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'Demissões '.ainda
superam as ·admissões
No decorrer do mês de a

gosto, o movimento· de ad
missoes e demissões em

. empresas de Jaraguá do Sul
num total de 218 que for
neceram dados; apontou
455 admissões pare 563 de
misões, sendo

.

o ramo do
vestuário o que mais con

tribuiu. Somados' esses va

lores as 3.075 admissões' e
as 3.844 demissões havidas
de janeiro a julho, temos'
um total de 3.530 edmls
sões para 4.407 demissões,
com índice de 877 demis
sões a mais do que admis
sões: nos primeiros oito me-

.

ses
'

do ano.

Isto significa que o total
de desempregados represen
ta 0,1990% do total da for

ça de trabalho, estimada em

18 mil trabalhadores no se

tor secundário. Estas infor

mações. são da Associação

•
JS nos Pana-
.. .

mencanos
Teve início domingo, com

a prova de 70 quil6metros,
o Campeonato Panamerica.
no de· Ciclismo Júnior, na

,V�netuela. Foi uma prova
cOntra rel6gio, por equipe, .

realizada na cidade de Flo
rença, vencida pela equipe
venezuelana que ganhou a

medalha de ouro· por uma

diferença de apenas 49 se

gundos sobre a equipe bra
sileira, segunda colocada,
onde o jaraguaense, da equi.
pe Weg, Snvio Roberto E
wald, teve o melhor desem
penho, ajucf.ando o Brasil a

conquistar a medalha de
prata.
Por outro lado, foi encero

rado 4a. feira o Campe�ma.
.to Extra-Oficial de Bolão
"Vale do Itapocu", sagran·
dOose campeão o Vit6ria
(Schroeder), em 2.-" o Alvo
rada (Rio Cerro II) -e em
3.° o Canarinho, da SER
Vieirense. Mais esportes na

página 11.

Inscrições pI
o Supletivo

.

Serão abertas no próximo
dia 3 de outubro, as inscri
'ções aos Exames Supletivo
de 1.0, e 2;° graus,. a serem'
realizados pela Secretaria
da Educação, nos dias 1.°,
2: 3 e 4 de dezembro pró
Ximo. Os candidatos' interes
sados em prestar os exa

mes, deverão inscrever-se
nas sedes das Unidades de
Coordenação Regional de
Educação das cidades' de

F!�rianópoliS, Tubarão, Cri
Ciuma, Blumenau, Joinvll-

.
Ie, Rio do Sul, Lages, Mafra,
Joaçaba, Concórdia, Chape
cö, São Miguel do Oeste
Itajaí, Caçador, Araranguá:
Brusque, Xanxerê e Jaraguá
do Sul, até às 21 horas do
dia 21 de outubro. .

.

Para o 1.° grau o interes-
sado deve ter 18 anos e pa
re 0.2.0 grau, ·21 anos com

pl�t9s ou a completar antes
?a .óltima prova. O valor da
I�sc�ição é de Cr$ 500 por'
dlsClplini!, que deverá ser

Pago em agência do Besc.

JARAGUÁ DO SUL

RFFSA vai' ceder
,

galpão e salas
Um engenheiro-residente

da Rede Ferroviéria Federal.
S.A., de Mafra, esteve se

gunda-feira em Jaraguá do
Sul, mantendo contacto com

o secretário de Turismo Bal
duíno Raulino e com o pre
sidente da Associação Co
mercial e Industrial, Bruno

Breithaupt, oportunidade
em que praticamente con

firmou a cessão, por parte
da Rede, do galpão (antiga
estação) e de 3 espaçosas
salas no pavimento superior
da atual estação ferroviária,
que estão em desuso.

Essas dependências ha
viam sido solicitadas ao dr.
Paulo Munhoz da Rocha,
Superintendente da RFFSA,
para o Paraná Ei Santa Cata
rina, a quem também, enca
minhou-se o projeto turis
mo por via férrea, idealiza
do por Jaraguá do Sul. No
galpão, que necessita d� re

formes, pense-se em im

plantar uma exposição per
manente das indústrias ja
raguaenses ou algo equiva
lente, e nas três salas, o

museu e
-

arquivo histórico
municipal, que logo come

ça a ser implantado, com o

aproveitamento do acervo

já existente.

A Rede deve ainda oficia
lizar a cessão das depeadên
das, mas é praticamente
certo que vai ceder, ganhan
do com isso o município.

Esta semana igualmente,'
os empresários reunidos na
Associação Comercial, tive
ram opiniões .divididas quan-

to. a localização da casa de
enxaimel doada pelo indus
trial Eggon João da Silva.
Uns acham ideal o local já
divulgado pela imprensa,' a
Praça França Vosgerau, en

tre a estação ferroviária e o

ex-mercado municipal, en

quanto. 'Outros são favorá
veis que a mesma seja
transferida pera a rua Join
ville, no local oride se pre
tendia implantat uma pra
ça com o marco do. cente
nário, defronte ao Posto de
Vendas Marisol, servindo,
ou de museu, ou de posto
de Informações turísticas.'.

Câmara rejeita
contas de 81

Prefeito Aquiar,
.

ácompa
nhado do juiz' de direito
dr. Irineu Bianchi, do pro
motor de justiça dr. Luiz
Carlos Pavan e do enge
nheiro Waldir Radünz, es

tiveram em Florianópolis,
no Tribunal de Justiça, on
de foi entregue o orçamen
to elaborado por duas
construtoras para a edifi
cação do Fórum, em dois
pavimentos, com 430m2.
O desembarqador Francis
co May Filho acatou o or-

Como informação com

plementar, o Senac come

çou a funcionar extra-ofici
almente na die 26, sendo a

genie o professor João Be
ckhauser, junto ao Centro

Empresarial de Jaraguá.

. A
. Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul através

da Comissão de Finanças, Orçamento e Contas do Municí
pio, reieitoll as contas da Prefeitura Municipal, do exercí·
cio de 1981, mantendo o mesmo entendimento da Direto
ria de Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Colo
cadas em votação, as contas daq_uele exercício foram re

jeitadas por 8 votos contra 7, ficando esta votação, no

entanto, preiudicada, por não haver $ido al'cançado quo
rum legal de dois terços, ou seja, dez vereadores.

.

.

Desta forma, prevaleceu o parecer favorável a. ap.rova-
cão do Tribunal de Contas, consubstanciado no relator
Horst OUo Domninq e no presidente Dib Cherem, �ue fi
zeram algumas ebservaeêes legais a serem cumpridas. As
contas do exercício de 1981, são as referentes ao rumore

so caso do cheque de Cr$ 4 milhões, que na época alcan
çou repercussão estadual. e que para muitos foi um ato

político contra a administração de então.

. Garantido
O prefêito José de Aguiar,
de Guaramii"im, entreqou
no dia 22 passadö, na Pre
feitura Municipal, a escri
tura dê doação de um ter
reno de 1 .286,32m2, loca
I izado na rua 28 de aqos
to, ao Presidente do Tri
bunal de Justiça de Santa
Catarina, Frenclsco Mav
Filho, para construção do
Fórum da Comarca ele Gua-
ramirim.

Na terça-feira, dia 27, o

o Fórum de Guaramirim
çamento e dentro de dez
dias, aproximadamente se

rá assinado convênio entre
a Prefeitura MUnicipal 6\ o

Tribunal de Justiça de S.
Catarina, o que permitirá
o repasse de verba supe
rior a Cr$ 40 milhões, pa-
ra a construção.

.

Aguiar acredita que den�
tro de 30 dias, aproxima
damente, a obra, seja ini,..
ciada. ao lado da Prefeltu-:
fi! MuniCipal.

Comercial e Industrial, .que
recolheu também dados a-·

cerca de protesto de títulos.
Em' agosto foram 149 títu
los protestados, no valor
global de .

Cr$ 55.840.531,22; sendo
67 de particulares e 82 con

tra firmas estabelecidas ne
microrregião.
..

O movimento do SPC, de
janeiro a "3'1 de agosto, foi
de 64.306 no ano de 1982,
entre as informações "nada
consta", "passagem positi
va" "negativos' informados"
e "reabilitados informados"
e de 72.311 este ano, com

índice de aumento positivo
de 12,4'3%.

Seidel
solidário
com a' ACIJS
o presidente do PDS de

Corupá, Alvim Seidel, ende
reçou' telex aos deputados
Octacílio Pedro Ramos e 0-
tair Becker, bem como ao,
Prefeito e Presidente da Câ
mara de Vereadores de Co
rupé, no sentido de que se

pronunciem e ap6iem a so

licitação da. Associação Co
merclal e Industrial de Ja
raguá do Sul - estampada
no "Correio do Povo" na

edição passada - para as

faltamento do trecho Coru
pá-São Bento do Sul.

Diz Seidel que o asfalta
mento daquele segmento já
foi por diversas vezes defen
dido por ele e representa a

aspiração máxima de toda a

reg.ião norte-nordeste cata
rinense. O Presidente do
PDS . de Corupá, reiterou
também empenho do depu
tado Odacílio Ramos, para
que insistõ junto a Secreta
ria de Segurança Pública,
no sentido de que a Delega
cia de Polícia de Corupá re
ceba finalmente uma viatu
ra.. que tanta falta faz ao

bom desempenho do desta
camento policlal

'

corupaen
se.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A ponte da vida
Todos nós cruzaremos a ponte que separa esta vida da vida futura. À me

dida que passamos pela vida cruzamos muitas pontes, alqumas com alegria e fe
licidade, outras com tristeza e sofrimento. As pontes mais difíceis de cruzar e que
constituem os verdadeiros problemas da nossa vida são, na maioria das vezes, as

que nós mesmos construímos, aquelas em que somos os únicos caminhantes.
Cada ponte é de natureza diferente, todavia, em determinado ponto do

nosso caminho verificamos que milhares de pessoas estão se reunindo para cruzar
a mesma ponte. Assim, podemos compreender' que a despeito das diversidádes dos
caminhos, há determinados lugares na jornada da vida, onde todos se encontram,
onde verificamos que as nossas dificuldades, as nossas tristezas, os nossos interesses

,

e os nossos esforços para atingir o objetivo da vida são comuns a. quase todos.
Verificamos, assim, estar unidos em uma fraternidade humana de

interesses comuns a despeito da nossa di /ersidade individual. Cada um de nós, to
dos os dias, se defronta com uma ponte inesperada. Vivendo cada dia em harmo-,
nia com os mais elevados conceitos de justiça e lealdade, e mantendo-nos harmo
nizados com o que é bom e puro, estaremos caminhando para a última ponte na

companhia daqueles que, Como nós mes�ös,. merecem as mais valiosas recom

pensas.

Extraído da Revista'IIO Rosacruz", publicação· da Ordem Rosacruz - AMORC-'
ex. Postal 307 - 80000 - Curitiba-PRo

Você precisa entrar no
Monza 2 portas.

o novo Monza 2 portas é o próprio reflexo do bom gosto, do charme e do talento ee uma
tecnologia avançada. .. . ..

Por isso ele tem tudo para agradar: muitö conforto, espa90 mtellgente, e�tllõ
aer.odinâmico a serviço do desempenho eda economia, e ótimas surpresas •quando você tiver o seu. Pois, é impossível deixar de admirar um Monza. M.· ...W

-

. Venha conquistar o seu M(.mza 2 portas.
. Man:adevalor

Entreporeste Concessionário.
Emmendörfer Comércio de Veículos ltda.

-;

· Terras para .

Reflorestamento
Compramos áreas.' dentro das seguintes �specifi

cações:

a}· Distância máxima da cidade de Jaraguá
do Sul 30 Km..

b) Ondulação do terreno de O .. à 15.°.
c) Areas mínimas de 500.000 m2.

d) .Documentação em dia.

Marisol S.A. Indústria do Vestuário
Jaraguá do Sul - SC.

/

Art. 1." - Fica aceito e oficialmente reconhecido
o trecho referente ao prolonqarnento da Rua 351, sem

denominação, perímetro urbano desta cidade, contendo
861,85 m2, abrangendo 553,10 m2 do imóvel territo
rial de propriedade de ALFREDO PRIESE e NELSO BRIE
SE, matriculado nesta Circunscrição Imobiliária sob o

N�" 5.066; 186,00 m2 do Imóvel territorial de proprie
dade de LILI SACANI, matriculado nesta Circunscrição
Imobiliária sob o N," 5.979 e 122,75 m2 do imóvel ter
ritorial de propriedade de LUIZ KLEIN, matrlculedo
nesta Circunscrição Imobiliária sob o N.o 7.376.

Art. 2.° .::_ As citadas superfícies, que totalizam
861,85 m2, passarão a integrar o Patrimônio Público
Munic.ipal, na categoria de bem de uso comum do povo,
após o ato de transcrição da Escritura Pública de Doa,
ção no Cartório de Registro de Imóveis desta Comarca,
com base na planta e Certidão N.o 216-A/83, anexas ao

presente Decreto, ocasião em que receberá o trecho
em questão, possuindo 7,00 m de largura por 123,12 m

de comprimento médio..o N.o 351, mesmo número da
rua da qual é segmento contíguo.

Art. 3." .:._ Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em con-

trário.
.

JaraQuá do Sul, 23 de setembro de 1983.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secretário de Adrninlstreçêo e Finanças.

