
c

EUGÊNl.o VICT.oR SCHMÖCKEL
o SEMANARIO MAIS ANTIG.o DE SANTA

CATARINA
FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1919

ANO 65 - JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA Semana de 22 a 28 de outubro de 1983 Edlçlo N0 3.259

"ARAGUA 1)0 SUL

,

,

,

"

CIIp"'l_ Sul Americana do
Chap6u

JARAGUÁ DO SUL CIDADE SfMBOLO DA FAMrLlA JOURDAN.

Anteprojeto da Casa da Cultura
será discutido dia 27

/ Na próxima quinta-feira,
dia 27, no (entre Empresa
rial de Jaraguá do Sul, QS

arquitetes Sandrini e !-Jlian,
da Fundação Catarinense
de Cultura, juntamente cem

o secretérlo-adjuntc de Cul
tura, Esporte e Turismo,
Udo Wagner, apresentarãe
a comunidade e anteproje
to glebal, que prevê, den
tre outras, a construção da
casa da cultura e teatro. A
infermaçãe é do presidente
da ' Sociedade Cultura Ar
tística de Jaraguá do Sul,
dr. Marie Sousa, acrescida

?e que e encontro começa
as 20 heras, estando previs
tas discussões, para então
partir-se' para a eleboração
do prejete definitive.

Disse e dr ..Marie que e
.

P�.ojete dentre da concep
çeo paisagística e arqulte-

MARCO DO .

CENTENARIO
SAI EM 84
Oito anos após o cen

tenário de fundação de
Jaraguá do Sul, a cidade
POderá ganhar um marco
que lembre o grande a

contecimento,
.

que foi
de�idamente comemora.

d� na época. � que o pre
!elto Durval Vasel tem

Intenção de impl/antar
numa das praças da el
de, uma obra de arte que
�arque o centenário da
CIdade e que se encOhtra
em estudos para 1984.
O prefeito em sua en

!revista semanal com a

. ;::prensa, revelou tarn.
m que entra em vigor

segunda-feira, uma nova
etapa do plano de desbu
rocratização da adminis.

�r�ção municipal. Desta
elta, dos vinte modelos
de réquerimentos, houve
a condensação em qua

�ro modelos padroniza.•

dOs, que serão preenchi-
,

OS na pr6pria Prefeltu.
r" aos interessados, tor.
nando..se assim dispensii.�.I a ida aos escrit6rios
llara

. preenchimento.
...........

tônica tem um visual mui
to bonito. Para a casa da
cultura e teatro, para es

quais existem Cr$ 25 mi
lhões garantidos pela .Se
cretaria de Cultura, Espor
te e Turismo, há um pro
[eto específlco, que igual
mente será consideredo no

dia 27, cuja participaçãe
da cemunidade é livre

SALÄO DE ARTES
PLÁSTICAS
O Centro de Informações

Turísticas, na Av. Getúlio
Vargas, será e local do I ,

Salão de Artes Plásticas de

Jaraguá do Sul, que estará
aberto de 1.° a 14 de de

zembro, cem exposlção de

pinturas de artistas jara
guaenses. A promoção é da

SCAR, que procura valorl
zar a arte e es artistas do

mésticos, oportunlzando
lhes mostrar ao público es

seus valeres.
.

A erganizaçãe do I Salão
de Artes Plásticas está con

fiada;a,es Srs.' Paulo Schroe-

der e Adolfo Juliano Zim
mermann.

Ampliação da cadeia
,

-

.

tera apoio

Instalado' ontem o
.

-.
,

CAP em Jaragua

Foi discutido esta sema

na pelo empresariado [ara
guaense, e pedido do Dele
gade Regienal de Polícia e

do Dr. Juiz de Dlrelto da
Comarca, de ajuda financei
ra das empresas para am

pliação e melhoramento no

prédio da Delegacia de, Polí
cia. O assunto fol lenga
mente debatido, tende es

empresérlos se mestrado

propensos a emprestar .a

polo à iniciativa, mas não
sem antes formuler consul
ta eo Governo do Estado.:
visando viabilizar o deslo
camento da Delegacia, para
local mais adeqúade., •

O projete prevê a cons

trução de 30m2, que abri

gará quatro celas de 7,5 m2

e que servirão também para
mulheres e menores, A mão.
de-obra será cedida pela
municipalidade e es mate

riais pelas empresas.

