onde só
um grupo fale e mande, implanta-se, com o tempo, uma
ditadura intelectual abominável contrária ao espírito de '

tolerância, compreensão, caridade e, sobretudo, amor e

justiça".
Dia destes um secretário do Estado subiu a serra.

Entre outros compromissos, o enterro de um amigo. Altas
horas da noite rodou a cuia de chimarrão no velório.
Bem-vinda por todos, pelo sabor da erva e pare espantar
o frio da madrugada que enregelava as costelas. Lá fora,
dormindo no carro, o motorista do secretário. homem do
litoral, foi despertado por um barulho súbito. Ainda 50-

nolento, pôs-se casa adentro. Ao cheçer perto do caixão
prelo, onde estava a roda de chimarrão, foi-lhe entregue
a cuia para que destrutasse da delícia. Ao invés de levar
a bomba à boca, no entanto, tratou de fazer o que é cos

tume em velórios litorâneos. Ou seja, "benzeu" o faleci
do com a erva-mate. Nem a viúva se conteve'. A risada
foi ge�al.

Nas burras da Organização das Nações Unidas não
faltam recursos financeiros. Nos cofres oficiais do Brasil,
dinheiro não há.rA ONU vale-se de papel simples para in
formar -aos meios

..

de comunicação de todo o mundo as

suas principais a,tividades. E usa, a frente e o verso. No
Brasil, os releases governamentais eestemam. ser apresen
tados em papéis luxuosos, com impressão' em apenas um

lado da folha. Apesar de apresentar·se aos seus credores
internacionais de pires na mão, Rumlld.mente, o Brasil

..
não perde a sua mania de gran�eza. Até pelas pequenas
coisas 'se vê isso.

.' ,

Seque moção à Brasília para a Fundação Nacional do
Indio, dos Pastores da Reqional Sul da Icreia Evanqéllca
de Confissão Luterana, pedindo que as reivindicações dos
Indios da Reserva de Duque de Caxias,' em Ibirama, sejam
atendidas. Além disso, estão suqerindo a 'Constituição de
uma comissão de índios e represe-tentes para o debate
dos problemas enfrentados pela raça e administração dos
recursos da indenização das terras.

A propósltor durante o Simpósio NaCional sobre Des.
burocratização, o Ministro Hélio Beltrão queixou-se de que
tem se acostumado a ver derrotadas as suas -medldas des-
burocratizantes pelos setores poderosos do Governo (a al
finetada tinha entre seus endereços 'a Seplàn). Segundo a
firmou, o rendimento das, propostas até aqui feitas é de
apenas 5 II> 10:%, o q"e não o demove da disposição de lu
tar para simplificar e facilitar a vida do brasileiro A bu
rocracia é indiscutivelmente uma das maiores pragas des
te País, cuja erradicação, apesar dos esforços, c,ontlnua
quase impossível.

As Cifras apresentam sua

menor incidência no Estado do
Acre, com 687 aciêlentes, entre
típicos e de trajeto, atingindo
seu ápice em São Paulo, Est..
do líder de ocorrência;

_

com

523.930 àcidentes de trabalho.
O quadro demenstratlve clas
sifica .es acidentes em t,ípicos,
de trajeto e doenças profissio
nais, atribuindo às regiões Nor
te e Nordeste do País, respectl.
vamente, 17.641 e 91.688 aci
dentes; enquanto que à regiãO
Sudeste cabe a significativa
parcel'a de 777.113; à regiãO
.Sul, 132.024 e a região
Centro-Oeste, 32.241, partes es-,
sas qUe quando somadas resu1-
tarn em 1.178.472 ocorrênCias
para todo o País.

Desse total, 140.123 aciden
ta�os recorrem' à simpleS a..

sistênCia médica; 1.042.487 fo-
. ram i_!'lcapacitados' tempor..
riamente para o trabalho:
31.816 foram considerados in'
capazes permanentes e 4.496
acidentes resultaram em 6bi·'
tos. I

- ..

, No novo instituto da desapropriação, é possfvel-que uma

das alterações a serem introduzidas dtca respeito à requ
lamentação do instituto da contribuição de melhoria, o
que virá inverter os papéis: ao invés de o Estaao ceqar
'indenização, os proprietárias beneficiados por obras pú
blicas paqariam uma contribuição de melhoria em contra
partida à valorização acrescida ao seu patrimônio, em vir
tude da ação administrativa do Governo.

O ex-cacique Xavante, que nasceu no Mato Grosso e
representa o PDT fluminense na Cimara, o deputado Má
rio Juruna, lançou-se candidato à Presidente da Repúbli.
ca "para devolver o Brasil para o povo e não entregar o
Pais para mau caráter". Passando pelo Ceará, definiu co
mo "Terra do sofrimento, terra da pobreza. e terr. do
triste". Emocionado, relatou: "lá as pessoas têm fome� se
de e há gente comendo mingau de farinha misturado com'
água. Não tem dinheiro".