Estado de Santa Catarina
PREFEltlJRA MUNIÇIPAL DE JARAGUA DO SUL

D E C R E T O N.o 866/83

Reconhece oficialmente o trecho referente ao

prolongamento da Rua 351, seti.. denominação,
no perímetro urbano desta, cidade,

O 'Prefeito Municipal de Jaraguá do Sul, no uso de
suas atribuições e nos termos da legislação vigente, em

especial o Art. 48 da. Lei Munic.ipal N.o 575/75, de 25
de novembro de 1975, alterada pela Lei Municipal N.<'
614/76, de 12 de maio de 1976,

.

>

DECRETA:

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ARCO IRIS EM SEGUNDO
Bonlta a conquista do se

gundo lugar no 1.0 Festival
da Música Popular de Bal

neári,o Camboriú, realizado
dlas 22, ;23 e 24, na Boca
do Baturité, pela rapazIada
afinada do Grupo Arco-lrls. .

formado pelo Durval, Agas,
tinha, Ronaldo, Sidi, Aírton,
Nélson .e Moacir. O 'bom
trabalho iniciado em 82,
quando conquistou, pratica- .

mente todos os prêmios no

Festival Universltério da

Canção, da Furb/Blumenau,
vem rendendo dividendos
valiosos e prova está ne ex

celente colocação obtida
.

sábado, com a' música "Ar
co Iris", do Agostinho, que
é praticamente o "hino" do

Grupo.

. CONQUISTA VALORIZA
DA - O Grupo Arco-Iris te

v, duas músicas classifica
das entre as tririta finalis-

.

tas. "Som da Terra"', de Jo-
.

sé Siuminsky, que é profes
sor dá Escora de M.úsica da
SCAR, por problema de ins- ,

cr_ição, foi desclassificada na

'segunda eliminat6ria, sexta- .

feira, ficando apenas a "Ar
co Iris" que eeneerreu no

sábado, entre as seis .

me

Ihor�s do FestivaL A vence
dora foi de Camboriú. Dois
ônibus de Jaraguá .do S.ul

,

foram torcer pelos 'vale>reS
da terra, que estão projetan
do ,a cidade na arle musleel.
Essa turma realmente mere-

· ce apoio e multa fé, pois
tem futuro..

..

FECAJA _ Está deterrni
'nedopere 5 de novembro
0" \fI Festival' da Canção Ja�
raquaense, o Fecaja, premo
çãodo Centro Cfvico do.Co-

· légio São Lu(s e Grupo Ar-'
co-l ris, com apoio da im

prensa. Será .no Ginásio de
Esportes Artur 'MüITe;r,

.

on

de o Arco-Iris fará um show
e à noite, animará um bai
le. Breve as inscrições se

rão abertaS. Co:nfira pela
coluna!

�ONECAS VIVAS - O
Lions Cidade Ind�strial,
tendo à testa o. casal Alibert .

· (Edeltraúd) Ewald,
'

prepa
rando com carinho a gran
de promoção do clube, o

fGente
CORREIO DO POVO Página 2
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Sul, festeja neste 1.° de ou.'
'tubro, as suas bodas de,
prata, com cerimônia de
bênção

.

religiosa na Par6-
quia Cristo Bom Pastor e

recepção na boate da Liga,
da Sociedade, em Joinville.

_. _. - "_- �.... , .. _-_ ...... �.

&
Siqueira e às 20h - Ale
xandre Carros Müller/Ade
lourdes Goetz.

LANCHE ESCOTEIRO -

O Clube de Mães do Grupo
Escoteiro Jacoritaba está
convidando as senhoras da
sociedade, principalmente

. mães de escoteiros e lobi
nhos, para o seu tradicio
nal' café e lanche mensal
na próxima' terça-feira, di�
4, a partir das '15 horas, na

sede do grupamento. Have-
rá surpresas.

.

eNLACE LIMA-LUZ - "Re
solvemos ·seguir -e. mesmo

caminho... Nosso easamente
será no dia 8 de outubro, às
20h30, na Igreja S. Luís (Ca
noas-RS ). Nossos pais Darci
e Eva Lima e Sílvio e Maria
Marta Luz (in memorian), e
nós fi!:aremos muito felizes
em tê-los conosco, partici�
pando deste memente im

portante em nossa$ vidas". "

Este o convite que nos foi
enviado pelos noivos em

véspera de se tornare� ma

rido e mulher, cfe forma ori
ginai, fugindo totalmente ao •

formalismo das missivas
desta natureza, o que nos

agradou deveras. Sílvio, o

catarinense, filho de Sílvio
Serafim da Luz e D. Maria
Marta, de saudosa memó
ria, um dia enamorou-se de
Alla, certamente gaúcha e

seguramente' natural de Ca
noas, filha dileta d� Darci
e Eva Lima, e disso resultou
o cerimonial de seu enlace
em presença de familiares:'
amigos e convidados. Após
a, cerimônia religiosa, .dar
se-á festiva recepção nas de-
:pendências da Associação
dos FUhcionários da Prefei
tura Municfpal de Canoas.
Aos nubentes as nossas fe

licitações e aos pais os cum
primentos desta folha.

INTERACT CLUBE - Sá
bado último,. foi eleita a no-,

va diretoria do !nterac.t Clu
be çle Jaraguâ do Sul. Na

.

presidência está Sérgio Au
gusto Zilinski, ha vice-pre�
sidência Karla do Amaral
Costa, na tesouraria Carlos
Roberto Neves Coelho e na

secretaria Rosana de Salles.
Os i'nteractianos agora vão
se reunír semanalmente,
aos sábados, às 16 horas,
na Ação Sodal.

.

CHORINHO NOVO - Nas
ceu no dia 2719, com 3.230

gramas,' ':'0 Hospital e M.
ternidade

. Jaraguá, a garoti.
nha Tassià Tere;z:a Lombar:
di, -pára a alegria d�s pais
Ivan.ir e, El'izabete .. Vieira
Lomb,a_rcli e: dos avós,Oda.

. viano -� �elica' to�bardi/
Cláudio Olinger e Maria .Te
reza Vieira. Parabéns!

.

EN,CONTRO DIA 26 _. Es
tá definitlvamente marcado
para o di'l 26, o 8,0 Encon
tro de Empresários de Jara
guá do Sul, que será marca

do por urna palestra do pre
sidente' do CNDL, Samuel
Schubert, e um jantar. no

Baependi. Na mesma op0f.
tunidade o empresariado
prestará homenagem ao ge
rente do Banco 'do' Brasrt,
Carlos Marquês, que está sé
transférlndo pera Crlclúme.
.UMAS & OUTRAs·,;;_ TrO

ca' idade amanhã, dia 2, 'o

Sr. Irineu Buer:ger e no di.
5'� Sra. Márcia Müller Mil
niz. Felicid'adesr 1/ .Hoje �
noite, no Baependi; boai•
para casais, com

.

o' Grupo
Arco-I'ris, a partir das 23
horas. II O casal Aldo.

, PriscHla' Piazera recebeu 41.
à nelte um grupo de amiglls
para um [antar. II Nil �

·

ça-feira" a Sra. Marga Bo�
receDe" as amigas para um

lanche, em. sua residência:!!
O Café das Pritj1iis desta se

mana, teve çomo anfiJriã, a

Sra, Asta Breithaupt Mar·

quardt. II A Sra. Sibila Na ...
· loch Emmend�rfer ofel't'

.
-

. ,

eeu um lanche ne mele d.
semana, no Kaffee HauS,

para as integraJ:ltês do se.U

grupo. II De vorta a Jara·
guá, onde já assumiu" suas

f'lnções profissionais, o jo
vem vice;pr-efeito Déció Raul
Piazera. Ele esteve no Norte
do País, ií negocios, tendo

· visitado o famoso garimpo
de. Serra Pelada, que chegou
.i!"cI�s�ve a filmar. II Em S.
Bento do Sul, comemorOU
seus 2 anos, 4a. feira, o ga
rotão João Roberto·Seidel de
Araújo, filho do casal leitor
da coluna Roberto e Ríta
_Seid�1' (je Araújo. II <:omen·
:, ta-se '�. �oca pequena,. que
uma indústria têxtil de Blu·
,mer,au, estaria ·n'a iminência

·
de a.dquirir o controle acio
nário ·de uma .congênere eI!1

Jaragúá do Sul. Quem- seria?
II Quem recebeu com fall'
ehe as am igas do seu grupO'
esta semaria, foi a Sra. AI'
téria Vargas. II O RotarY.
Club de Jaraguá do, Sul rea·

liza terça-feira reunião festi·
va, quando será emplacadO
um novo sócio, o Comp. Ge'

raldo ToneIli, gerente local
do Besc. II Está marcad�
pará 11 de dezembro, a

inauguração do prédio da

'Escora Particular Jaraguá'
Jardim de Infância PesttiloS'

: zi, com churrascada e feste'
jos 'l3op.úlares.

Concurso Bonecas Vivas,
que vai acontecer no dia
"1.2 de outubro,' 110 . Baepen
di. São quinze garotinhas
que estão concorrendo e a

venda de ingressos está óti
ma, gar:'nte Allberj, que di
vulgou a programação da
data: às 15 horas, o desflle
das garotas concorrentes,
em seguida desfile das debu-
tantes do Baependi, café e

show com o palhaço Pe rere
ca e os caipiras mirins de
JoinviUe .. Também h�verá
um show de mágicas.

� NA'BAHIA'- De Nova
Itarana, interior baiano, on
de se encontra em mais
uma excursão botânica, o

orquid6filo e comendador

FECAMP/83 - itJornada Alvim Seidel, .de Corupá,
Estrelar", de autoria do ga- sentindo na pele o calor e

rotão Amauri Luís Rank, foi
. vendo qO derredor o flage-

classificada entre as trinta lo da seca, como mesmo

músicas que concorrerão observa, mandando' para a

dias 13, 14 e 15 de outubro, . coluna um bonito cartão

el!' Criciúma, no Festival f postal da c-apitai da boa

Catarinense da Música Po- terra. Somos' agradecidos
pular - Fec�mp/83.

.

pela lembrança.
Foi o único inserito de Ja- éASÓRIOS - Anotamos
a-aguá e daqui, soubemo�1 neste sábado, na Matriz São
val' gente, dar 'força ao nos- Sebastião, os seguintes �a-
So representante. Vai firme samentos: lOh - José Car-
Amauril los· Dionísio/Madalena Con

ceição de Souza, 16h - Val
mir Morbis/Janete Marei

N!�mann, 17h - Adair Cos
me BusareITo/lvanélia Rau
lino e Alfonso Gesser/Maria
Salete Albano, 18h - Lau
ro Weiss/Maria Ap�recida

DYLANE E· CARL.OS -

Ontem, às 20 horas; na Igre
ja Evangélica Luterana de
Jaraguá do Sul, aconteceu
em grande estilo a cerimô
nia religiosa de casamento
do jovem par Dylane Tere
zinha Zonta e Carfos Arthur
Henschel, fHhos dos amigos
Walmor (Arnolda) Zonta e

�rno (Traudi) Henschel. Fo
ram padrinhos - da noiva
Amaro Ximenes Júnior (Ri�
ta), Rosane Moretti' e Is-

I
mael Félippi, Jani Goedert
e Renê Roberto Pukall Wol�

n�y Paulo. Zonta e An�élica
Plazera e Marco Antônio Pe
reira .( Shirley); do noivo -
A!no Hénsehel Júnior (Már
«:ta),' 5ávio Murillo B. de
Azevedo e Katleen Henschel .

Gustavo Élcio Henschel e E�
liane Herbst, Diether Wer
ninghaus e Beatriz Eicke e

Mauró. Koch (Lenir). A re

cepção aos convidados deu
se no C.A. Baependi, e .da
çoluna os cumprimentos ao

Carlos e a Dylane, bem ee

me aos seús pais. , Felicida-
des! .

'

.

DESINDEXADAS � Nos
dias 15 e 16 de outubro no

Edifício Cristo-Rei, 'real{�ar
se-á a Assembléia Dioéesana
de Pastoral, reunindo em

torno de 400 pessoas. // O
Dr. Lauro César Radtke Bra-'
ga, filho de Lauro e Mada
lena (de saudosa mem6ria)
Braga, está assumindo em
Rio do Sul, a Delegacia Re
gional de Polícia. O "s8o"
Braguinha, certamente, está
ba.stahte feliz. II O Lions
Industrial está em campa
nha para admissão de no

vos sócios e dias atrás em

placou dois novos Leões.
Na segunda-feira foi reali
zada assembléle festiva,
quando o dr. Mario pales-

.

trau sobre "Harmonia Con-

j uga I". // A Associação dos
Jornais do Interior de SC

.

'

reune-se outra vez neste sá-
bado, às 14 horas, no Ma
ram.baia Cassino Hotel, em

Balneário Camboriú. Esta.
.remes lá.

OPERÁRIO' PADRÁO No

flagrante, o Operário Pa

c;lrão ele Jaraguá do Sul,
Adolfo Julian<) Zimmermann
que concorreu esta semana

ao título de'Qperário· Pa
drão de Santa.Catarina, ven
cido pelo representante de

BrJJsque, das jnds. Renaux.

CLÁUDIA REGINA - Co
memora neste domingo, dia
2, seus quinze anos,' a jo
vem. Cláudia Regina Cagli6-
ni Mura.ra, que à noite, na

residência dos pais; recebe
amigos para uma festinha.
El.a é filha dó casal leitor
da coluna Tibério (Laci Ca

gJioni) Murara. Parabéns
CfáUdia.,

.