Ainda na área policial,
mereceu debates também e

funcionamento de uma no

va Guarda Noturna em Ja"

raguá do Sul, que já e�tá a

ginde, por muitos conside
rada de utilidade duvidosa.
E por fim, foi levantado o

problema da falta de iluml
na'çãe nas cabeceiras da

pente sobre e rio ltapocuzl
nho, na divisa com Guara..

mirim. A ACIJS deverá ofl
ciar as auteridades compe
tentes, reclamando previ
dências.

Tende por local as de
pendências do Centro Em

presarial, fol formado on

tem, dia 21, às 10 heras, e
Coleqiado da Administraçãe
Pública - CAP à nível; mu
nicipal, em atendimento ao

decrete n.O 19.924, baixado
pele governader Esperidiãe
Amin, em agesto passado. O
Celegiado da Administraçãe
Pública, de acordo cem Ge
raldo Antônio Toneli A Eu

gênie Strebe, ceordenaderes
.

previsóries para fermaçãe
de CAP, é integrado pelas
chefias de órgães e entida
des da administração direta
e indireta de geverne. esta
dual, sediadas em

-

Jaraguá
de Sul e tem ceme finali
dade, dentre .outras, a inte�
gração des órgães e entida
des. estaduais de municípie;
a integraçãe direta e indire
ta cem as .organizações da

cemunidade; divulgação, es..
c1arecimente e orlenteção
dos ates e decisões do ge
verno do Estado: discussão
das necessidades nas áreas
em que es órgães do gover-

.

no atuem ou a ele vincula
des, e, oferecer kgestões
para a agenda geverna�n
ta I.
Além des chefes des. ör

gães e entidades estaduais,
marcaram presença também
representantes de geverne,
da Capital de Estade.
Participam dOo Celegiade

da Administraçãe Pública
a Acaresc-Escrit6riö Regie
nal, Acaresc-Escritórie Lo

cai, Besc, Celesc, Cidasc,
Cedisc, Delegacia Regienal
de Pelícia, Delegacia de Pe
lícia, Exateria Estadual; Fis
calizaçãe da Fazenda, Ipesc,
Telesc, 19a. UCRE e Unida
de Sanitária.

..

Expô de
orquídeas
em nove

Ficou acertado quarta-fei
ra à noite, e període de 18

a 22 de nevembro,. para a

realizaçãe da I Expesiçãe
de Orquídeas e Plantas Or

namentais de Jaraguá de

Sul, que levará o patrocínie
da Secretaria de Educaçãe,
Cultura, Esperte e Turisme

de municípie. Ficeu acerta

da também a divisãe de tra
balhe entr� .os integrantes
da cemissãe erganizadera,
que volta a se reunir ne

próximo dia 26, na própria
Secretaria.

'

O lecal da expesiçãe será

e Agrepecuárie e pele le
vantamente preliminar rea

lizade, existem mais de ,350

mudas de .orquídeas e plan
tas .ornamentais a serejm
expestas. O patrene será e

prefeite Durval Vasel.

Rio Cerro decide amanhã

O Rlo Cerre Esporte Clu
be, de Rio Cerre li, após ter

empatado a deis gels cem

e XV de Novembro de Ga
ribaldi e qoleado e São Pau

lo, 4 a O: ambas fera des
seus domínlos, vai decidir
amanhã à tarde, dia 23, em
seu estádie e título do pri
melro turne, chave A, do
Cempeonato da 2a. Divisão
da Liga Jaraguaense de Fu
tebol, cem e Vila Lenzi.
Precedendo e importante

jege, neste säbedo .à tarde
promove um festival espor
tive e dominqo pela manhã
um torneio, culminando
cem a espetacular decisão.
Mais esportes na pág. 11.