'

A região Sul, que compreen
de o Paraná, Santa Catarina e

Rio Grande do Sul registrara'"
no ano passado 253.363 aci
dentes, dos quais 132.024 nO

Rio Grande, 71.580 no Paraná
e 49.759 em Santa Catarina.
Na constelação dos Estados
brasileiro�, eles figuram' e'"

terceiro, quinto ê sexto lug�
res em número de acidentes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Peladão, com ,48, equipes.
- vai comecar dia 24

I

Um total de 48 equipes,
das 60 que demonstraram
interesse, confirmaram
.Inscrlção e irão participar
do I Campeonato Munici

pal Aberto de Futebol de
Salão � Peladãoj83, que
a princípio deve _iniciar 1')0

próximo dia 24, no Agro
,pécuário. Na seçuride-fel

,

ra à noite, foi aprovado
o regulamento e feita .a

divisão das equipes por
chaves, durante encontro

que reuniu dirigentes das

equipes participantes, da
Secretaria de Educação,
Cultura, Esporte e Turis
mo, da Divisão Municipal
de Esportes e da LigÇl Ja

raguaense de Futebol de
Salão.
O secretário Baldulno

"

Raulino esclareceu na o

portunidade que todos os

jogos ocorrerão no Agro
pecuário, no ginásio onde
foram feitos uma série de
melhoramentos. Balduino
concitou para que Oi cam

peonato transcorra sem a

normalidades e dentro de
- um alto espírito de des
oortlvldade, a exemplo' do
Campeonato Varzeáno de
Futebol, ao qual el9Qiou.
O Peladão/83, de acor

do com o regulamento a

provado, terá' um turno
em cada uma das três fil- .

ses ..:.._ classificação, semi-
final e final. Os jogos te
rão duração de 30 <rnlnu
tos, com intervalo de três.
Cada equipe poderá ins
crever até dêz atletas e no
dia 20 de setembro, ter
ça-feira próxima,' encerra
se o período de inscrição
e pagamento da taxa de
C.:$ 12 mil, junto a Divi-

,

sao Municipal de Esportes.
As 48 equipes inscritas

foram divididas em 6 cha
ves

'

de 8, devendo cada
qual disputar 7 partidas
na fàse clesslflcetörla. Pa..
ra a fase, semifinal classi
ficam-se duas equipes por
chave.

-

As ,part;cipantes do r

Campeonato Municipal _A.
berto de Futebol de Salão
são as seguintes: Chave A
Rádio jguá/Gazeta, 'Barna
bés, Colorado, Metalurgica
Zanoni, Vila Nova, Bolá 7,
Gumz Irmãos e -Finihvest:
Chave "B" --'- Arsepum,
IConfecções Neuza, Senai,
Cruzeiro, Gráfica Avenida
Recapadora Coneza, Me
tralhas' e MetalúrgiCa Wi�

�st; Chave "C" -
'

Cyrus,
Rio Molha, Zonta "A", A
mérica, I nternacíonal, ser
raria Aldrovandi, Ajax e

Generais �ee; Chave "O"
-'- Corlnthlans, Malvice,
Ja;raguá Febril, FarÍtman,
Indústrias Reunidas, Oba
Oba, Vidraçaria Pieper e

São Júdas Tadeu; Chave
"E" - Vitória, 'Novo Ho
rizonte, Água Verde, Moi
tas, Vasco da -Gama, Vi
draçaria Walter Hille, Sa
télite e Unlbanco;' Chave
"F" � Crlsto-Rei, Odia
I móveis, Maiwee, Flumi
nense, Zonta "B", Auto
Peças Ja.raguá, Marisol' e
.Juventude.

De acordo com o q.ue
ficou convencionado du
rante o encontro de sequn-

,

da-feira, os jogos aconte
cerão aos sábados, a par
tir das 14 horas e aos do
mingos. No \ sábado joga
tão duas chaves, e no do
mingõl uma. A fase elas
sificatória vai até dezem
bro e em janeiro começa
a semifinal.

Bolão: a penúltima rodada
do Extra- Oficial

.

�

Nos, próximos dlas 20 e
23, será realizada a nona e

penúltima rodada do "Cam

r_eO�to Extra:Oficial de Bo
lao' ale do ltapocu - ao
ta 23cm, que teve jOQos es

ta sbéemana, dias 14 e 16 e

sam m nos dias 6 e 9 de
etembro, cujos result'ados
naquela oportunidade f-e:
íam: Az de Ouro 1 :321 x

d8309 Guaquari, Guarani
sé x 1.272 Tudo Azul,

ryta, Púa 1 .386 x 1 .393 e

FA&,ntasticos 1.378 x 1 .395
. Varada.

.

ri NOV�ia 'fO .joQam Guaqua
Atd Itóna e Alvorada x

S' " e Ouro e no dia 23,'

enta Púa x Caxias, Guara-

ni x Fantásticos e Tudo A
zul x' Canarinho. A rodáda
derradeira dó returno elas
sificatóriô aconteCe dia 27,
28 e 30 do corrente. .

At.é a 6a. rodada, a clas
sificação estava, assim:

'

Ca
narinho 20.803 palitos, Vi
tória 20.784,. Alvorada ...

20]63, Caxias 20.673 e

Guaquari 20.539 palitos. In
dividualmente, em primei
ro está Herberfo Hinkeléfai
Witória) com 2.648, pali
tos derrubadQs, ·lnQo Sie
bert (Alvorada) 2.618, V�I
mor Bornhausen --(Guaql)a-

I
ri) '!.617; Alóis Bublitz (Ca�
narinho) 2.614 e Lides Bo
rinelli (Caxias). 2.61;2 pali
tos.