. BODAS DE PRATA -·0
casal Adolar e' Margarida
Vierheller, que tem raízes
familiares em Jaraguá do
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De slIbito, a casaveio abaixo,
.

literalmente. E agora?
Numa sociedade bumana., ,

que não é de insetos, o flagelado
não está sozinho.

Em,Santa Catarinil,
·'0 Pequeno Primeiro" não é
apenas "slogan". E uma

Verdâde inadiável.
A solidariedade e a

assistência estabelecem a

diferença entre o racional
e o irracional.

.'

.

Os pequenos estão recebendo
créditó e material para a

.

reconstrução das suas casas.
E trabalham em regime de
mutirão, o grande mutirão da
solidariedade catarinense.

Mais de quinhentas casas já
foram refeitas. E com a força
do nosso trabalho, todas serão
recUperadas ou substitu idas.
Com a graça de Santa

Catarina:

..
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•

Eagora, José?
E

.

J
- ,agora, �.

Eagora,voce?
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ANIVERSARIANTES
Aniversariam 'hoje: 1�·/l0

.

Sr. Adolar Daniel V'erbi
nen, Sr .. Amauri da Cunha
Jacobi, Sr. Rubens Roeder,
Roseli Klein, Irene Pereira,'

,'Sandra Rengel.
Aniversariam domingo

SrZ!. Rosalinda, esposa,
do sr. Adolfo .Bartel; Nereu
Tomaselll, Sr. lrlneu Buer
ger, em Curitiba; Sra. Apo

.

lônia, esposa de ;'Martinho
Rengel; Arnaldo, filho de
Àrn�bert e Alinda Ruediger;
Sr. Guilmar Steffens, em
Sta. ' Bárbara do Sul-RS.;
Roberto Gruetzmacher, em

Blumenau; Dalton L: Rubini
Dia ,03 de outubro
Sr. Vianir Bona, Sra. Se

renai Vogel YOrgas, Sr. Wal
ter Arnold, Sr. Ademar Bu
erger, em, S. B-ento do Sol; ,

Sr. Wilmar Luiz Bortolini,
Sr. Ald� Carlos Bortolinl,
Sra. Maria Ödete Gramm
Blank" Sr. Haroldo Nagel,
Fábio A. Schaldach, Sra.
Marlice Bartel Steffens, em
Ste. Bárbara do Sul-RS.; �

Mário - Stein, Jaime Glatz,
Flávia. Tarnawskl, Sra. On
dina Marquardt Wolf.

'

Dia 04 de outubro
Sra. Paulina, "esposa

' de '

Affonso Franzner; .,Sr. Wi
gando Meier, é,IU

.

Ja,raguá
84; Sra. Gilda, esposa de Al
fonso Wagner, em Guarami
rim; Gustavo e Daniel, fi
lhos de Gilmar e Áurea Sch
mitz Menegottl Rocha.
Dia 05 de outubro

Evalina Schwartz, em Rio
cia 'Luz Vit9ria; Aírton Luiz
Schiochet, Jeferson, filho
de-Luiz e Neifa ÃreJetJ, em
Corupá; Sra. Winnl Modro
Püttjer, Sílvla R. Narloch,
Sr. Silvino Winter.
Dia,06 de outubro
Sr. Fidélis Pontícelll, .Sr.

Adalberto Siefert, Afonso
Nichetti Filho.
Dia 07 de outubro
Sr. Bertoldo Neitzel, Sr.

Mário Borchardt, Sr. Bruno
Behllnq, em Brusque; Ma.
lise Fischer, Sra. Lúcia Mar
-quardt Pommerening, Sr.
Ernesto Torlnelll, Maria Clé
lia ChiOOini Darem.

'

"Aos aniversariantes, as

felicitações desta folhá".

NO CINEMA
"Piranha II - Assassinas

Voadoras" é o filme em caro

taz no Cine Jaraguá, a par-
.

Hr deste sábado, até terça
feira. Na ql.larta e quinta- ,

feira, "A Possuída", filme
de terror e domingo" dia 2,
em matinê às 14h, "As a..

venturas de Mário Fofoca"�
E a partir de 8 de outubro,
"Gandhi"; ganhador de vá
rios Oscars do cinema mun

dial.

NASCIMENTQS

Dia 09 de setembro
Júlia da Silva,'fiI;ha de

Walter (iâriía) Géffert.
Dia 10 d. setembro

Ismael, filho' de Sebas
tião (Efigênia) Montibeller.
Dia 11 de setémbrOo
Adilson, filho. de Eno

{ Ruth} Wendorff.
,

Di. 12 de setembro
Andersen, filho de Kunl

bert (Erica) Paul.
Dia 13 de setembro

Fábio, 'filho de Adolar
(Luiza) Gesser.

Dia 14- de setembro
Daiane, filha de Dérlo

. (Ana) Tecilla.
Dia 17 de setembro· i

'!laq\Jeline, filha de Alinor
. (Renita) Drews.

'

Dia 18 de setembro
Fabiane, filha de José

(Rer'lÍlda) Stephanl.
Maicon Robertc., filho de

SII�io (Leonita) Demattê.
Dia 19 de, se.tembro
Leandro Andersen, filho

de Amarildo (Lucerner)
Claudino.
Patricia, filha de Cardos

(Bnerstlna) Scattlni,
Diogo,

.

filho' de Pedro
(Volnice) Steil,
Daniel, filho de Pedro

(Volnice) Steil.

Dia 20 de setembro
Silvelena, filha de Silves

tre (Nadir) Junkes.
.

Marivaldo e Mariane, fi�
lhos de Mário (Marlete)
Belleqantl.
Dia 22 de setembro
Patrick, filha de Nildo

(Geni r"Borchardt.
Dia.26 de setembro
Thomés, filho de Mário

( J Ica) Assumpção.

FALECIMENTOS

Dia 06 de setembro 1983
Jonatas Roberto Rosa, 2m.
Dia ·11 de ,setembro 1983
Maria Cachani Siementho
wski, 69 anos.'

Dia 19 de setembro 1983
Eurico Lisenberg, 64 anos.

Dia 20. de setembro 1983 '

.

Leandro Dionízio, 4 meses;
Abel Furlani, 65 anos.

Dia 22 de setembro 1983
Linda Karing Fischer, 68 a.

Dia 23 de setémbro 1,983
Ana Schneider, 68 anos:

Dia' 24 de 'setembro 1983
Cátharina Damiam Saci, 94a.
Dia 26 de setembro 1983

.'

Reinaldo' RudoHo Morseh,
46 anos.

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registre:> Civil dO

1.0 Distrlto dá�Comarca de Jaraguá do $1.11, Estado de San
ta Catarina, Brasil. faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem pera casar, os seguintes:
-

Edita'l 13.369 de-.21.09.19ß3 Piccinini e de Gilma Mar-
Cópia recebida do cartório tlns, Plcclnlnl.
de Guaramirim, neste Esta-
do. . Edital 13.372 de .22.09.1983
.ORLANDO FURLANI VENE. MANOEL ANTONIO FAGUN-
RA,. ROSANI BEATRIZ P':-

'

, DES e ROSA JOSÉ
REIRA. MACHADO

Ele, brasileiro, solteiro,
mecânico, natural de _ Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliado e residente na

. Rua Carlos Eggert, nesta ci
dade, filho de João Romão
Venera e de Natalia Venerá.
Ela, brasileira, solteira, bal
conista, natural de Floria
.nöpolts, neste Estado, do-

.

:midliada e residente em

'Guaramirim, neste Estado{._
"fil_ha de Olivio P-ereira e de
Isabel Cabral Pereire.

Edital 13.370 d� 21.09.1983
ALCEU SCHWARZ e,
MIRIAN S8ARDELLATI
�. Ele, brasileiro, solteiro,
empresário, natural de Ja
ragua do Sul, domiciliado e

. residente na Rua José Em
! mendoerfer, nesta cidade,
filho de Andréas Schwarz e

de Laurita . Kienen Schwarz.
.Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural de Jaraguá do

. Sul, domlelllêda e residente
. na Ruä Joaauim Francisco
de Paula, nesta cidade, fi,;
.lha de Albano Paulo Sbar-
i deflati e-de Leonida Klein
Sbardellati.

Edital 13�371 de 21.09.1983
SERGIO ROBERTO LOPES e

SOLANGE PICCININI
Ele, brasileiro, solteiro,

ferramenteiro, natural de
Corupá, neste Estado, .dornl
ciliado e residente em Join-

;

ville, neste- Estado, filho de
José Lopes e de Mecias Lo

pes. Ela, brasileira; solteira;
,balconista, natural de Santo
Amaro, São Paulo, Capital,
domlclliada é residente na

Rua Guilherme Weege, nes

ta cidade, filha de Alvino

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Luís
Alves, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
'Waltêr Marquardt, nesta

cidade, filho de Antonio A
velino Fagundes e de Mari�
Fagundes. Ela" brasileira,
solteira, do lar, natural de
Itajaí, neste Estado, domi-'
ciliado e residente na Rua
Walter Marquardt, nesta

cidade, filha de José Celes
tino Machado Junior e de
Maria Fêlski Machado:

Edital 13.373 de 22.09.1983
MOACIR MÁRCIO LAWIN e

ROSANI MAR.IA GONZAGA
DOS SANTOS

Ele, brasllelro, solteiro,
lndustrlérlo, natural de Ja
taguá da Sul, domiciliado e

residente na Rua Leopoldo
Janssen, nesta cidade, filho
de Walter Lewirr e de Ger
ta Wilke Lawin. Ela, brasl
leiré\, solteira, ayxiliar de
Contabilidade, natural de
Jaraguá do Sul, dcmicllia
da e resldenta/ne Avenida
Getúlio Vàrgas, nesta cida
de, filha de Manoel Gonza-.
ga dos Santos e de Argenti
na Anverze dos Santos.

ciliada e- residente em Vila.
Lenzi, neste distrito, filha
de Olavio Nicocceli e de Edi
Nicocceli.

Edital 13.374 de 26.09.19133
VENICIO BROCK e IVONE
FATIMA NICOCCELI

Ele, brasileiro, . solteiro,
pedreirp, natural de Doutor
Pedrinho, neste . Estado, do
miCiliado e residente em

,Vila Lenzi, neste distrito,
. fi'lho .de Angelo Brock e de
Ermelinda Nicocelli." Ela,
Ela, brasileira, solteira, do
lar, natural .de Doutor Pe

drinho, neste Estado, dom i-

Edital J3.375 de 26.09.1983
· OTAVIO SILVA e

ROSEft\ÉRI VIEIRA
-Ele, brasileiro, solteiro,

industriário, natural de Tu
barão, neste Estado, doml
cciliado e residente na Rua
Augusto Mielke, .nesta cida
de, filho de Roque e de Mar
garida Marip de Souza. Ela,
brasileira, solteira, secretá
ria, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente

·

na Rua Henrique Marquardt
nesta cidade, filha de José
Vlelra.e de Wanda Derettl
Vieira'.

Édital 13.376 de 27.09;1963
VERISSIMO JOSÉ GARCIA.
VANILDA ZANGHEUNI· ,

Ele, brasileiro, . solteiro,
motorista, natural de Coru
pá, neste Estado, domici
liado e residente em NerelJ
Ramös,

.

neste distrito, filho
· de Vicente Vieira Garcia' e
de Onesia Moretti Garcia.
Ela,. brasileira, solteira; ce

beleireira, natural de Jara
g.uá cio Sul, 'domiciliada e

residente em Nereu Ramos,
neste distrito, filha de Tee-

-

doro Zanghelini e de Mela
nia Blunk Zanghelini,

E pera que chegue ao .co
nhecimento de todos, nían·
del passar o presente Edi
tai, que será publicado .pe�a
imprensa e, em Cartório, en
de será afixado durante 15
clias.

VENDE-SE

A ,SERRARIA ALDR().
VANDI LTDA., estii\ coi.,
cando à venda: uma ro

da d'água, em boas con

dições; um dínamo; .urna
roda dentada própria pa
ra se!'lraria, alambique d.
cana ou engenho de fari-'
Ilha. Tratar na 'próprhl
Serraria, na lateral da rua

João Fran�ner, em Rio
Molha.' I

Entre noMonza4portas poraqui.
Elltldlerfer CUlércil.,

'.

�e Veicules Lt•••
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Dávio contra
fiscal do

Garantidos recursos -aSupervisores
•

reuniram-se

em Jaraguá

Economia e ciências contábeis
oferecem cem vagas

a nota

produtor
co PX CO PX, GO PX ABATIDO AVIÃO COREANOA •

.nosocormo
•

guaranurense

'Coluna quinzenal, do
PX CLUBE DE JARAGUÁ DO SUL

.