REDE VAI
REPARAR
,PATRIMôNIO '

O Superintendente R.
gional da Rede Ferroviá
ria Federal, em Curitiba,
Eng.o ' Paulo Munhoz da
Rocha, remeteu resposta
a solicitação feita pelo
deputàdo Artenir Werner,
secretário de Cultura, E.,;
porte e Turismo de San
ta Catarina, informando
que "face a reformulação
das orientações.. havidas
em nossa Superintendên
cia Regional, infMmamos
que já licitamos e o res

pectivo termo de contra

tô encontra-se assinado,
devendo as obras de re..

paração e pintura da es·

tação e abrigo (galpão)
de Jaraguá do Sul, serão
'iniciadas no presente e

xercícioR• •

A. noticia é importan,
te, haja vista que as ins

talações acham-se bastan-
. _te castigadas pela ação
do tempo e requerem me

lhorias. Há interessei tam
bém cfa' municipalidade e

da
.

própria Associação
Comercial . em instalar

dependências de interes
se coletivo, nesses locais.

NESTA-EDIÇÃO:
J090s Escelares cemeçam 2a., pág. 2. Inscrições ao.

vestibular abrem dia 24, pág. 5; Regienal Médica muda

direteria, pág. 6. PDS centesta neta, suplem�ntQ A. Ewald

�etorna cem prata, pág. 11. Vasel vai à Amin, pág. 12.

Esta �diçãe � 14 páginas.
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Nenhumacriancasem assistência.
,

-
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&te, o.t'mI do Pr6·Crlanoa. "prolifo·socorro", I,vando lOas.lhos,
Um programa que ptende os menores alimentos e rem6dios aos necessitados.
diO. 8anof_ . Agora,.atinglrá suas famIlias; ajudandO

Prioritariamente, as crianoa. no reequipamento das moradiaS.
carentesmaltratadas pela calamidade. - Parte, também, �r� .. recreaçlo .

D'eois,as residentas nas áreas atingidas. I estimulação das crianças, fazendo..'
Ao-todo, 334mil criançis, das quais esquecer o trauma, e viver
3&mil sofreram a experlincia-de intensamente o ser criança. Isso, graças
1I11811ados. ao reaparelhamento das cr.eches ;

.••O fr6.Crfanoa , um programa
.. tradicionais II da. instalaçlo de creches

esPecial, prAtico 8 obJeti�o, Condu�ido domiciliares, para as quais 'está
-pela comunidade, procura tornar treinando voluntários, profissional,.
"iminente o at.ndlmento aos Ó Pró·Ctiança quer fazer os
menor.s. pequenos apenas esta coi.. dQQf
';lhumprlu I fa�di .Undai criançar.
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N(iCLEO DE VOLUNTÃ
RIAS, - Foi eleita, dias a

trás,' a nOVa, diretoria do
Núcleo de Vol'untárias ,de
Jaraguá do Sul, do Progra
ma Nacional do Voluntliria-'
do, que tem, como coorde
nadora, a primeira dama,
Maria L"iza Vasel. Como
presidente foi el.ita ,Ivone
Barros, Doracy Ribeiro é a

vil=e-presidente, Ana, Lúcia
,Marcatto é a secretária, Lú-
: cia Fogaça' é a 2a. secretá-
ria, Mariléia Rengel a tesou

reira e Marlene Vasel Mau
rer, a 2a. tesoureira. Ainda
não há data definida para a

posse.

, ASSEMBLÉIA DIOCESANA
'_ Cerca de 450 pessoas das
39 paróquias da Diocese de
Joinville, participaram dias
15 e 16, em Jaraguá do Sul,
da Assembléia Diocesana de
Líderes da Comunldede, no

,
Edi.fício Cristo Rei. Os parti
cipantes de outras 'cidades

,

ficaram alojados em resi
dências particulares.

, , ABERTURA DE TEMPORA
'�DA - Será na sexta;;feira,
dia 28, o bai Ie/show de a

bertura da temporada verão
83/84, do Beira Rle Clube
,de Campo, em seu

- saJãó de
, festas. Começa às 22' horas
, com a apresentação do Gru

,

po
- Folcl6rico Germânico

"Böhmerwald", com 'danças
típicas e músicas de ritmos

para dançar, seguindo apre
sentação do ConjuntO' ' Mu
sical Brazilian Show "Su

perstar", de S. Pauto, que
animará até as 5 da matina.