EXTRA-OFICIAL DE' VOLEIBOL
COME'ÇA HOJE

.• ".;_-::""l
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. Rodada. defi
nirá finalistas
do Varzeano
Será concluída neste do

mingo, dia 18, a fase semi
final do I Campeonato'Mu
nicipal' Varieano de Fute
bol, da Divisão, Municipal
de Esportes, no Clube Atlé
tico Baependl. Às er horas
jogarão Rio Molha x Canto
do Rio, às 10h30 - Vila
/NOVà ,'x Bangu" 'às 14h..:...;.
Vila Lenzi x Jâraguá e" às

,

rSh30 .....,... Figueirense x San
ta Luzia.
No domingo passado, a

segü-nda' rodada desta fase
apresentou os resultados
'Bangu,OXO Canto do RiO,
Rio Molha 2xO VHà .Nova,
Santa Luzia· 1 xO Jaragua e
Figuei ren se 1 x 1 Vi Ia Lenzl.
A classificação está assim:
Chave' Rosa - Rio Molha
4; Canto do Rio 3, Bangu
1 e Vlla- Nova O; Chave
Branca "'- Santa luzia 4, Fl
gueiren.se - ;3, Vila Lenzi 1 e

Jaragt:iá- O. Coincidentemen
te, 'amanhã irão jogar no
Estádio "Max Wilhelm"; as

duas melhores e ás 'duas
piores equipes de cada cha
ve, o que de antemão pro
mete muitas emoções.'

Torneio: MVR
continua
amanhã
o Torneio"Mário Vitório

Rassweiler" não teve jogos
no domingo. Desta forma,
Estrella e Arweg, Cruz de
Malta x João Pessoa joga
rão 'neste domingo e no fi-
'nal-de-semana seguinte' o
.

Cruzeiro detrcnta-se com o

" João Pessoa, no encerra-

mento do returno e que po
derá apontar o próprio Cru
zeiro como o campeão do
segundo turno, para deci
dir o' título do Torneio
com o Cruz de Malta, cam
peão do primeiro turno.

A 'informação é do presi
dente da LJF, Valdir Strl-

, cker, que adiantou a reali

zação de nove reunião na

quinta-feira vindoura,' dia
22, para tratar sobre 10

'é'árnpeQnato dá 2a. Divisão,
haja vista que afora as di
t<? equipes já confirmadas
- cuja tabela divulgamos
e� nossa página esportiva
na éclição passada - OU-
,tras quatro pretendem par
ticipar, daí a razão - do en·

contro. Strkker disse que
é possív�1 a formação de
uma nova chave, _elevandb·
se então para três chaves

. de quatro equipes.

Com à participação de doze equipes'no masculino e no�

ve no feminino,,_; começa neste. sábado, o Torneio',de Volei..
bol Extra-Oficial do Vale do Itapocu, dando- inicio assim'
a primeira cOmpetição organizada corri fins específicos de,
quiçá ne próximo ano, ser oficializada, gerida por

-

uma'

Liga, que deverá ser fundada. Equipes de Jaraguá do Sul,
Guaramii'im e �assaranduba tomam' parte no Torneio,
que no naipé masculino foi dividido em duas chaves de
seis: CHAVE "A" - Beira Rio, A.G.V; (Guaramirim), In
dustriàs Reunidas, Jaraguá Fabril, CentrUweg e Kikaska
(Guaramhiim)j CHAVE:'''B'' - AABB, Engevale (Guarami�

" rim), Gráficil Avenida,' Arweg, Grema e Armálweé. O nai
pe feminino, tiJnibém em duas chaves, conta com nove e

quipes: CHAVE "A'" - Jaraguá. Fabril,.Armalwee, Colibri
tMassaranduba ), Clube das Doze e Arwegj CHAVE "B." ..
Kikaska, AABB, A.G.V. e Beira Rio.

·0, Torneio de Voleibol' será aberto -esta .tarde, na

ASSOCIAÇAO RECREATIVA MALWEE, entre as- equipes
masculinas•.Às 14 horas jogarão -Beira' Rio x A.G.V., 15h
- Indústrias Reunidas x Jaraguá· Fabril,: 16h.� Centro
weg x Kikaska, 17h -- AABB x EngevaIe, 18h'--- Gráfica:
.lAvenida x Atweg e às -l9.h - Grema x Armalwee.,Amanhã�
dia 18, na ASSOClAÇAO RECREATIVA WEG,. às· 8h30 en

frentani-se Armalwee x Colibri, 9h30 _. Clube das Doze x:
'Arweg e-às 10h30 __" Kikaska x AABB, no feminino. .

De cada chave, segundo o r�ulamentóí clàssiflcam-se
duas equipes.