CRIME PAVOROSO QUE ASSOMBROU O MUNDO

por José Castilho Pinto'Na assembléia da Federação Catarinense de Associa

ções de Municípios, realizada semana passada em Belneá

rio Camboriú, um dos principais assuntos discutidos foi o

retorno do ICM, com enfoque especial ao movimento eco

nômico, oportunidade em que foi debatida a uti!izaç�o da

nota riscai .do produtor rural para apuração do movimen

to econômico do setor agropecuário, já a partir do pró
ximo ano. O secretário-executivo da /MVALI, Dávio Leu,

posicionou-se 'contrário a adoção da nota fiscal do produ
'tor rural" uma vez que, na sua opinião, representará um

gravíssimo entrave as administrações municipais que tem

a sua economia calcada basicamente na agropecuária.
U Is

so é uma verdadeira desconsideração e uma, afronta para
com o nosso lavrador", desabafou, ",

Estarão abertas em 18 ci-,
dades catarinenses, de 24
de outubro a 4 de novem

bro, as inscrições para o

Vestibular, Unificadãoj84,
da Acafe, que será realiza
do de 17 a 20 de janeiro e

oferecerá 5.422 vagas. Para
fazer a inscrição o candida-
,to deverá pagar a taxa de
Cr$ 4 mil 800 nas. agências
do Besc das 18 cidades on-'

, de será realizado o concur

so. Em seguida, irá ao Pos
to de Inscrição de sua Fun

dação e formalizará Q pro
cesso. O único documento
exigido é a cédula de iden
tidade original, e um xerox

da mesma que deverá ser

- providenciado imediatamen
te pelos ínteressados, e ca

'da candidato tem direito a

duas opções.

fia e a literatura de Santa
Catarina, assim cerno será
obedecido rigorosamente o

programa de 2.'" grau da re

de estadual de ensino.
'As inscrições poderão ser

realizadas nas eidedes de
Florianópolis, Tubarão, 'Cri-I
ciúma, Itajaí, Jaraguá do
Sul, Joinville, Brusque, Blu
menau, Rio do Sul, Lages,
Curitibanós, Mafra, Canoi
nhas, Caçador, Videira; Joa
çaba, Concórdia e Chapecó.

Em Jaraguá do Sul, cem'
vagas estarão à disposição
dos candidatos. São 60 pa
ra economia e 40 para ci
ências contábeis, curso re

cém aprovado pelo Conse
lho Estadual de Educação.
Não haverá .concurso vesti
bular para estudos sociais,
que é a única faculdade re

conhecida da Fundação E
ducaclonal Regional Jara
guaense. Eco'1Omia e ciên
cias contábeis são extensão
da Furj, de Joinvllle. A Ferj
está aguardando a aprova
ção de um novo curso, o de
administração de empresas,
que vem sendo tentado há
anos.

A coordenadora do vesti
bular da Acafe, em Jaraguá
do Sul, será a Srta. Marisa
Pradi Flori�ni Si a coordena
dora-adjunta, a Srta. "Car
mem Dalpiaz.

ANO 02

A 19a. UCRE sediou nos

dias 29 e 30 de setembro o

Encontro Regional de Su
pervisores 'Escolares e Ori
entadores Educacional, pro
movido pela Secretaria da
Educação, com o propósito
de levantar propostas de a

ções a serem desenvolvidas
'e ou, lmplerrientadas, visan
do a operecionalização de
práticas educativas que le
vem à efetivação do siste
ma de ensino, bem como es

tudar e discutir problemas
que envolvem a prática edu
cativa do especialista em e

ducação.
O evento, que congregou

profissionais das UCREs de
Jaraguá do Sul, Blumenau,
Brusque e Rio do Sul, rea

lizou-se no Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul; coor
denado pela Divisão de Ad
ministração de Ensino.

, Hoje está fazçndo 30 dias que um avião de passa-
'

geiros da Coréia do Sul, que fazia o vôo Nova Iorque.
Seul, apresentou' defeito nos seus instrumentos de nave

!:Iação e saiu de sua rota, extraviou-se e penetrou no es

paço ilFreo da União Soviética e foi brutalmente abàtido'
'

a míssel disparado, por um avião de guerra, soviético,
indo mergulhar nas águas frias e profUndas do mar do
Japão,. ocasionando a morte de todas as 269 pessoas
que estavam a bordo da aeronave sul-eereana,

Esse crime pavoroso que assombrou o mundo elvl
lizado e desencadeou uma onda de protestos veementes,
dá bem a medida do que é capaz o regime comunista,
policial e ateu que impera na União Soviética, aonde
as pessoas, como essas 269 selvagemente sacrifica..�as,
estão desprotegidas, inseguras quanto ao seu viver, por
que ali não se respeita a vida nem os direitos humanos
a, favor dos ,quais tanto se batem as nações ocidentais.

O incrível ato de violência demonstra uma vez
mais a espécie de inimiqc do ocidente que se levanta
ne leste europeu, inimlqe sobre o qual iá tivemos eea
sião de escrever muito, inclusive o artigo inserido em
nosso livro "Da Terrae do Cosmos", intitulado "Unida
de de Bloco se Quisermos ,Subsistir ao Mundo Soviéti.
co" e partes do qual passamos a transcrever em segui
da: - "Tenho os meus receios pela sorte imediata do
mundo. Por onde andei, senti os efeitos do predomínio
soviético, efetivo ou potencial. Estamos inteiramente
divididos, apesar das ameaças que pesam sobre a nos
sa subsistência como povos livres. Ai estão, caros leito
res, alguns trechos de uma série de reportagens que a
revista "O Cruzelrc" pl,lblicava, não faz muito, da auto
ria do Sr., Nehemias Gueiros, jornalista, advogado e
professor de diteito da Faculdade de Recife. As notas
para essas reporta!:lens colheu-as o il'ustre catedrático,
em excursão que andou fazendo neles cinco eentlnen
tes, quando percorreu 50.000 quilômetros, visitou 28
nações e mais de 60 cidades, de preferência ne conti
nente asiático. E como se vê pelos trechos em alusão
e que servem de introdução a este artigo, as suas repor.
tagens constituem um documento de suma impor,tânc,ia
porque esclarecem, ainda mais, . a verdadeira situação
db mundo ocidental ante o poderio e propósitos comu
nistas. Retrata ele, em estampas vivas, o panorama trá
qico de povos inteiramente avasselades pela doença, pe
la fome e o desamparo e a promoverem pilhagens e
.arruaeas armadas como meio de·subsistência. E mostra,
também, como que para colo'rir ainda mais esse quadro
de miséria dantesca, es dOl,ltrinadores bolchevistas a
glorificarem a sua ide�r'ogia, a acenar às massas em de
sespero com CI esperança de uma vida melhor sob ore.
qime moscovita. Esse é o espetáculo a que se refere o
Dr. Nehemias Gueiros em suas teportagens, o que co'ns..
tituj bem, um aviso aos povos ocidentais para que se
arregimentem espiritual e materialmente numa unidade
de bloco, se quiserem subsistir ao maciço do mundo
soviético".

'
,

1. � Os interessados em adquirir ca

misetas com o símbolo do Clube, poderão
contatar c� Margot� ou Aírton.

,

2. -. Diretoria recebeu vários elo
gios quanto a participação do Clube no des
file do dia 07 de setembro. Agradecemos a

�CEr p:cIö convite e a equipe promete me

Ihorar sua apresentação no próximo ano.

3. - Na reunião da Associação Comer
ciai e Industrial de Jaraguá do Sul do dia

08/ago/83, estiveram presentes os compa
nheiros Sinésio e Renato, ambos da Direto
ria do Clube, onde falaram sobre o traba
lho do PX, colocando o Clube à, disposição
daquela Associação.

'
'

4. - Mesmo com o tempo chuvoso
no último final-de-semana, dias '17 e 18/9,
o Blásio (PX5 B/4860) e o Osni (PX5 B/

D4926), es*�am u,ma das colinas de Jara-

'I
guá do S atando vários "moscas bran-
cas" com cOlega,s de Blumenau; 'JO, inville,.Rio do Sul, Barra Velha e S. Francisco cio
Sul. Parabéns pelo "trabalho" e QSO's.

5. - O Clube já recebeu 285 cartões
postais e QSL, provenientes do 2.° Contes

� Cidade de Jaraguá do Sul, _promOVido
fS'ór. est�lube, em comemoraçao aos 107

"I'
anos da cidade. Segundo a Comissão Orga
nizadora, as enchentes do sul atrapalhar-am
o Conteste, em virtude de muitos PX esta
rem empenhados na operação salvamento.

6. -'- O QAP, (Canal 5, (informações),
está sendo atendido pelo Osni, com prefixo
PX 5 B/3632, onde há solicitações de QTH's
de empresas, iojas... por macanudos que
visitam nossa cidade, sendo bastante gran
de o afluxo desses visitantes. Opertunamen
te divuigaremos o número e procedência
dos mesmos.

'

73/51 . Margot • PX5 B/1556
\O- •

do vice-prefeito Victor Klei
'ne e do diretor do Hospital
Municipal Santo' Antônio,
Osvaldo Oechsler.

- Um auxílio' no valor de
Cr$ 12 milhões para O Hos
pital Santo Antônio e um

outro, pare a construção de
três mini postos de saúde
no interior do município, Segundo o alcaide gua-
foram as principais relvin- ramirense, houve promessa
dicações do prefeito José de . ,para liberação, através da

Aguiar, de Guaramirim, dia Secretaria da Saúde, de Cr$
21, ao governador Esperi- 6 milhõe� e implantação de
dião Amin. O Prefeito pediu um mini posto de saúde em

também uma viatura pare São Pedro de Alcântara, em
a Delegacia de Polícia; um Guamiranga, com atendi-
auxiliv de' Cr$ 6 milhões mentos duas vezes por se-

para a Sociedade Atirado- mana de um médico pedia-
res Diana 'e um outro de tra é um' clinico geral, Iota-
Cr$,5 milhões, para aquisl- dos no Posto de Saúde de

ção 'de combustíveis ao ma- Guaramirim. Está também

quinário da prefeitura., A- garantido uni veículo parae

guiãr estava acompanhado Delegacia de Polícia.

Vereador quer anistia de
multas rodoviárias

duais entre São Francisco
do Sul-Guaramirim-Jaraguá
do Sul-Corupé e entre' São
Bento-Rio Negrinho-Mafra e

Canoinhas. Estas rodovias
foram transferidas para o

Departamento Nacional de
Estradas de Rodagem e a

fiscalitação agora vem sen

do feita pela Polícia Rodo
viária Federal. /

O vereador João Pessoa
Machado (PDS/Joinvi Ile),
solicitou na Câmara o envio
de ofício aos Secretários da

Segurança e des Transpor
tes, reivindicando a isen

ção de todas as multas apli
cadas pela Polícia Rodoviá
ria Estadual aos motoristas

que trafegarem por trechos
de rodovias da região, cuja
fiscalização a partir do úl
timo mês passou para .o

ONER. Na sua justi'ficativa o

vereador, que, também é D,e
legado Regional de Polícia,
afirmou que durante algum
tempo .

essas rodovlas não
prencheram todas as exigên
cias e necessidades dos u

suários, muitos dos quais
'sofreram sérios prejuízos
principalmente na época
das cheias. Diante desta si

tuação, o edil joinvilense
solicitou a anistia das mui
tas aplicadas.

Promotores em defesa
da comunidade

Ao pagar a taxa de inseri
ção nas agências do Besc o

candidato receberá seu ro

teiro, através do qual terá
todos os detalhes sobre o

processo de inscrição, e da
realização das provas.
A Acafe vai manter o va

lor das questões discursivas
e da redação, que é de 50%
dos pontos totais que po
dem ser obtidos pelos can

didates. Ao mesmo tempo.
serão mantidas questões
sobre a história, a geogra-

EDUCAÇAO FíSICA
INFANTIL'
Quarenta e um professo

res de Jaraguá, Corupé,
Schroeder, Guaramirim e

Massaranduba" estão partl
cipando desde quarta-feira,
no Baependi, do curso"Ati
vidades recreativas e psi-,
comotoras na educação fí
sica infantil", em sua pri
meira etapa. O' objetivo do
curso;' que termina ' neste

domingo, é capacitar os' pro
fessores de educação física
para atuarem de la. à 4a.
séries do ensino de 1." grau,

e na educação pré-escolar.,
São docentes �s professon�s
Júlio César da Rocha e Iara
Regina Damiani de Oliveira,
,da UFSC.

'

O Prcourador Geral de
Justiça de Santa Catarina,
Dr. João Carlos Kurtz. (que
já exerceu o cargo de Pro
motor de Justiça na Co
marca de Guaramirim), es

tá instruindo Os Promoteres
de Justiça do interior do
Estado, para o novo' serviço
criado, o Núcleo Especial
de Defesa Comunitária, que'
é um órgão do Ministério
Público, que tem a compe
tência de atuar em defesa
do consumidor e do cida
dão, com .êfifase nos setores,
de alimentação, saúde, habi
tação e serviços públicos,'
além da proteção do meio
ambiente e reparação de da
nos decorrentes de infra-

ção penal.
A informação é do·' dr.

José Alberto Barbosa, Pro

motor de Justiça da la. Va

ra Cível da Comarca, de Ja

raguá do Sul. À nível esta

dual o Núcleo é coordena
do pelo dr. José dos Santos
Silveira, e é integrado ainda

pelos drs. Waldir Vieirá,
Paulo Armando Ribeiro e

Gustavo Neves Filho. No in

terior, de acordo cOm 01 dr.

Barbosa, a competência é
dos Promotores de JustiÇâ,
que buscarão, dentro dessa
nova função, desempenhá
Ia em sua plenitude, para o

cumprimento dessa delegac
ção da Procuradoria Geral
de Justiça.

SOOAG
Em sua estada na Capital

do Estado, na semana pas
sada, o prefeito de Guara
mirim entregou na Secreta
ria da Agricultura, a pres
tação de contas das despe
sas na reforma dd maquiná
rio da Sociedade Distribui
dora de Águas - SODAG,
junto a barragem do Rio

Itapocu. A Secretaria da A

gricul tura auxi I iará finan
ceiramente com Cr$ 5 mi
lhões para as reformas, já
,efetuadas,. por sinal.