'" ,Pari! a primeira hora de sá-
bádoi Tony Angeli, sho-man

"da 'músiCa' italiana, �antará
"_ 'éomposições do seu, reper

, "tório. Enfim, a noitada pro
" mete ser a maior já realiza
- c dá pelo elebe,
�.

-

JOGOS ESCOLARES _ Da
dlretors Iris Barg Plazera e

do chefe da DiFid, Dr, Mu
rillo, recebemos convite pa
'ra o cerimonial protocolar
de abertura dos 'IV Jogos Es
colares Regionais Mirim e

Infantil da 19a. UCRE, que
acontecerá segunda-feira', às
8 horas, no Ginásio de Es-

portes Artur Müller. Cerca
de 800 alunes .atletas parti
ciparão do evento esporti
vo,

, CASÓRIOS NA AGENDA
Uniram-se ontem, às 16h30;
'em cerim&nia, na Matriz São

rSebastião; Fortunato Besel
.

IElvira Maçaneiro. Hoje, às
16 horas, Ivo KO'CheUa/Na
talina Wilazin�ki, ValCiemir
Ant�nio Junkes/Vilma Apa
recida dos Santos ,e Alleeu,
Schwarz/Mirian Sbardelattii'

,

às 18h, Arlindo WendtlApa
recida Ferrari e às 20h, Car
los Alberto Güths/Sílvia Re

gina Gros!1.
,

GRUPO JACORITABA -

Gente & Informacões
I

moto IT 125, ao' ganhador
do cupom 7092, o jovem
Roberto Aldrovandi, do Rio
Molha. A entrega deu-se a

través do vice-prefeito, o a

migo Décio Raul Piazera.

ano de vida e recebeu con

vidados à tarde, no salão
da Sociedade Musical Rio-,
'legrinhense. São seus av6s

-

paternos o casal Paulo Dr�
fahl, de Joinvi[le e, p(>r par
te da mãe," o casal amigo
Comendador Alvim Seidel,
de Corupá. �ossos. p!lrabéns
pelo níver.

'

DESINDEXADAS - Ai APP
e -a Direção do C.E. Holando
-Marcelino .Gonçalves, pro
gramar-am para o dia 2�/l0,
uma grande feijoada, no pá
tio do "estabelecimento. Os
cartões estãO' à venda. 7/
400 jovens, de Jaraguá . do
Sul, que lotaram �ez

'

ôni

. bus, participaram do,ningo
da Marana-tha, em S. Bento
do Sul. Foi a maior delega
ção da Diocese. II O 6.°
Festival cfa Ç�nção Jaragua
ense, Fecaja, tem data' defi
nida para a sua realização:
26 d�, novembro, no "Artur
Mütrer". Vpltaremos aO as

sunta: II GANDHI, um dos
maiores el'ássieos do cinema
mundial, não foi devidamen
te prestigiado em Jaraguá do
Sul, durante ii semana qUe
esteve em cartaz. Uma por
nochanchada de baixo nível,
em termos de bilheteria,
rende ,muito,mais. , Infeliz-

BAILE DO MOTOQUEIRO mente! II Ademar Menegot-
,

_ Mais de mil pessoas par- ti; do Sindicato dos Conta-
ticiparam sábado, no Bota- bilistas 'de Jaraguá do Sul, é
fogo, do Bai,le do Motoquei-' membro "J,plente do Con-
ro, pnomoção do Top Som,

,
selho Fi�cal da Federasão

quê sorteou e entregou' uma dos Contabi-listas, eleito dias

----------------------------�------------------'------�---------�

O Grupo Escoteiro Jacorita
ba, de Jaraguá do Sul, par
ticipou em S. Francisco do

Sul, de 14 a Iö/outubro, do
6.0 Elo Nacional ß 26.0 Jam
boreê, conqulstarido os três

primeiros lugares' na com

petição, e fez [ús . ao diplo
ma de honra ao mérito. A

municipalidade ,colaborou,
'com a cessão de um ônibus.
Parabéns pela conquista!