. BESC, "SALVA"- O FUTSAL -DE
JARAGUÁ NO EST,ADUAL

------

Com jogos válidos pelo turno nas quatro chaves" foi
iniciado no final de semana passado em Criciúma, Itajaí,
Járaguá do Sul, Rio do Sul, Concórdia e Chapecó, o. Cam
peonato Estadual de Futebol de Salão, cateçorlas. juvenil
e adulto. Os representantes de Florianópolis, Criciúma,
.Brusque e Itajàí estão na Chave "A"; na Chave "a" estão
as classlflcadas das cidades-regiões de Jaragya do Sul, Je
lnville e Mafra; na Chave' "C" -'-. Blumenau, Lages e Rio
do Sul e na Chave "O" _:_ Chapecó, Concórdia, Joaçaba e

. São Miguel dö Oeste,
' .

.

" Em Jaraqué do Sul houve jogos no sábado e domin
go junto. -ao Ginéslo de Esportes Artur Müller, .onde regis
trou-Se pouca afluência dé público. Foram estes os resul
tados: sábado - Mirtes 4x7 Guarani' (juvenil), Breithaupt
2x4 Tigre, Besc-Jaraguá 1xO Guarani (agulto); domingo
Mirtes 2x5 Tigre, Breithaupt 1x4 Guarani' e -Besc 2x1 Ti
gre. Como se percebe, somente o B�sc "lavou a alma" das
representantes jaraguaerises centra. as joinvilenses, que
neste final-de-semana vão a Mafra.'

,

'As equipes de Jaraguá do Sul' jogam em: Mafra nos

dias 24 e 25. Neste primeiro turno da competição joga
rão no sistema de ida e volta, "todos centra todos em ca

da chave, classificando-se dois times juvenis e dots.edul
tos.

E pare completar- a rodada )naug.ul�al do Campeona
to Estadual de Futebol, de Salão, Besc versus Breithaupt .

jogarão quarta-feira; ,no"Artur Müller".

CURTAS ESPORTIVAS

O Jaraguá Motor Clube promove dia 24 de. setembro, .

a IV Etapa do Campeonato Jaraguaense de Bicicross, nol
.Motódromo Getúlio Barreto da Silvà . ....,.x- O ciclista Síl
vio Roberto Ewald realizou treinamentos esta- semana em..
São Paulo, com vista ao Campeon�to Panamericano ,de Jú

niores, na Venezuela, que será disputado entre '2019 e

02/10/&3. _:_x- Por necessidade de ötcertê) de calendário•.
ii Federação' Catarinense; de Motociclismo resolveu anteci

par a data da -reäJi.zàção da 5a. Etãpa do Cam�onato Ca ... ,

tarinense de Motociclismo-Velocidade, inicialmente pro-!
gramada' para o-dia 20�de novembro, agora-antecipada pa
ra,. o dia 1� do próximo mês, em Joinville .. ""':"x-:- Segun
do � FCM,' o Jaraguá Motor Clube, além- de advertência

por falta m�nQre� durante a 2a. Etapa do Estadual de Ve

locidade, realizada em' Jaraguá, foi multado em Cr$
484;725,60, correspondente a 9Q ORT_!IIs,

,

por te, ,sido I"e

gistrada � vi'olação do lacre e cadeado dià urna coletoral. '

de ingressos'.
.
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_.;.. CIRURGIA GERAL
- PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI-

'

.

NO GROSSO) ,

- GASTROENTI!ROLOGIA
, - LAPAROSCOPIA ü

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

d.ora de Fonseca n.O 1.086, ao lado da loja La Ca-
Slte � Fon. 72-1907.

'. ,

, -..I

[VARIG )�r±J[ CRUZBIC]

AGORA EM JARAGUÁ

Clínica Dr. Jorge Luís
Camargo ínchauste

Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas
Varig(Cruzeiro oara. a região da Grande Jaraguá, do
Sul, e com a Organização Contábil "A Comercial" SiC
Ltda. Rua CeI. Proeópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação deste jornal,

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

ocasiões é com o

LANZNASTER
O SEU RELOJ�IRO

que tudo lhe faz para servir bem.
.

Fica na Marechal Deodoro, 364

Relógios,

ASTRÔNIC.
ASSIST�NCIA T�CNICA-ELFfRONICA JARAGUÁ Uda.

Equipe altarne-tte espeelallzada em consertos de
calculadoras eletrônicas, somadoras, máquinas de es

crever elétricas e mahuais, relógios-ponto, registra
doras e rnlmeôçreies.

Técnicos curse-dos [unte a Olivetti e Dismac do
Brasil. Atende-se },.mto a sua empresa.

. A AS,TRONIC rica na rua Reinoldo Rau 7�2

junto a Tete Confecções, telefone 72-0534 - J�raguá
do Sul

.

�--------�----------��

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

Eletricista em geral, manutenção lndustrlal,
montagem de painéis, consertos de caldeira li óleo,
caldeiras a lenha e serviços de encenador.

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

r�------------·-------.'
Afonso Piazera Neto'

- Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL
.-'

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

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

�--------.__----.__----�

CORREIO DO POVO

COISAS DA MAIOR ENCHENTE
DO S�CULO Atletismo

foi à
Capital

COI11 provas disputadas na

pista de atletismo da Universl- .

dade Federal de' Santa Catari
na, em Florianópolis, foi reali
zado no final-de-semana passa
do, o I Troféu Catarinense de
Atletismo, que teve a partici
pação das principais equipes
do Estad6. Jar'aguá do Sul, co

mo sempre, marcou presença,
com a equlpe do C.A. Baepen.·
dl, Divisão MuniCipal de Espor
tes e Adote Kohlbech, onde
Waldir. ,Giese destacou-se no

salte com vara e Cornélia Hol
zinger nos 100 me/barreiras,
obtendo a primeira colocaç&o.