EDITAL
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã\Designada de No

tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da
lei, etc ...

Faz saber a todos 'quantos este edital virem que
se acham neste Certório para protestos de títulos contra:

ANTONIO FORLlM, Rua Joinville, s/n, nesta. ADAMiR
BOEDER, Av. Mal. Deodoro, 855, nesta, apto., 301, nesta.
ELMO MATHIAS, Rio Cerro, nesta. FIDELIS AVELINO,
Rua Exp. Antoni'CI Carl'os Ferreira, 115, nesta. HILBERTO
GAISLER, ,nesta. IVO LENZI, Rio, Cerro II, nesta-. IVO
RICARDO STRATMANN, Rua Emilio Stein, 125, nesta.
KOV DIST. DE BEBIDAS LTDA., Rua Reinoldo Rau, 85,
nesta. LUIZ MARIO CONRADO, Rua 249-Vila "Sandra,
nesta. LEONORA CRISTINA CANZER MULLER, Rua 234,
n.O 90, nesta. ' MA�IA QE OLIVEIRA; Rua Uru_g_uai, 35,
nesta. MARIA DE LURDES DE OLIVEIRA, Rua OIto Sch·
neider, 51, nesta. NELSON JANSSEN, Rua' Joinville, 1194
nesta. NELSON SOARES, Rua CeI. Proc. Gomes, 1626,
nesta. PANIF. DE RUTH KIENEN HENN, Rua AdeJia' Fis
cher, s/n, nesta. UDIVALDO KEUNECKE, Estrada Alto
"Guarani, Guaramirim. VERBINEN COM. e REPRES. Ltda.
Rua 28 de Aqosto, 1686. Guaramirim. VALTRAUT I<UPAS
Rua Guilherme Wéege, 22, 'nesta. WILSON DRAGER, Es·
trada Rio da Luz, sln, nesta.

'

E, como OS ditos devedores, não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar ã' dévida intimação, faz por -

intermédio do presente edital para que os me'smos com·

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

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou �ntão
razão por q!Je não o raz, sob pena de serem os referi
dos; t(tulos protestados na forma da lei� etc.,

ns/ Jar'aquá do Sul, 29 de Setembro de 1983.

AUREA MOL��R GRUßBA �

Tabeliã Designada de Notas e Qfici41 de Protestos
de Títulos da Comarca de Jl:lrª�uá do Sul.

Governanta, dama de companhia (pagem),
recepcionista ou auxiliar de escritóri;. Pro

cure Leni 'Cr!�tofolini. Rua Joinville, 1923.A arii'stia, segundo ele,'
deveria abranger os trechos
das antigas rodovias es ta- .

Jaraquá do Sul, 01/10/83...,1% ..
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Cidasc na

Semana da Ár'vore
Precisa-se de VENDEDORES. Tratar na

Rua Alagoas, n.O 283, bairro Ilha da Fi-
gueira,' com Sr. CURTo

.

,

"

Oportunidade de bons ganhos. AUTO-RÁDIOS TOCA-FITAS E ACESSÓRIOS
(�COM HERMESMACEDOI

, .-

Durante a Semana da Ár
vore, a Companhia' Integra
da de Desenvolvim�nto Agrí
cola de Santa Catarina -

Cidasc, distribuiu mudas de
árvores nos municípios de
jaraguá do Sul, ' Guarami
rim e Corupá.
Foram distribuídas mu

das de ip�, palrY:leira real,
encalipto, pinus 'e, ·outros.
As mudas forllm entregues
,nas escolas, principalmente,
objetivando despertar .o es-

pírito ecológico entre as

crianças. Em Corupá, as

mudas foram cl9aaas a pre
feitura Municipal, que se

encarregou da' distribuição
das mesmas.

ORACÃO AO DIVINO' ESPIRITÓ SANTO-
- • -,'.!"" '1

Espírito Santo, Vós' qUé 'me esàlareceis'
, tudo, que iluminais 'todos os caminhos pa
ra que eu atinia' o meu ideal. Vós

-

'que me

dais o dom diVino de p�rdoar e esquecer o
mal que me .fazem e'qtle todos' os; instan
tes de minha vida/.estais com'igo,. eu quero
neste curto diáloÇJo, aqradecer por" tudo e

confirmar mais uma vez que eu
,
nunca

quero m� separar de Vós por mé!lor que
seja a ilusão material. 1::' qrande a vontade
que sinto de um dia, estar convosco e to
dos os meus irmãos na qlória perpétua.
Obriqado mais uma vez. A pessoa deverá
fazer esta oração 3 dias sequidos" sem di
zer o pedido. Dentro de 3 dias será alcan
çada a qrac;:a, por mais difícil que seja.
Publicar assim que receber a qraça., Agra-
deço por qraça recebida (R.S.)

�
Aproveite os preços e prazos e conte

sempre com os nossos Serviços
e o nossoAtendimento classe A.

Conheça toda a I,inha de Auto-rádios e, '

Toca-fitas que HM tem com as sensacionais
ofertas'de todas as semanas!
• Acessórios com toda aquela qualidade deséjada
para equipar o seu carrão! -'

�-
,

,'DO RIO GRA1'<DE: AO GRANDE R_IÜ ' _-'

I
-----------------------

GRATIS: Cupons para0 sorteio de 8 VOLKS
8· ICICLETAS CALOI .10 - SORTEIO � .9110183

.� ";.-_ ....._.._...-�."'�-

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Assinatura para Jaraguá do Sul: Cr$ 3.000,00
Outras 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
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Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

[-lmi.JE'ii.l'+"f;m,'FIJ
Veículos a álcool:

Corcel II L - azul 1981
Brasil ia - branco 1981
Volks/1300 L - branco 1980
Chevette ,SL - beoe 1981

Veículos a gasolina:
Del-Rev Ouro 4p. - prata metá!. .

Corcel II L - amarelo .

Corcel II ST " brancco � .

Corcel II ST - beqe .

Corcel II ST - beqe .

Corcel cupê - beqe .

Passat LS - amarelo �.

Passat LS - beqe .

Passat LS - branco .

, Brasilia � amarelo .

Brasilia - amarelo ,
.. '",

Brasilia - beqe , .

Vol'ks/1300 l - beqe .

Volks/1300 L - marron .

Volks/1300 L - rnarron .

Opala 4p. - beqe .

Chevette SL- - verde .

Chevette 'SL- verde .. , "

Kombi .. branco ..
"

.

Jeep - beqe ........,...... '. . .

F-100 álcool - Ocre ...! ••

F-400 - amarelo .

F-4000 - Larania .

1982
1980
1978
1978
1978
1977
1979
1978
1977
1979
1979
1976
1980
1978
1978
1976
1980
1978
1977
1980
1981
1980
1978

Veículos em Promoção:
, Corcel II ST - branco '1979
Chevette Hatch - verde 1980

MORETTI" JORDAN & CIA. LTOA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158

Fones: 72- 1777 e 72-1.995

VIAÇÃO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSÕES

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 transporte carinhoso.

CONF'IRA A HIsrrÓIlIA ...

'" HÁ 38 ANOS

- Dois indivíduos procuravam no
dia 24 de setembro de 1945, às 23 horas,
assaltar a residência do colono Luiz Pa�
nello ..Depois de úm assedio de quasi ":'eia
hora, não conseguindo matar 05 cachorros
que defendiam a casa, embora contra eles
dessem quatro tiros, os assaltantes tive-

-,

ram que fugir.,.t que, enquanto o velhó
Pavanello e seu filho Germano, aguarda-

,

vam dentro de casa, armados com macha
do e foice, a velhinha conseguiu fugir ,por
uma porta dos fundos e atravessando as

roças foi pedir socorro à família Fran(is
co Hrusehka, Com a vinda destes, os la
drões fugiram. Apesar da seriedade do
momento, hoje pode-se repetir o que se

diz da mulher da Paraíba: é mulher ma
cho, si", senhorl

- Em grau crescente continuava a

campanha (como 'hoje) em prol da Cons
tituinte e não eleição presidendal, cons

tando mesmo que o decreto já se achava
redigido.
- Enquanto tudo isso sucedia, nos

meios políticos nacionais, a impressão fí
slea do sr. Getúlio Vargas era a de que
estava, vivendo às mil maravilhas, sem ne

nhuma preocupação, sob os aplausos entu
siastas dos seus admiradores, muitos e

convictos. E quanta dor de cabeça não
proveea, dentre os seus auxmares, essa

impressão de que está viv_endo !l1uito
bem? ... Era o João de Barros que pergun
tava e a observação é muito parecida com

os dias de, hoje.

Barão de Itapocu

gião dentista, acabava de instalar-se nesta
cidade com um moderno gabinete dentá
rio, no prédio do antigo consultório do
dr. Springmann.
- Já subiam a 50 mil as mudas de

café plantadas dentro de lS dias no mu

nicípio. Se a este número fossem somados
05 cafez:ais existentes, deve a cultura da
nova riqueza subir a mais de 100 mil,
com, mudas cultivadas no Parque Agro
Pecuário ,;Ministro João Cleophas".

'" HÁ 30 ANOS

- A situação financeira em São Pau-.
lo era calamitosa. Como hoje? O sr. Teo
doro Quartim Barbosa, Secretário da Fa
zenda do Estado dizia: "Não estou fazen
do comédia nem drama, quando digo que
a situação do Estado não é grave, mas ca

I'amitosa. Estamos fazendo apenas paga-
-mente de vencimentos de funcionários, e

assim mesmo' com dinheiro emprestado.
do Banco do Brasll",

- O Clube Atlético Baepéndi vencia
a S.O. Acaraí e, por conseqüência conquis
tava invicto o Campeonato de 1953. Os

quadros: Baependl - Gàulke; Octacflio e

Ronaldo, Walter, Balloquinho e Zéppi, Ci
rineu, Bastos, Taranto, Turíbio e Norber
to, com gols de Taranto (2), Cirineu (2)
e Turíbio (1) � Acaraí - Arno, Bona e

levinos, Am.andus, Velho' e Perú, Vasco,
'Etti, Olinget, Oswaldinho e Fischer, com
gols de Velhc (2)'e Olinger (1). A arbi
tragem esteve a cargo de Heinz Mahnke,
com renda de Cr$ 3.540,00.

- O dr. Osny Cubas D'Aquino, cirur-

... HÁ 20 ANOS

- A União Estudantil Jaraguaense
elegia sua nova diretoria: Presidente -

Álvaro Pereira; Vice - Ademir; Secretá
rio Geral - Jandira; 1.° Secr. - Aldo; 2.°
Sacro - Charles; Tesoureiro Geral - Ade
.mar; 1.· dito - Regina; 2.° dito - Lúcia;
Conselho: Ubiratan, Sônia e Renato. O Dr.

Ga.lêgo, colunista recomendava, "sendo
realmente um órgão defensor da classe •
não simples instrumento de outrem". O

que queria dizer com isso?

_..:. Ó Dep. Mário Tavares convidava
Eugênio Victor Schmöckel para cerim&nia
de entronização do Cristo Crucificado no

gabinete de trabalho da Secretaria do In

terior e Justiça do Estado.' No ato, entre

outras .
au'toridades usava da, palavra' o

Rev. Pe. Elemar Scheid scj, Coadjutor de
Jaraguá do Sul, que teve ampla repercus
são nos meios sociais e poHticos da Ca

pital.

HÁ 10 ANOS

_ O "Correio do Povo", por seu di

retor Eugênio Victor Schmöckel, na pri
meira página da edição de 15 de setem

bro de 1973, saudava o jubileu de prata
da Rádio Jaraguá, ocorrido no dia 4 de

setembro, "com votos de novas eonquis
tas na radiofoi'lia catarinense. Falei, Bi

cho! Bol;1 p'ra frente!
.

_ Realizava-se a la. Exposição de

Fotografias, uma promoção da SCAJ, pe
sitiva sob dois aspectos: revelou o inte
resse comunitário pela história e "estó
rias" jaraguaenses e confir.mou o alto ga
barito dos nossos ,foto-amadores, seu grau
artístico.

- O Decreto'Municipal 11.° 280/73,
de 31.08.73, instituia a Fundação Educa
cional Regional Jaraguaense - FERJ, ho
je servindo à juventude da região da gran
de Jaraguá, na busca de um laurel univer
sitário, sem sair de casa.

- Fritz do Itapoc::ú indagava: "Por
falar em TV: que é que há· com a Repeti.,
dora no Morro? Porque cargas d'água a

qui só "se pega" o "3" e não mais o "6"?
Que é que há?"

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCÓPIAS? SERViÇOS ASREOS VARIG?

Se o seu problema é este a solução é esta:

ORGANIZAÇAO CONTÁBIL liA COMERCI�L" LtDA.
Rua CeI. Proc6pio Gomes, 290 - Telefone 72-0091. '

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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., COMERCIAL . FLORIANI
REVENDA E ASSISnNCIA TlCNICA autórizada de

,

.calc. SHARP e DISMAC'para Jaraguá de> Sul e região.
Temos toda linha de máquinas de.escrever

OLIVEni, manual e elétricas..
Grande' quantidade. de máquinas USADAS: OLiVETTI

.

e REMINGTOM com 06 meses de Garantia.
Oficina de máquinãs de escritório em geral, Q

Relógios de Ponto Rod Bel.
- ACESSÓRIOS EM GERAL.