DO CAXIAS S.C. - Cir
culando convites do Depar
támento' de Bolão do Caxias

Sport Club, de Santa Luzia,
para o Baile de Rei, neste

sábado, às 22 horas, com,
música do Conjunto Univer-'
sal. O programa começa pe
la manhã, com a disputa de
rainha, à tarde disputa de
rel: às 16h, busca do rei e

rainha: às 20h jantàr e às
22h, início do baile. A eelú
tia agradece ao presidente
Hugo Hertel e a diretoria
do Caxias, pelo gentil con

vite.
MAIRIAN E� lUlZMAR -

Nossos queridos amigos
Mairian Vierqutz e Luzimar
Rogério Stinghen, vão com

pletar a felicidade, com a

cerrmorua de casamento a

ter lugar na Igreja Evangé
lica Luterana Centro, às 19
horas, deste sábado. Eles
são filhos de Victor (1IIã)
Viergutz e de Oswaldo (Ma
r.ia' Alba) Stinghen, sendo
padrinhos do ato, os casais
Wilmar Victor (Sandra)
Viergutz, Paulo A: Buch
mann/lvane Viergutz, Elmo
( Ruth) Klabunde, Rubens
(Teresa) Nicoluzzi, Júlio Cé
sar StinghenjMarinês Roz

za, 'Luís Carlos Stinghen/Ju
cemara Inês Stinghen, Fri
dolln Woigt/Valnide Stin
ghen e Rogério Righes e

Bernardete Sbravatt Riqhes.
A recepção aos, convidados
será no Beira Rio, e aos noi
vos e respectivos pais, nos

sos cumprimentos com vo

tos de felicidades.

INTE,RACT _,. A garotada
do ·Interaet Clube está ativa.
No dia 12 último; partici
pou juntamente com o In
teract de Blumenau, da pro
gramação-do Dia da Crian

ça, desenvolvida naquela ci
dade, para as crianças ca

rentes, onde não faltou aili
mação e muitas brincadei-
'ras. Beleza!

PAULINHO DREFAHL
A fofura que enfeita a ee-.

luna é o ' Paulo Drefahr Jú
nior, filho do Eng.o Paulo
(Dolores Seidel) Drefahl,
residentes em Rio Negritlho:
O Paulinho completou dia
20, 5a. feir�, o seu primeiro

atrás. I/Anote: o préxlme
curso de noivos, será dia 6
de novembro e o de batis
mo, dia 12. A crisma, este
ano, sera dia 19/11 e a pri
meira comunhão no dia 27'
do mesmo mês.

Ihores colocadas, são,
ordem: Chirlei Cristina,
lha de Tereilio e Rita Sc
cem 17.650 vo'tosi Deise,
lha- éle Antônio e lvete Ka
tel'reri

-

eem 13' mil votos;
Cristiane, � filha de José
ValdMa- Boneizl�' cõfn 7.
vótosi Karla, filha de Ho'
cio e Tereza Schöping e

ria Luiza, filha de João e
.

dia Soares, com 5 mil
tos; Vanessa, filha 'de I
e Verena Fallgatter e Jae
line, filha de Devanir e
na ,Dan'na, ambas com 3.
votos vendidos.

CRISTINA E OSNI _ A
coluna registra a cerimônia
da "bênção nupcial dos jo
vens Cristina Reimann, fi
lha de Edmar (Ilse) Rei�
mann e Osni, filho de Ge
raldo (Waltraud) Tepassé,
ela nossa ex-colega de tra

balho, que será realizada.
dia 29 de outubro, .na Pa

róquia Nossa Senhora da
Salete, às 20h, na cidade de
Guarulhos, São Paulo. Ante
cipadamente, nossos cury)
primentos.
GA�RIELA,BAUER _ 'Nas

ceu dia 17/10, em Jolnvll
Ie, a Gabriela de Lima
Bauer, filha do casal Paulo
Roberto (Maria de Fátima)
,Bauer, ele o Presidente da
Erusc. São avós maternos
João Severo (Maria de Lour
des) Lima e avós paternos
Victor ( Elvi ra Henschel )

, Bauer.

GOVERNADOR DIA 1.°/11
- O governador Amin, do
Distrito 465 de Rotary Inter
natiemal, que é de Joinville,
estará dia 1.° de, novembro
visitandO' ,o Rotary Club, de
Jaraguá do Sul, quando à
tarde se reunirá com o Con
selho Diretor e à noite par
ticipará de uma reunião de
serviço. O Governador re- .

tornará no _dia 8/11 a Jara
guá, marcando presença na

reunião festiva.