, Um total de 16 medalhas,
das quais 2 de ouro, 3 de pra-

'

ta e 11 de bronze foram con

quistadas pelos atletas jara·
guaenses. Nesse campeonato, a
atleta Dóris Maria Ronchi cen

quistou b troféu de vice-cem
peã estadual do heptatlo, qu�
são sete provas combinadas.

Os resultados da participa
ção de Jaraguá do Sul foram
estes: Waldir Giese, r- lugar
no salto

.

com vara, 2.° nOS
110m c/berreires e 5.° no re

vezamento 4xl00m; Laércio
Myller - 4.° lugar no salto
c/vara: Sérgio A. Martins _.

4.° nos 1 DOm rasos, 5.0 no re

vez. 4xlOOm e 7.° lugar' nos
200m rasos; Jaime Dellagiultl
na - 6.0. nos 800m rasos, 6.°'
nos 1.500m rasos e 5.° nos

4x100 e 4x400m; Hercílio A•

André - 5.° nos 5000m rasos;
Antônio,S.M. Fortes - 7.° nos

800 Ei 1.500m e 5.0 nos 4x400
m; Rogério Kuhn 5.e no reve%.

4x400m; Carlos Alberto Schio
chet - 6.0 lugar nos arremes
so peso e lançamento disco;
Ronal'do Buzzarello - 5.° nOS
4x400m e 8.° nos 400m rasOS;

Rodrigo L. Gutiérrez - 3.° 1i0

lançamento dardo e <1." no lan·
çamento disco; Wilson Draeger'
- 5.0 no salto à distância e

nos 4x 100m e 6.° nos 1 QOm
,rasos; Corn,élia Holzinger -
1.° nos 100m c/barreiras,2;·
nos 400 c/barreiras e 3." 'nOS
4x 1 00 e 4x400mr Cíarice Kuhn
._ 3.° no salto altura e nOS,
4x100 Ei 4x400 e 4.0' no saltO
distância;' Dóris M. Ronchi --
2." lugar no heptatlo; Rosl"'.
ri do Nascimento _ 3.° nOS
4x100 e 4x400m e 4.° nos 100
m rasos; Rosângela A. Lazxa
ris - 4.° no lançamento dardo
e 7.° no lançamento disco; R"

quef do Nascimento - 3.° nos

400m rasos, nos 4x 1 00 e 4l(

4QOm e 5.e. nos 200m rasOS e,

Lacir Rosa - .6.° lugar nos

1.�00m e 7.° nos SOOm rasos•.

_ O motorista de táxi AX-0061, 'v\ialdir da Silva, não
escondeu sua revolta ao revelar que na sexta-feira à noite'

"fiz uma corrida para um senhor que levou três sacos pa
ra sua casa, no Morro da Queimada no Saco dos Limões".
_ "Eu doei roupas de meus filhos porque vi gente sem

nada. Agora, vejo todas es roupas e calçados serem dis

tribuídos pera pessoas que podem .comprá-Ios. Isto é ca

so de polícia" desabafou Valdir, ajudado por seus compa
nheiros ,do ponto de táxi da Rodoviária, que testemunha
ram que na sexta-feira, a distribuição das doações tripli
cou o movimento na Estação. "Não houve qualquer cri.

tério. Quem chegasse ao balcão ganharja
.

roupa ou calça
dos. Pode verificar: o recinto estava abarrotado de mate

rial; não há mais nada", explicou Armando José Alves,
também motorista que, não suportando o que via telefo
nou para a Polícia Federal pedindo providências.
_ O Conselho de Reconstrução do Es�ado de Santa

Ciltarina voltou a reúnir-se no Palácio Cruz e Sousa, quan
d$> aprovou resolução solicitando ao Governo Federal a

cria�o do Sistema Financeiro Estadual do Fundo Especial'
para a Recúperação da Pequena e Média Empr'esa. Este

fundo já existe para os Estados do Nordeste, para fazer
frente aos problemas originados pela seca.

- Apenas em' Blumenau a rede bancária liberou mais
de Cr$ 10 bilhões referentes ao Fundo de Garantia, do
Tempo de Serviço de Trabalhadores atingidos pelas enchen
tes. A maior perte dos recursos saiu dos cofres do Besc.
As liberações aproximam-se do montante atualmente arre

cadado pelo Estado de ICM a cada mês.
_ Em contato telefônico mantido na semana passada

com um representante da rica e fecunda espécie dos tec

nocratas instalada nos confortos do Planalto, num mundo

irreal, o Governador fez candente apelo no sentido de que
fosse apressado determinado processo de interesse da fla

gelada Santa Catarina. Do outro lado da linha, insensível.
aos argumentos, o impoluto reizinho pedia calma e dizia
que o atraso na remessa de recursos prometidos não era

culpa do Presidente da República, de qualquer ministro e

de nenhum escalão inferior. Sentindo que seu pedido não
encontrava a. esperada ressonância, pelo menos com aque
le interlocutor,.o sr. Esperidlão Amin deu por encerrada a

conversa com este 'arremate:. - Vocês real'mente não têm

culpa. Os culpados somos nÓs por termos deixado chover
tanto em nosso Estado. E desligou o telefone.