.
Rua Venâncie> da Silv. Pe>rte>, 331 - Jaragu' do S�-SC.

I
RELOJOARIA· AVENIDA

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

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTDA.
"

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

condições de atendê-los
eficientemente.

Rua Felipe Schmidt, 179 - Telefone: 72-0448

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores de Esteira
f

CONSULT� NOSSOS SERVIÇOS.
TUBOS SANTA· HELENA

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

.-----...--...........-......---........------. -.,

A moda certa em roupas e calçados é com ii

CINDERELA; onde estão às 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. DeodorQ, 557
(iunto a firma Emmencloerfer)

Tel,efones: 72-0060, 72.0327 e' 72;.0655

As mulheres que fizeram um ato público contra os

constantes aumentos da carne, não poderiam ter escolhido
local mais apropriado: a Catedral, Metropolitana. Aliás,

.

é a própria Igreja quem mais combate os pecados da carne.

Alegando razões de erdem eminentemente pessoal, e>

sr. Fernande> Marce>ndes de Matte>s pediu démissãe>, em ca

ráter
. irrevogável, de>s (argC)$ de Diretor 'Presidente da San·

tlnvest e da Sidersul. Uma perda para ambas as instituições.
Na presença do Secretário Juarez Medeiros e do Depu

tado Fernando Bastos, o Ministro Murillo Macedo assinou
o ato de nomeação do médico Paulo M·ironda Gomes para
o cargo de . Delegado Regional do Trabalho. A posse foi
em Brasília. O novo Delegado foi indicado pela bancada
do PDS no Congresso.

Piada (?) rápida ouvida num requintado elevade>r .de
Florian6p«>lis: Fe>i parar nas máe>s de um agente de segu·.
rança do Planalte> c6pia de estranhe telex eneamlnhadc
por poderoso banqueire> de Nova Iorque ã conhecida aute>
ridade . de Brasília. Texto' da mensagem: PMDB. Dias' de
pels, 0" mesmo agente recebeu c6pia da resp«>sta a dite> te
lex assinade> pele> destinatário. Dizia somente: PDS. Enca
minhadas a.s duas corr8$pondênchls Be> SNI, este ce>nvC)(e>u

seus especialistas a fim de que amb�s
.

fC)$sem deeedlflea-:
das. Depe>is de multe esfe>rçe>, fice>u-se sabendo Clue, tradu
Eidas para e> bem pe>rtl,Jguês, elas diziam o seguinte: PMDB
- PC)$so mandar d61ares Brasil? / PDS --- Pode depC)$itar
Suíça.

O jornalista Warren HOÇle, correspondente no Brasil do
The New York Times, recém nomeado editor Internacional,
vai transferlr-se 'do Rio de Janelro para Nova Iorque, onde
assumirá esse alto cerco num dos jornais mais Importen
tas do mundo. Em entreviste publicada no Caderno B, do
Jornal do Brasil, eoora editado pelo colunista Zózimo Bar-

.

roso do Amaral, hole revela-se um admirador do Brasil,
mais não esconde o que acha o caso mais sério do nosso
País: - "É a impunidade. lncrlvel como um Pars onde a
imprensa é -llvre, onde está claro que existem pessoas rou-·
bando, nlnquém vai pare a cadeia, - concluiu indignado
o nobre iornallsta. .

LA Justiça de Trabalho em Santa Catarina serviu de
palce> para um audiência que fOge. aes padrões ne>rmais.
Dizia respeito a aeãe trabalhista na qual a reclamante piei.
teava diversas verbas rescis6rias, entre elas e> seu Fundo de
Garantia por Tempe> de Serviço. Detalhe: mãe e filha eram
contrárias do preeesse, A primeira a reclamante, a s�un·
da a reclamada. A união familiar, no entante>, nãe> fléOU
irremediavelmente perdida. Ae> final, houve acorde>.
-------------------------------------------------------------------------, .

Dos Jornais do Estado
.. .

.�

Iluemtem Honda, agora tem um Clube
o CLUBE HONOA é e> ne>ve> lança mente> da HONDA., Nele veeê s6 tem' vanta

gens: ve>cê.é sempre um cliente preferencial,- tem benefícios no ce>ncessie>nário e'
participa de te>das as premeçêes espeeiais e>rgai1izad�s pelo CLUaE HONDA, cerne

convênios cem hotéis e campings, concursos, etc. .

E mais: ,ganha grátis a assinatu ra da "REVISTA DO CLUBE HONi.JA". Tu
do e> que ve>cê tem a fazer é vestir éiI cami seta do CLUBE HONDA: Faça,nQs uma vi
slta para. maiores informações.

"Todo cidadão tem direito a
serviços públicos simples, rá
pidos e eficazes, diz um dos
cartazes do Procreme Estadual
de Desburocratização, que es-
tê calcado em sete nrlncfolos
básicos: .l ) sirnollficar ,o rela.
clonamento entre o poder pú
blico e cada cidadão particular
e entre o Estado e a empresa'
privada; 2) promover a melho-
ria CIo atendimento' e da pres ..

tação de serviços públlcos ao
usuérlo final: 3) reduzir os
encaroos e tarefés 'ç)'tribuídasl j

ao usuário dos servicos públi
cos; 4) simpllflcare racionali-
zar as, retines administratlvas: .

5) diminuir custos oceracio- t.
nais na admlnlstracão oúbli-
ca; 6') impedir o crescimento
'desnecessário da máquimi ad
ministrativa .estetel e o oarele
lisrno defuncões: 7) cromo-

.

ver um. processo de mudança
de comportamento no servidor
públiCO. A "Caixa Postal da
Desburocratização", culo nú·
mero é 1000 é o veículo atra
vés da qual qualquer pessoa
pode fazer reclamações, crlti
cas 'ou suoestões.

O empresárie> e membre> do
POS 'de Chapec6, Heite>r pas-.quale>tte> inicia ti formach •. .

uma comissão . que perce>rrer'
tC>das as regiões do Oeste com
uma prope>sta inédita: o des-

.

membraménte daquela realão
de Estade>, Formande> e> ncwo
Eitade> de Santa Catarina do ,

Oeste; dizende> que a idéia é
antiga - "desde e>

. tempo do
Territ6rio do Igl1acú",;

. Ranzolin afirma que todo
deputado tem seu "fantasma".

Com apenas Cr$ 3.000
'Você recebe, durante 1

ano, o melhor jornal
da região. Agata em

novo formato, com

maior tiragem e cir

culação. "Ce>rreie>' do
Pe>vo" ..... fe>ne 72-0091.

Revendedor Autorizado'

MONDA

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR APENAS
Cr$ 26.600,00 PORMIS.· .

-

,

JARDIM $,ÄO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS . IMOBIL 'ARIOS -

MARCATTO LTDA.
CRECI-093 - 11.' REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 -. Fone 72-1136
------------------------------------------------------------�

Jardim São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Torneio: Cruz de Malta
e 'Cruzeiro ' decidem

Começa nes te dom ineo a
decisão do 1.° Campeonato
Municipal Va rzeano, que
reuniu ao longo de cinco
meses de disputa um

.

rota,1
de trinta equipes. A fase' se
mlfinal foi encerrada no do
mingo, no Estádio Max.' Wi
lhelm, quando no oerfodo

t da manhã, o Rio Molha ven
ceu o Canto do Rio por 2 â
I, enquanto o Banqu sape
cou 4 a 1 sobre o Vila No
va; à tarde, o' Jaraguá fez
3 a 2 encima da Vila Lenzi,
ao passo que na

, partida se
guinte, assistida por um pú
blico de aproximadamente
setecentas pessoas o Santa
Luzia consolidou a classifi
cação ao derrotar o Fiquei
rense por 3 a 1 .. Foi um bo
nito espetéculo proporclo
'nado pelo público.

Com estes resultados, vão
decidir o título Santa Luzia
e Rio Molha e o terceiro lu
qer disputarão Figueirense
e Bangu. Em caso de empa
te entre Figueirense e Ban
QU. que iniciará às 14 horas,
a decisão será por cobrança

A decisão do título do
Torneio Mário Vitória Rass
weiler, numa melhor de 3
pontos deve ·iniciar neste

final-de-semana, entre Cru
zeiro, de Massaranduba e

Cruz de Malta, de Rio da
Luz I, campeões do segun-
do e primeiro turnos,' res

pectivamente. A équipe mas

sarandubense adquiriu o di
reite de disputar o tí
tulo, ao derrotar o João
Pessoa, domingo, por 3 ten
tos a 1, suplantando o pró
prio Cruz de Malta em nú
mero de pontos' ganhos,
que estava esperando um e

ventual tropeço" do Cruzej
ro para de antemão ton-'

,

quistar o cetro máximo da
'

competição.
Os jogos deverão aconte

cer em Màssaranduba e em

Rio da Luz, não estando ,a

'fastada, porém, a possibil'i
dade dos mesmos vi rem a

ser disputa'dos em campo
neutro, segundo o presi
dente Valdir Stricker, da
Liga Jaraguaense de Fute-'
bol, que esta semana reu
niu dirigentes das duas e

q.uipes para ecertar a reali
zação dessas partidas deci
sivas.

Está definítivamente mar
cado pare o dia 9 de outu

bro, próximo domingo, o

início do Campeonato da
2a. Divisão da LJF, a Segun
dona, que contará com a

participação de 8 equipes,
divididas em chaves: Chave
"A" - XV de Novembro,
Vila Lenzi, Rio Certo 'e São

I
Foi iniciada dia 24, a segunda fase do Torneio Inter-

P I Ch "B" J no de Futebol de Salão da Arweq, que apresentou os re-au o; ave - ara-
sultados _ Acionamentos 5x2 Mec.!.-,ico "B'� ,U�inage"!lguá Fabril, Fluminense" Pon- .

"A" lx2 Vendas, Diretoria Arweg 2x2 Com. I:-xtenor,Yslte Preta e Grêmio Garibaldi. ,I, naqem "e" 3x2 Fábtica II "O", Bobinagem "C" 4x1 Met,?
lúrqico I; Bobinaqem "B': .4xl" E,lJll:>alag�m,. Ma�u��nçao
3x3 Weq Máquinas e Mecanlco A 1 xO �abnca I C.' No:
vas partidas estão marcadas para este sabado e domingo.
Bobinagem "C" x Diretoria Geral, Bobinagem "B': x .Ad
ministrativo Manutenção x Fábrica II "C", Weg Maqull'ldas ,

x Mecânico '''A'', Weq Acionamentos x We� Tra�sforma 0-,
res Usinaaem

UA" x Fábrica II "6", Dlretona ArweQ x

Co�trole. Qualidade e Usinaqem "C" x Suprimentos. .

Santa Luzia
e Rio Molha
decidem o

Varzeano
de penalidades máximas e,
na partida, decisiva, persis
tindo empate no remoo nor

.

mal de [oqo, haverá prorro-
oacão de trlnta. minutos, e
continuando resultado idên
tico, a decisão dar-se-é por
pênaltis. Este jOQO .comeca
às 15h30.

As chances maiores de con
qu-istar o titulo- são do San
ta Luzia, invicto até, aqui,
cem um empate somente, O
Santa Luzia tem também o
artilheiro do certame, Ama
rlldo, que iá marcocu 16
qols. bem como, o qoleiro .

'

menos vazado, o Euzébio,
que deixou passar apenas, 4
ocls. até aqui. Nélson, do Fi
queirense, é o segundo me
nos vazado, com 6 gols.

Os jOqOS acontecerão e=

se não. chover - no Está
dio Max Wilhelm, do CoA.
Baependi. A premiação será

.

entreque ao final das parti
das, numa qrande festa oro
qramada pela Divisão Mu
nicipal de Esportes, promo
tora do Campeonato Varzea
nc..

Concluído o

Campeonato de Bolão
Futebol de

Salão

SEGUNDONA

Com dois ioqos realizados ontem à noite. entre Tudo
Azul )!( Fantásticos e Caxias x Guarani, 'fol concluído o I
Campeonato Extra-Oficial de Bolão "Vale do Itapocu" -:
bole 23cm .;....,. que a partir do próximo ano poder.á ser ofi
cializado, diante da possibllidade de fundação da Uga Ja
raquaense de Bocha e Bolão. Como a edição iá estava ro
dada, não nos é possível trazer os números finais do cer-

.

tarne, que estava assim até a 8a. rodada: :Vit6ria 23.560'
palitos derrubados, Alvorada 23.543,.Canarinho 23.471,
Caxias 23.356, Guaquari 23.305, Senta Púa 23.094, Az de
OIJro 21,890, Fantástic-os 21,.677, Guarani 22.536 e Tudo
Azul 20.747 palitos, Individualmente, em primeiro estava
Herberto Hinkeldai (Vitórla}' c] 3.001 palitos( InQo Si�
bert (Alvorada) c/ 2.970, Valmor Bornhausen Guaquarl )
cl 2.965, Luiz Carlos Ristow (Senta Púa) c/ 2.953, Jorge
Jaroczinski (Canarinho) c] 2.949, Ademar Schünke (Alvo
rada) c/ 2.947 e Lides Borinelli (Caxias) c/ 2.942 .paljtos.

O encerramento festivo-esté extre-oflcielmente maree
do para o dia 11 de setembro, com entreqa de troféus,
medalhas e uma confraternização.

.