BODAS DE PRATA - O
casal leitor da coluna; Da
niel e l.ldylna Zapella, resi
dente no Jaraguá Esquerdo,
completou dla 18 passado,
25 anos de feliz .matrlmô
nlo. Daqui seguem os nos

sos cumprimentos, bem co

mo de todos os seús filhos.
e amigos.

BONECAS VIVAS - Su
cesso absoluto o concurso

bonecas vivas do Li_ons Clu
be Cidade Industrial, reati
zado dia' 12, tendo à testa o

casal�presidente Alibert
(Traudi) Ewald. Quinze ga
rotinhas concorreram e a

comunidade colaborou so

bremaneira para o sucesso
do evento, que rendeu, lí

quido, Cr$ 2.635.628,00, va
lor este que será em"rega-·
do no atendimento as pes
soas carentes e entidades fi
lantr6picas. As cinco me:-

INAUGURAÇAO DE.CHUR
RASQEIRA _ Será inau
rada neste sábado, dia 22,
às 1-7 horas, d novo galp
e churrasqueira da Com�
nldade Evangélica 'tentl'O,
que haviam, sido' demolles
devido as obras da Escola
Particular Jaraguá ei Jardim
de Infância Pestalozzi. ,Um
churrascada está program
'da e você é convidado.

, FLUTUANTES - 'Foi Oll

tem à noite, no Baependi,
com eleiçã6 e jantar festho

, de posse da nova diretori
da Associação dos Odont6fG.
gos de Santa Catarina/Su�
seção de 'Jaraguá do Sul. j

A Prefeitura Municipal cI6
tinou Cr$ 150 mil ao Roit

ry, p�ra O Natal, da Criall9
Pobre e Interaet. * "O Velho
e a Aldehl" � ó llvre do dr.
Hamilton Plínio Alves, Jua
de Direito da 1 a. Vara da
Comar.ca de Jaraguá 'do Sul
* Os vereadores Ademir I

doro e Mário Sérgio PeiXe!
deverão representar o legi
lativo guaramirense, no
Congresso Nacional' de V

readores, em Fortaleza,
,

pr6ximo mês. * De Jar
.
do 'Sul (não é certo ainda),
deverão partiéipar os vêret
'dores José Gilberto' Menel,
Ãlvaro Rosá e Errol Kref
zer: * Está sendo' realitàdt
em Corupá, 'desde onterli,
em âmbito regional, o reli
1'0 da juventude eva.ngeli�
* "Vida Dura", é o Iivl'Ó III

poemas" do jornalista C�II
Martins,

,

de Joinvilte, q

eentemplec nosso, Di '.
com Uni exemplar. MUI
bom! * Nélson Piquet é o �
gundo brasileiro bicampeíO
mundial de F6rmula O�;
,conqui,stado dia 15, na AI'
ca do Sul. * Cumprimen�
a 'tenista Florilda DOIIIIII,
que sagrou-sé domingo ca;peã estadual do Mast
disputado em Itajaí, no!�
merini Clube de CampO· oftBaependi já está se III

,mEmtando para o baile
encerramento das ativid
do bolão e anivers.ário
clube, que vai aconteCI"
dia 02 de dezembro, c.

"Os Montanari".
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Arquivo Histórico Municipal de
Joinville

. Inscrições ao vestibular
abrem 'segunda

A Fundação Educacional Regional Jaraguaense e as de

mais fundações da Acafe, abrirão na próxima segunda-fei
ra dia 24, as inscrições ao Concurso Vestibular da Asso

ci�çãÓ Caterlnensé das Associações Educacional - Acafe,
cujas provas-serão realizadas I1Ó período de 17 a 20 jan./84,

É de 5 mil 422 o' número de vagas oferecidas nas' 18

fundações, sendo que a FERJ está oferecendo 100 vagas
(60 para economia e- 40 para ciências contábeis). A taxa de

inscrição é de Cr$ 4 mil 800, a ser paga em qualquer a

gênCia do Besc, onde estão sediadas as fundações partici-
pantes -do concurso. '