- O Governador Esperidião Amin vai utilizar todas
as emissoras de rádio e televisão do País para agradecer
aos brasileiros a solidariedade demonstrada para com os

flaqelados catarinenses das enchentes de julho último. O

pronunciament_? de Amin, ao contrário do que muitos pos
sam pensar, nao custará ao erário público um único cen

tavo. Explica-s�: e� audiência �antida ontem com o por
ta-voz da Presldêncla, Carlos Átila, o Secretário Paulo da
Costa Ramos, da Comunicação Soclel, acertou a veicula
ção da mensagem de Amin, por rádio e TV, nos horãrios
gratuitos destinados ao Governo Federal pelo DenteI.

- Se �á um programa voltado a reconstrução de
Santa C!1tarma que vem dando certo é o que diz respeito'
ao ergulmento de casa p�ra o� flageléldos de baixa renda

qu� perderam as s�as resldênelas, Coordenado- pela Secre-
tarta do DesenvolVImento Social e com a participação di
reta da Çohab e �a Eletrosuf, esse programa já permitiu a

.

co�struçao d� !".!IIS d� 6� casas, a maioria delas sob o

r«;9�me de !"utlrao, ou ��I�, com a participação eemunl
!�rJa .. Cobrmdo 95 munlclPlos - em 62 deles o programa
Ja fo� encer�do -: essa in!ciativa vem proporcionando
teto as famíhas maIs necessItadas, que recebem casas de
30 metros qú�drados, com o custo de cada uma, na ordem
�e Cr$ 117 mll, �oberto pe�9 Estfdo (nesse custo não está
mcluído a madelra, doada por madeireiros, com incenti·
vos pelo I.BDF). Rio �o Sul é o município que vem rece
bendo !"�Iores �tençoes do programa. AU foi montada
uma mrm-serrarra onde são produzidos os módulos a se
rem transportados aos locais de construção.

- A fa-lta de critérios para a dlstribulcão de donati
vos aos flaqelados de Blumenau está sendo denunciada
pelo des�mpreqa90 Jóão Manuel Paulino, de 54 anos, pai
de dez filhos, seis deles menores, afirmando que na "ca
I�d,a. da noite", a distribuição de alimentos obedece a pri-
viléqios. .

'

- "Tudo o que foi arrecadado para os flagelados das
enchE;ntes deve ser e!ltregue a eles. Caso não necessitem
os alll!,ent�, e donatl�os pode!ão se�.entreques às pessoas
neceSSItadas . _!:sta �Ol ii r�a_çao de uR! dos responsáveis
pela a�!:ecadaça� e �hstrlbulçao de donatIVos aos fI'agelados
d� regla� de Jo!nvllle. IndagadQ sobre o episódio de Flo
rlanópohs, ele dIsse "todos os necessitados são flagelados".
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As Anotacões de Flávio- José
.,

-:- Foi de Cr$ ..•... .

588.994.169,16 a receitá
orçamentária da Exatoria
Estadual

.

de Jarliguá do
S01' durante omês de àgos
to . pessdao, centra Cr$ ..

377.437.219,68 registrado.
em igual mês, no ano en

teria r, O aumento não vem

'correspondendo às expec
tativas

.

e' poucas vezes es-

,1e ano atingiu ao montan
.

estimado. Nos oito primei.
ras meses de J 983,: o ICM
e outros impostos esta
duais atingiram a Cr$
4.565.737.796,42.
- O VIII Encontro de

Empresários de Jaraguá do
Sul - o último do ano' -

J' tem data definida. A
contecerá no dia 26 de ou·

tubro e' o palestrante será
o conhecido Samuel Schu-

,

bert,
- diretor dos' Super

-mereades Riachuel'o .. pr..
'

sidente da Confederação
Nacional do Comércio' Lo

.

jista. O· tema' Cl ser expll)-
,rado: "O Empresário e as

Traflsformaç6es". _

'

- A di retora do Centro'
.

de .Desenvolvimento Hu
mano - 18 da APAE, Jo
slanl Toledo'Soares, parti
cipará nos dias 23 e 24
de setembro, na Fundação
Catarlnense de , Eduçação
Especial, em Florianópo
lis, do I Encontro Estedual
de Instituições de Educa
ção Especlai. O gd,verna
dor Esperldtãc Amin, bem
como o secretário da Edu
,cação, Moacir Thomazzi"

.