Prossegue' o Torneio
de Volíbol

O Torneio Extra�Oficial de Volibol, iniciado dia 17, es
tá em desenvolvimento, apresentando índices desejados.
Na' tarde e noite de sábado, dia 24, na AABB, pela segun
da rodada do naipe masculino, os resultados apresentaram.
Gráfica Avenida Ox2 Armalwee, Enqevale 2xO Grema, AASB
lx2 CME Corupé, Beira Rio 2xl Klkaska, AGy 2xO Indús;
trias Reunidas e Centroweq 2xO Jar�g.ua Febril. Na man.ha
de domingo, na Armalwee, no femll1l11� �GV 2xl Beira
Rio, Jaraqué Febril Ox2 Armalwee e Collbn 2xO Clube das
Doze.

Na quarta-feira, dia 29, o torneio prossequiu, na Ar
malwee, quando jogaram Engevale x Arrnalwee, Arweg x

Grema e Gráfica Avenida x CME de Corupa, Isto no mas

culino, que tem mais seis partidas n�ste . sábado,. di� 1.",
a partir das 14 horas, na Arweg: Beira. RIO x J.aragua Fa
bril Indústrias Reunidas x Centroweq, AGV x KlkaskavEn
qev�le x CME Corupé, AABB x Arweq e Gráfica Avenida x

Grema. Na quinta-feira, dia 6, também na Arweg, uma no

va rodada quando defrontar-se-ão AABB' x Grema, Engeva-
Ie x Arweq e Armalwee x CME de Corupá. -

.

E amanhã dia 2, dominao. na AABB, a partir das Bh30,.

Jaraquá Fabtil x Clube. das Doze, Colibri.x Arweq e AABB
x AGV, estarão frente a frente, no femin 1110.

Torneio Interno
da Arweg

Constituiu-se numa agra
dável surpresa a primeira
rodada, do I .Campeonato
Aberto de Futebol de Salão
- "Peladão" - realizada
sábado e domingo, no Pa
vilhão Artur Müller, do A
gropecuário. A surpresa é
pelo nível técnico, onde fi�
guram àtletas de quilate a

purado e que têm condi
ções de figurar em qualquer
equipe que disputa o certa-

·
me- citadino da Liga; São es

tes, os resultados da rodada
inaugural: Rádio/Gazeta
OxO Barnabés, Colorado 3x3
Metalúrgica' Zanoni, Vila
Nova 6x 1 Come-rcial Jara
guá, Gumz I rmãos 2�3 Fi
ninvest, Arsepum 2x2 Con
fecções Neuza, Senai

.

3x2
. Cruzeiro, Gráfica Avenida
3x3 Recapadora Coneza, Me-

. tralhas 3x9 Met João Wiest,
Cyrus WxO Rio Molha, zen
ta "A" 4x4 América, Inter
nacional 1 x2 Aldrovendi é
Ajax 3x2 GeneraJs Lee.

A segunda rodada marca

para esta tarde, a partir
das 14 horas, jogas entre
Corlnthisns x Mal'lice, Jara
guá Fabril x Fantman, Ind.

·

Reunidas x Oba-Oba, Vidra
çaria Pieper x S. Judas Ta

deu, Vitória x Novo Hori
zonte, Água Verde x-Moitas,
Vasco x Vidraçaria Walter
Hilfe e Satélite x Unibanco.

·

No domingo, começando às
8 horas, Cristo Rei x adia
Imóveis, Armalwee x Flu
minense; lonta "B" x Auto
Peças Jaraguá e Marisol x

Juventude.

A primeira rodada marca

para o dia 9, as partidas
entre XV de Novembro )'(

Rio Cerro, Vil.a Lenzi x São

Paulo, Jaraguá Fabril x Fly
mi nense (que entrou no I u

gar do Figueirense) e Ponte

Preta x Grêmio Garibaldi.
No di a 16 de outubro joga
rão São Paulo x Rio Cerro,
XV de Novembro x Vila

, Lenzi, Fluminense x Ponte

Preta e GrêmiO Garibaldi x

Jaraguá Fabril. E no dja 23,
Rio Cerro x Vila Lenzi, São
Paulo x XV de Novembro,
Grêmio Garibaldi x Frumi
nense e Jaraguá fabril x P.

Preta, ,encerram o primeiro
turno.

EletrQ ,Diesel ,Jaragu�. Ltda.
POSTO DE SERViÇO BOSCH,

Agora em Jaraguâ do Sul serviços' em
.

bombas injetórás.e bicos injetores.

Rua Joinville, n.O 2.799 - defronte a Weg"
Jaraguá ;do S",I --'-' SC.

BESC MASSACRADO

: Três partidas movimenta
ram sábado e domingo, em

'Jaraguá do Sul, a Chave
Norte do Campeonato Esta
dual de' Futebol de Salão,

: patrocinado pelai Federação.
No sábado, categoria; juve
'nil. a Mirtes fez 7 � sofreu
5 gols diante do Mafra, ao

passo que a equipe vice

campeã citadina, Breithaupt
perdeu para o Mafra; no a

dulto, por 5 a 1. Mas o re-

, sultado mais surpreendente
e contundente, um verda
deiro vexame, foi propor
Cionado ,pelo Besc, que na

..
, manhã de domingo, em ple
no 'Ginásio de Esportes Ar
tur Müller, foi massacrac!o
pelo Mafra pelo escore elás
tiCo de 8 a 1. Mesmo com'

a derrota, o Besc continua
líder, com 6 pontos ganhos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AGORA EM JARAGUA

Cllnica Dr. JQrg� luís
Camargo Inchauste

- CIRURGIA GERAL
PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI:
NO GROSSO)
- GASTROENTEROLOGIA -. @

.
- LAPAROSCOPIA

Atendimento das 1'6h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo
doro da Fonseca n.O 1.086, ao lado da loja La Ca
sita-- Fone 72-1907.

( VARIG ][@)(.!.)( C��ZEIRO )
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro cara a região da Grande Jaraguá do
Sul, é com a Organização Contábil liA Comercia�" SiC
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação deste jornal.

Relógios, 'cristais. violões e artigos finos para
.

.

presentes, em todas as

ocasiões é com o.
LANZNASTEI{

O SEU RELOJOEIRO

que tudo lhe faz para servir bem.
Fica na Marechal Deodoro� ·364 "

ASSISTÊNCIA TÉCNICA-ELETRONICA JARAGUÁ Ltda.

Equipe altamente especializada em consertos de
calculadoras eletrônicas, somadoras, máquinas de es

crever elétricas e manuais, relöqlos-pcnto, registra-
doras e mimeógrafos.

.

Técnicos cursados junto a Olivetti e Dismac do
Brasil. Atende-se junto a sua empresa.

A ASTRÖNIC fica na rua Reinoldo Rau, 752, [un
ta a Tete Confecções, telefone 72-0534 - Jguá do S:JI.

.�,------------------------�

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

10 ANOS'DE EXPERi�NCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção lndustrlel.
montagem de painéis, consertos de caldeira à öleo,
caldeires a lenha e serviços de encenedor.
Rua Fritz Bartei, 610 - Fone 7�-1429 - Jaraguá do Sul

Afonso Piazera Neto'
- Engenheiró Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL

Av. Getúlio Vargas, 159
1.° Andar - Fone: 72-0186

89250�Jaraguá do Sul
Santa Catarina

Carta aos Járaguaenses
, -

'�PASSAREI POR ESTE MUNDO SOMENTE UMA
VEZ. TODAS AS BOAS AÇOES, PORTANTO, PASSIVEIS

DE SEREM PRATICADAS DE. MANEIRA
INDISTINTA A QUALQUER SER HUMANO,

DEVEM SER LEVADAS A EFEITO. NAO DEVO POS'(ERGAR
A PRATICA DA BOA AÇAO, TAMPOUCO

ESQUECER-ME DELAI A MINHA
PASSAGEM' NESTE MUNDO É ÚNICA E

IRREVERsrVELI"

Com deferência, "tiro o

chapéu 8

aa homem jaragua
ense, que, com tenacidade e

perseverança, colocou o

pensamento supra evidencia
do em prática. Sr. Werner
Schuster, Diretor da firma
,Marisol' S.A., observando as

sérias dificuldades financei
ras. e administrativas en

frentadas pelo Hospital e

Maternidade Jaraguá, coor

denou uma ação em prol do
mesmo. A ação encetada a

brangeu o seguinte: Detec
tar' colaboradores, visando
a levantar fundos através de
carnês, para saldar dívida
e efetuar os reparos mais.
prementes do citado noso

cômio.
A poHtica atual da Previ

dência SOcJal é de redudr o
auxílio médico e hospitalar.
Este fator, acrescido dos
constantes atrasos nos paga
mentos, martiriza os noso- •

cômios existentes neste País,
induzindo a maioria deles
a iguaJ crise. Em situacão
mais constrangedora, con-

.

tudo, encontram-se aquele
cujas estruturas de atendi
mento não correspondem
s'atisfatoriamente às exi
gências da Previdência So
cial', obtendo, por conse

guinte. uma taxa de subven
ção ainda mais inferioriza
da.

No caso do Hospital e'

Maternidade Jaraguá, uma
.

ampla enquete foi efetivada,
nesta cidade. Indagou-se: O
hospital deve paralisar defi
nitivamente suas atividades
ou prosseguir desempenhan
do-as? A reação foi positi
va, optando a maioria pelo
não fechamento e compro
metendo-se a levantar fun
dos para que a entidade em

qúestão viessé a superar
sua atual situação.

Tecendo uma breve re

trospectiva, valho-me do en

sejo para lembrar que o

Hospital e Maten,idade Ja

raguá,. ou simplesmente
"Hospital dó Morro", foi
idealizado e edificado há
uns 50 anos atrás. Foram os

motoristas de táxi, perma-
,

nentemente prejudicados,
que tomaram a iniciativa de
concretizar a construção.
Naqueles tempos idos, os

referidos motoristas· segui,
damente tiveram q", em

preender "corridas" a Jeln-

vllle, Blumenau e cidades
mais distantes, conduzindo
doentes.

Sucedia, porém, que al

gumas vezes o adoentado vi
nha a falecer durante o tra-.

jeto. Outras vezes, as vagas
em hospitais da Região ine
xistiam. Nestes casos especí
ficos, a "corrida" ou não
era paga ou era sumamente

deficitária, pois iiS impor
tâncias pagas não corres

pondiam aos reais gastos.
Para contornar tal situa

ção iniciou-se o movimento
em prol da construção de
um hospital nesta cidade: O
Sr. Jor.ge Cz:erniewicz doeu
o imóvel. Paralelamente, fo
ram realizadas festas popu
lares, que, bem, frequenta
das, renderam o suficiente
para a construção do, "Cas
telo Forte" na chapada do
morro.

Cont�lclo, com o advento
da " Guerra Mundial, a ex

propriação tomou vulto. A
maioria dos motoristas de
táxi era de origem germâni
ca. Em decorrência disso, a

sociedade de motoristas
transferiu o imóvel hospita
lar ao Bispo de Joinville,
Dom Pio Freitas. Este asse

gurou que a propriedadé do
imóvel retornaria tão logo
a situação normalizasse. For
mou-se na ocasião um con

selho composto de 8 inte
grantes (04 pessoas de pro
fissão católica e 04 evangé
licas). Na presidência per
maneceu o padre vigário,
encontrando-se assim' na di
reção do então tfospital São
José.

Mas, com o decorrer dos
anos, tornou-se cada' vez
mais penoso ao Pe. Jacobs
percorrer, com a sua bici
cleta, o trajeto desde a casa

paroquial· até o término da
rua Jorge Czerniewicz. Este
fator eentrfbulu para que'
fosse iniciada a edificação
de um novo hospital no fi
nal da Rua Waldemiro Ma-
zurechen.

.

O fundamento foi lança
do. Porém, a obra permane
ceu estagnada. Se tal ocor
ria com a construção recém
iniciada, de outro lado. a
construcão do "Hospital do
Morro" igualmente foi pa
ralizada face ao auspício da
nova construção. Além dis
so. o início da edificação da
nova Matriz de São Sebas
tião exigindo a atenção dos

"

recursos disponíveis, tam
bém colaborou para essa es
tagnação. Consequentemen
te: o "Hospital dó Morro"
tornou-se obsoleto, inclusi
ve os médicos passaram a
recusar-se em realizar' el
I'urgias, O conselho reorga
nizou-se e, com forças novas
e redQbradas, alcançou ob
ter os necessários emprésti
mos, s4t_m juros, e es' fundos
então imprescindíveis atra
vés de -festas populares.
E assim a obra do Novo
Hospital São José foi con•

cluída. Inesquecível! Jara
guá do Suf paralisou para a
efetivação.da mudança. Em
pregando uma estratégia.,
bem elaborada, sob a lide
rança. de Da. Inês, os doen
tes, a farmácia, móveis, u
tensílios, enfim, todo o in
,dispensável foi trasladado
do morro ,af.ra o novo Hos
pital São José, localizado no
centro urbano. Ocorreu na
quele dia uma procissão de

,

veículos nunca dantes vis··
tas.
P-osteriormente, surgiu a

pergunta: O que fazei' . com
o "Hospital do Morro", a
bandoná-lo? Inicialmente,
pensou-se em transformá-lo
a propriedade em noviciack»
"Dom Gregório". Dr. Aires,
Juiz de Direito e Presidente
da AJAN (Associação Jara
guaense aos Necessitados),
sugeriu transfermar a refe
rida propriedade em um "a
brigo para jovens delinquen
tes e desamparados". Till
idéia, contudo, não foi ciro
agrado da população. Sur.aiu
assim, uma corrente de ma
nifestações, declarando-s�
prontamente em prol da
reabertura do "Hospital do
Morro", o qual, com muito
custo e auxílio popular, foi
edificado e tornou-sé o ber
ço de tantO$ jaraAuaenses .

Dom Gregório, cientificandQ
se dos acontecimentos, con
cordou com a venda do imó
vel à Comunidade Evangeli
ca. E uma vez permanecesse
assegurada a continuidade
da união exemplar entre os
adeptos das duas profissões
de fé, católica e evangélica,
a venda foi concretizada.

É com satisfação, pois,
que confirmo uma colabora
ção modelo, digna de regis
tro, entre os Hospitais e

·Maternidades São José e Ja
raguá.
A expansão da cidade de

Jaraguá do Sul 'realmente
requer a preservação simul
tânea dos dois nosocômios,
Externo, pela presente 0-

portunidade, sincero reco
nhecimento a todos es mu
nícipes jaraquaenses, qu.
estão contribuindo através
de regular pagamento de
seus carnês com a reestru
turação do Hospital e Ma
ternidacJe Jaraguá. Resta-me,
no entanto, implorar aos in
decisos que se engajem tam
bém, para que a campanha
liderada pelo Sr. Werner
Schuster cheque a um bom
termo.

Um hespital, nos dias ho
diernos, deixou de ser "Fon
te de Renda". Mas é suma
mente necessário. Este é !'
meu ponto de vista. Quei
ram os leitores refletir a

este respeitb! Espero poder
contar com o senso altruís
tico de todos O:s munícipes
jaraguaenses, abraçan�o a,

causa, pela qual milita o Sr.
Werner Schuster.

Ewaldo Heinz Boss
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Câmara' aprova'
permuta 'de imóvel

Duas novas sessões do Le

\gislativo ,Municipal foram
realizadas esta semana. Na
segunda-feira, o vereador,

.

dor-presidente José Gilberto
Menel, entrou com 1 pedido
para implantação de ilumi
nação pública na rua 204
_ Luiz Gonzaga Ayroso, e,
do vereador vice-presidente
Álvaro Rosá, a indicação do
Presidente da Casa para re

presentar a Câmara de Ve-

.

readores de Jaraguá 'lo Sul,
·

no Conselho Curador' da,
Fundação Educacional Re
gional Jaraguaense - FERJ,
nos pr6ximos dois anos,

o vereador Atayde Macha
do teve rejeitado seu pro
[eto-de-lei, pelas comissões
técnicas, reconhecendo a

Salvita de utilidade públi
ca. Mas de forma unânime,
aprovou-se a alteração do
nome da rua 12 (Joinville),
da ponte Abdon Batista até
o final da rua 13 (Adélia
Fischer), que agora passou
a denominar-se de Max Wi ..
Ihelm. O projeto fol de Er-

·

rol Kretzer.:

E ap6s rejeitado em prl
meira discussão, com um

voto de vereador do PMDB
(votação secreta}, o proje
to que autoriza o Executivo
permutar um im6vel da mu

nicipalidade na rua Joinvil
Ie por outro, da Com. [nd.
Breithaupt, na rua Tijucas,
foi, de forma surpreendente
aprovado em segunda dis
cussão, com dois votos de
vereadores do PDS. Vota
ção final: 9 favorévels, 1
nulo e 5 contrários. Houve
muita polêmica' em torno

.

.

desse projeto, onde o verea

dor Arnoldo Schulz (PDS)
defendeu sua, ilegalidade da
'forma como foi processa
da, enquanto Álvaro Rosá
{PMDB),·disse ser constitu
cional.

('

Os . mesmos edís foram
protagonistas de acirradas
discussões em torno da pen
são concedida aos excepcio
nais, que já havia. sido le
vantada em sessões anterio-
res.

,

O vereador Luiz tonta, do
PD�, reclamou a presidên
cia da Casa que as indica
ções aprovadas pelo plená
rio não estão sendo atendi-
das pelo Executivo, no que
Menel concordou dizendo
que não funcionam, nem

nas administrações passadas
e nem na atual.

i

SCHULZ DECEPCIONADO
�

.

O líder da bancada do
PDS na Câmara, Arnoldo
Schule, está decepcionado
com alguns vereadores do
partido (dois), que votaram .

favoravelmente no proje,to'
que autorizava permuta de
im6vels, quando este, em

primeira votação, foi rejei�
tado. Disse- Schulz que se

esses vereadores tivessem
votado contra, com o' voto

nulo, que presume-se seja
,de' um vereador do PMDB,
o projeto seria rejeitado de
vez. Ele considerou estra
nho tal procedimento e clas
sificou de "infidelidade par
tidária" e ameaçou até mes

mo renunciar a liderança da
bancada, em sinal de desa ..

gravo.

Corupá faz reunião' sobre
"

etetrificacão rural
I

Neste domingo, às 8h30,

Ino salão da Peróqula Evan
qélica de Corupé, está mar
cada reunião com aqrlculto- '

res das localidades de Gar..
rafão, Tifa dos Palmito, Ti
fa, Três Reis, Tlfa dos Rus
sos, Caimão e Áquas Mornas
oara tratar especlflcamente
sobre eletrlflcecão rural. Ao
ato estarão'presentes o pre
feito Albano Melchert, Ve
readores', o presidente da

· Erusc Paulo Roberto Bauer,
o deputado OctacfJio Pedro
Ramos e o diretor da Enqe
co, que realizará as obras
de aproximadamente oito
quilômetros, que beneficia:
rá a 27 consumidores.
A municipalidade coruoa

ense contribuirá financeira .. ·

mente para a execução da
eletrificação, rural, cabendo

aos beneficiados uma pe-o
quena participação.

De Coruoé, de acordo
com informações do verea
dor Her.rmann Suesenbach,
a Prefeitura Municipal. em
conlunto coma de São Ben
to do Sul, está reconstruin
do a ponte que divisa os 2
munidpios, na localidade'
de Bomplandt, que, foi, tra
ceda pelas enchentes de'
maio e iulho.

'

E nos dias 8 e 9 de outu
bro, está prcqramada festa
na Par6quia Evanqélica de
Coruoá, com atrativos di
versos, tais como banda de
música, churrasco, boa co

mida com marrecos, estru
del, entre outras. No dom in
co dia 9, às 8h30, culto fes- .

tlvo.'
,

Asfaltamento da rodovia Jaraguá·,
Schroeder 'pode ser paralizado

O Chefe do Executivo Mu
nicipal de Jaraguá do Sul,
Durval Vasel, não foi a Bra
sflia participar da marcha
dos prefeitos pára exigir
das autoridades federais a,

realizarem urgente reforma
tributária. O motivo da não
ida dla 27, deveu-se a com

promissos inadiáveis, no

entanto, não se lmlsculu de
comentar o resultado da
concentração dos prefeitos
na Capital Federal; "Foi um
descaso do Presidente da
República para com os ad
rnlnlstradores municipais, o
que prova que os "homens
do Planalto" são insensíveis
às necessidades elas células
mater da. Nação, que são os

'municípios. Ó Presidente -
disse -_ prometeu a refor
ma s6 daqui há um ano,
mas até lá, com toda certe
za, os municípios estarão
irremediavelmente falidos.
N6s, prefeitos, é que senti
mos na carne os problemas,
pois ouvimos o povo diaria
mente, que sofre com a 're

cessão e com a inflação que
grassa o País" ao contrário
do Governador ou

.

do Pre
sidente; a nossa esperança
agora reside na aprovação
pela Câmara dos Deputa
dos, de Um projeto de re

forma tributária emergen
cial, que será votado em

novembro, quando' nova
mente 0!1 prefeitos rumarão
à Brasíl ia, para dar o seu

. apoio ao 'projeto e se preci
so for, pressionar' pera que
seja aprovado" r desabafou
o Prefeito de Jaraguá.
.E·NSINO SUPERIOR

Vasel comentou a ques
tão do ensino superior em

Jaraguá do Sul, afirmando
que o nosso município é
um dos únicos do Estado

.

que arcam com a manuten

ção da sua Fundação Edu
cacional. O Prefeito é de O
pinlão que as Fundações de
vam se tornar auto-suflclen
tes _ "e a FERJ não deve
fugir à regra" _ e não fi
carem dependentes das Pre
feituras, como acontece a

qui, onde a municipalidade
'dispende mensalmente Cr$
2 milhões pare a 'Cobertura
das despesas de manuten

ção -da FERJ.
Ele considere absurdo

também a FURJ nade pagar
a FERJ, para aqui ministrar
cursos de extensão (Econo
mia e agora Ciências Contá
beis). Nesse particular hou
ve esta semana um encon

tro com dlriçentes da FURJ;
para tratar do assunto. Va
sei defende também uma

maior participação das pre
feituras da microrregião,
para a Fundação Edutacio
nal Regional Jaraguaense.
Outro aspecto ligado ao

ensino superior, comentado
pelo Prefeito, foi o de tra-.
zer novos cursos a-Jaraguá
do Sul, e embora conside-"
re Economia e Ciências Con
tábeis importantes, outros
deveriam vir, como Admi
nistração de Empresas e li
gados a EngenharJ..a, em to
dos os ramos, notedamente
os técnicos, para suprir' as

empresas do munlclplo.
Com a pr6xima aprovação
da Universidade de Blume
nau, que substituirá a FURB,
espera Vasel' trazer estes

cursos,' pois então não ha
verá necessidade do Conse
lho Estadual de Educação
aprovar a extensão, "será
de modo direto, Universida
de/FERJ".

VAI AO GOVERNADOR
O Prefeito de Jaraguá do

Sul deve' se avistar muito
em breve com o governa
dor

.

Esperidião Amin, ao

qual solicitou audlêncle. Na
oportunidade pretende fa
zer prestação de contas dos
Cr$ 5 milhões recebidos do
Ministério dos Transportes,
recentemente, em Lages, e

solicitar uma maior partici
pação do município nas

parcelas futuras que serão
liberadas (comenta-se que
os recursos restantes ve

nham em uma parcela s6),.
haja vista considerar a quan
'tia lrris-t r la, a mesma rece

bida por Schroeder, que
tem problemas ligados a re

cuperação de estradas dani
ficadas pelas chuvas e en

chentés infinitivamente me..

nores do que JS.

Na mesma audiência vai
reivindicar ao Governo do'
Estado recursos financeiros
para a tontinuidade do as

falto que liga a SC-301 a

Schroeder, interligando os

.dols municípiso. Durval Va
sei· revelou que se não ob
ter de Amin uma resposta
clara, objetiva e oficial, vai
suspender os trabalhos de
pavimentação asfáltica, por
falta, de meios para a sua

execução.
Com relação ainda ao

sistema viário, o alcaide ja
raguaense recebeu esta se

mana comunicação de que
serão liberados '

.

Cr$ 1.050.000,00 ao muni
cípio, do Ministério do [n-

,

terior, para recuperação de
rodovias municipais urba
nas. Ele vai a Capital do

COBRARÁ ASFALTO
.Vasel reiterou novamente

a sua pretensão de cobrar
dos proprietários de lmõ
veis beneficiados pelo as.

falto já implantado. Neste
sentido, fará um amplo cfe.
bate com a comunidade,
para a partir

.

do pr6ximo
ano iniciar a cobrança. Até
o presente foram implanta.
dos na cidade 15 qullôme

.

tros de vias públicas esfal
tadas, com um custo de Cr$
331 milhões, que serão re

passados aos contribuintes.
No geral, Jaraguá do Sul
tem 980 quilômetros de ro

dovias municipais.
ORÇAMENTO DE 84

Está em fase final de ela·
boreção, o orçamento do
munterpro de Jaraguá do
Sul para 1984, que fixa as

despesas e estlrna a receita,
bem como o orçamento plu
rianual de investimentos,

.

Com relação a este ano, o

orçamento sofrerá. no m�
nirno aumento de cem por
cento.

,

No tocante a cobrança do,
Imposto Predial e Territo
rial Urbano _. [PTU, para o

próximo ano, o aumento de
verá ser de 1200/ó, extra-e

flclelmente, segundo infor·
mou o prefeito Vasel, adian·
tando que os Indices ofi·
ciais' ainda não foram fixa·
dos, "mas que serão bem
abaixo da inflação".
SALAS'DA RFFSA

.

A cessão, ainda' não ofi·
cializada, pela Rede FerrO'
viária Federal, de três salas
da atual estação ferroviaria
mereceu considerações do
mandatário-mor do muni,
cípio, que louvou o atendi,
mento da reiyindicação �.

muni€ípio. No local podera
ser implantado o museu e o

'arquivo histórico do muni·
cípio, após as methorias
que serão introduzidas pela
Prefeitura Municipal. A Re
de deverá ceder também a

estação. velha, para a AssO'
ciação Comercial e Indus'
trial de Jaraguá do Sul.

DIA DO PROTESTO
O primeiro mandatáriO

jaraguaense, que hoje, n�
Assembléia Legislativa par;"
clpa da reunião do Direto'
río Regional do PMDB, ade
riu ao Dia Nacional do PrO'

testo, em data de ontem, ,0
seu protesto, segundo d�S'
se é contra o autoristarls•
rno, a recessão e o centra'
lismo da economia, pelO
Planalto.
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