_

far-se-âo presentes. A'pro
pósito 'da APAE, Josiani
está· dirigindo 'agradeci
mentos à Prefeitura, pela
terraplenagem da área
destinada a construção da
quadra .de esportes e ,tam-,
bém para a Malwee� pela
doação dos agasalhos. aos
excepcionais, possibilitan-

� do a sua partic;ipaçã� nos

desfiles comemorativos a

Semaha da Pátria.
- Ganha corpo em Ja·

,

!aguá do Sul a criaçã� de
um horto-florestal, para a

formação de viveiros des
tinados ao plantio de ár
vores, de espécies varia
das. Enquanto ó horto-flo
restai não sai, a Seéretaria
da Agricultura, através do
seu titular, Renato Bedus-

'

_ chi, doou estã semana a

Prefeitura de Jaraguá, três
mil mud,as, de árvores pa·
ra serem plantada. na ci
dade. A prcS)Cima semana,
é, bom .Iembrar, .. dedica· ,

da a árvore.
",.,. Q j�raguaense Amau-

ri- Luís Rank, inscreveu, 3
músicas de sua autoria pa
ra o I Festival Catarinen
se da Música Popular s-«
FECAMP, que será realiza ..

do em Criciúma, nos dles
13, 14 e 15 de autubro. S
gente nossa, mostrando o

seu valor.
'

- O, movimento para,.
elevação, da Comarca de
Jaraguá do Sul para 4a .

Entrincia, não cessou. Ele
continua é será retomado'
com maior vigor, conside
rando que em abril do
próximo ano a Comarca
comemorará o Sfu cin
quentenário ,e qúem sabe,
até lá, seja "_ elevada. A

.

criação deu-se pelo Decre
to n.O 569, de 04 de abril
de 1934, dias após a emano

cipação poUtic8 do muni
cípio, pela Lei n.O 565, de
26 de março de 1934.
Quem diz é o Promótor,
. '

.

' .,

dr. Barbosa, da 18. Vara;
- Turismo, PX ,Clube,

trânsito e a24á. Conven-,
ção Nacional dos Dlreto-">
res Lojistas (24 a 28/9)
em Fortaleza, foram as

suntos em pauta durante
a reunião mensal do Clú
be de Diretores Lojistas,
esta semana. A volta da .

"guarda noturna",' de ,a

marga experlêncla em a

nos passados, foi
'

'igual
mente comentada.
z: A Comissão Munlci

pal-d� Trinslto estuda' a

àdoção de mio única na

rua Presidente' Epltáélo
Pessoa, até o Grubba, e na

Getúlio Vargas� em, toda a

sua extensão. Essa é ultla

medida, dentre muitas ou·

tras, que poderão ser to

ma�as, inclusive a implan.
tação das chamadas "tar·

tarugulnhas" nas vias de
mão única, para controlar
a velocidade abusiva, q",e
já ,causou inúmeros aci
dentes,' inclusive uma

,

morte.
- O agente da Previdên

eia Soci.al em Jaraguá dõ
Sul, Levi Salles, a propó
sito de nota e�tampada

,

,nesta coluna( na penúlti
ma edição, esclareceu que
o Instituto nada tem a ver

com a colocação de már�
more branco defronte o

Posto de Assistência 'Mé
dica .. "Ela foi feita pela
proprietária do imóvel, a

EABARBI Empreendimen
tos 'Ltda., com o intuito
de embelezar o edif(Cio".
�htãe �stá explicado.
_;_ A �iretoria do' Nú·

�I� �e Voluntários do

Pronav/LBA de Jar�guá do
Sul, programou

.

para os

dias 20 e 21 de setembro�
segunda e terça-fei�as, no

Baependi, ri realização de
um treinamento, para as

voluntárias. A ministrante
Hrá a Sra. Mariléi. de Oli·
veira Césa e o seu desen-

-, volvlmênto dar-.' ein 2

períodos: das 8' ils 111,3Ó
e d�s 13h30 às 17h30. A

participação
-

é Ilvre.
,- Ä proposta orçamen

tária do Governo - que
estima a receita e fixa a

despesa da União para o

exercíclo financeiro -de
1984 ---:- foi encaminhada
ao Congresso' e atinge a

Cr$ 23 trilhões e 672 bi
lhões. Já o Orçamento Plu�
rianual de Investimentos

pera o triênio 1984/8á,
que estima para o perfodo

-

despesas de capital, é de
Cr$ 14 trilhões e 313 bi
lhões.

- A Cimara de Verea·
dores aprovou' projeto-de
Ilei que ratifica termo adi
tivo ao convinio 45/83 ee

lebrado entre- o Governo
do Estado de Santa Cata
rina, através da Secretaria
de Segurança Pública, e a

Prefei,tura 'Municipal de
Jaraguá do Sul, para a

_ mam,tenção, de) serviço de
Rádio Patrulha no municí
pio. Da mesma forma, a

provou a retificação de
área de terras doada' a

'APAE. que segundo 0- Re
gistro de Imóveis é

-

..... , .. _

1.617,05m2 e não 1.132!94
m�, conforme 101 aprovada
pelo governo municip�1
anterior.

- O Legislativo --apro
vou igualmente moção do'
vere�dor Atayde Machadb,
o Dadi, pará envio de ofí
cio de condolências às fa
mílias Zanon e Blasfeld,
pelo falecimento, dia 8, na
BR-116, em São 'Paulo, de
Edson Zanon, Anelare
BIosfeld Zanotl,' Cristiane
Zanon e Má·rio José· Lico.,
em acidente al:Jtomobilísti
co.

- O cateter oirúrgico,
aparelho que' permite li

realizaçii.o de exam� nas

_ coro!,ári.. e que aponta a
'

necessidade ou não'da rea·

lização de uma cirurgia,
já está funci�nando no

Instituto de ,Cardiologia
cIb Hospital Celso

�

Ramos,
em Florian6polis. Q apare
lho é único no País e cus.
tou Cr$ 3QO'�Uhões�

Casa. da Dultura; anteprojeto':
quase concluído.

.

Há recursos garantidos

Na rua Artur MüUer, a Fe,ira
de Arte e Artesànato

O esforço concentrado
das autoridades culturais -do
munidpio e o bom entrosa

mento com os governos es-

· tadual e municipal, poderá
determinar o breve ' início
da Casa 'da Cultura de Jara

-guá' do Sul. Os trabalhos'
neste sentido és.tão bastan
te adiantados e até o dia
30 de .sstembro o entepro
[eto estará pronto para ser

apresentado às
'

lideranças
da comunldade, em reunião
que está sendo. 'planejada
pela Sociedade Cultura Ar-,
tística.
A apresentação caberá ào

Departamento de Patrirnô-
, nio e Construção, integrado
pelos empresanos, Eggcm
João da Silva, Pedro Doni
ni e Márcio Mauro Marcat
to. O plano geral e o plano
específico - construção do'
teatro e a casa", da cultura
- serão mostrados pará aS_
Ilderanças, para 'que' estas

apóiem a iniciativa em do
tar ,Jaraguá do Sul de um

empreendimento cultural a.
altura do seu potencial.
O presidente da SCAR,

· dr. Mario Sousà, revelou
ao "Correio do Povo" a ga
rantiu de Cr$ 25 milhões
pare as -obres, através da
Secretaria de Cultura, Es

porte e Turismo de. Santa,

Catarina-, graças a interve
niência do secretário 'e do

secretário-adjunto, Artenir
Werner e Udo Wagner, res�

peêtivamente. O projeto da

A SeCret_aria de Educação,
Cultura, Esporte e Turismo
da Prefeiturá, Municipal. de

Jaraguá do Sul, realiza neS,�

te sábado, a partir das 7h,
na rua Artur Müller, á lia.

"

Feira de Arte e Artesanato,
que a exemplo da premo-,
ção do dia 20 de ' agosto,
reunirá artistas e artesãos
de Jaraguá do Sul, Joinville
Çuritibª, Balneário Cambo-

. riú', Corupá e de outras ci

dades; que exporão e vende�
rão produtos de sua cria

ção/ tais como crochê, tri

CÔ, pinturas;· vIme, comi-
.

das e bebidas típicas, pro-
·

dutos ,em metal, couro, ges
so, porceläna, madeira, etc.
Como atrações paralelas,

professores de eduçação fí-'
sica promovel'ão bi"incedei-'
ras para as crianças, palha
ços anim�rão à criançadà,

Casa da Cultura' está sendo
elaborado pelo arquit�lo
Sandrini, da Fundação Cata.
rinense de Cultura, órf
ligado a SCET.

"

A 'obra será edificada em
imóvel doado pela municio

palidade, na rua Jorge Czer.
)lfewicz, na administraç�
'de Sigolf Schünke. A àtual
administração, segundQ O
dr. Mario Sousa, tambélll
colaborarei com a iniciat�
va, terraplenando o local.

, possivelmente vai eonsttíJir
um espelho de �gua, bosque
e implantar' um quiosque.

INSTRUM�TOS
MUSiCAlS

A noitada do prato típICO
itallano, realizada pela Scar
no rhês passado, no Juvenl

,

tus, rendeu cerca de CrS
Ll mllhão, Essa. renda, çon·
forme o presidente da entl·
dade, será Integralmente a'

plicada na 'compra de ins
trumentos para a Escola dé

Música, que funciona elll

imóvel ao lado.do',CineJa:
raguá.

' , ,

S,ão. lnstrumentos .
dlver

sos, de qrande valor ar,tísti
co,-, que servlrâc ...para Ulll

',lT!elhor aprendizado. A pro
pósito da Escola de Músi'
ca, o dr, MarIo lembrá �ue
,ainda existem yagas'. pa��
aulas de, viol'[n..o, que saO

'ministràdas somente �O$
sábados, nos períodos da
manbã e da tarde.

I
. que' terão' �portunidade

.
�

jogar ping-pong e asslsW
aos filmes de Tom e Jerry,

que serão projeti3dos: AO ill"

terior de uma barraca de

campanha cedida 'por eT'
préstimo pelo 62.0 BatathaO ,

de Infantaria, de Joinville,

No Coreto, da Praça do

Expedicionário,' apresentar
,se�ão: alunos da EScola de "

Música da SCAR, Fa'rnília
Siebert (trio), Banda do Se

si e o Borba Show e dLirao
te todo o dia, música-varia'

, dá. A Fel ra será bem me

I,hon do que a anterior, m8•S
Gaso chova será trarlsfefl'
da para o �a.pão de festa. ..da, ,

Igreja Matriz São Sebastl5C?'
,

No dia 15 de outubro,'8:
,

conteeerá outra Ferra de A;te e Artesanato" que se .

realizadé! "mél1s�lmente, �"
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