As inscrições poderão ser feitas nas seguintes cidades:
Florianópolis, Tubarão, Criciúnia, Itajaí, Jaraguá do Sul,
Joinville, Videira, Brusque, Blumenau, Rio do Sul, Lages,
Curitibanos, Mafra, Canoinhas, Caçador, Joaçeba, Concór
dia e Chapecó. O atual concurso dará direito ao candida
to, de no máximo duas opções na ordem decrescente de
sua preferência, podendo' o mesmo optar' por cursos de

quaisquer instituições.
O vestibular em Jaraguá do Sul deverá acontecer, co

mo em anos anteriores, no Colégio São Luís-.

lapas: curso emjaraguá
o lapas/Instituto de Admlnistraçâo Financeira da Pre

vidência e Assistência Social, está convocando as empresas
e segurados em geral a participarem dos cursos de treina
mento que estarão se realizando no último trimestre de
1983. Esses cursos acontecerão em 10 estados, atingindo,
cerca de 6.800 trelnendos em 31 cidades.

O objetivo do treinamento externo é manter uma per
manente divulgação e interpretaçãó da legislação previden
ciária, além da eventual atualização das normas de arre'

cadação e fiscalização, através de ciclos de palestras, Se'

minérios e convenções. Tais cursos proporcionam uma vi
são integrada dos dlsposltivos normativos sobre arrecada
ção e fiscalização, capaz de habilitar os tremendos ao cor

reto e _pontual cumprimento das obrigações previdenciá-
rias. '

,
_ Para Santa, Catarina, estão programados cursos nas ci

dades de Chapecó, _ Caçador, Joaçaba, ,Jaraguá do Sul, Or
leães, S. Bento do Sul, Brusque, Concórdia e Lages. Em Ja-

,

'raguá, para unia cliente de 25 treinandos, o período de -

realização do curso será de 21 a 25 de novembro.

Cadastro de Emprega-
dos agora na ECT -

A Portaria n," 3�081, de 29 de junho/83, adotou um
-

novo formulário do Cadastro Geral de Empregados, que
começou a vigorar a partir da relação do mês de setem
bro/83. O novo formulärto poderá ser adquirido nas a

gências da Empresa Brasileira de Correios e Tel�grafos,
devendo ser preenchido conforme as instruções impressas'
no próprio formulário.

-

O formulário é composto de duas vias e deverá ser

entregue no próprio Correio e Telégrafos, que carimbará a

2· via, devendo esta ficar em poder da empresa durante
24 meses. A 1.a via será enviada para o Ministério do Tra
balho, em Brasília.

A Portaria n.O 3.148, de 29.09.83, prorrogou excepcio
nalmente até o dia 31 de outubro/83, o prazo para entre
ga do cadastro referente a setembro, já no novo formulário .

Saudamo� com particular
entusiasmo o aparecimento
do primeiro número refe
rente a outubro/83 de um

informativo do AHMJ, que
forma o volume um de um

.

enorme' repositório histérl
co, um dos mais ricos do
nordeste catarinense.
Gostamos imensamente

do seu conteúdo e, Ode cer-

ta forma nos vemos espe
lhados nesse passado de
cento e poucos anos, 'pois, .

-

com a publicação de trabe-
, lhos desenvolvidos no Ar
quivo Histórico Municipal
de Joinville eles ocorreram
.num período que antecedeu
a nossa emâncipação, des-

membrado do importante
núcleo populacional da Ci
dade dos Príncipes.
Como jornal fundado em

10 de maio de 1919, ao tem

po distrito de Joinville, quer
nos parecer, seguimos as

pegadas de Carl G. Knuep
pel, fun�ador do primeiro
jornal lançado em Joinvil
Ie, a 2 de novembro de 1852
escrito a mão em papel de
carta duplo, 'assim como es

creveu 6 guarda livros Hugo
Schneider, em 1901 neste
Sertão do ltapocu, o seu
"Jaraqué-Bote" .

O Kolonie Zeitung (1862-
1942) e o Joinvillenzer Zei
tung (1895- 1938 foram os

precursores do Jaraqué Zei-

tunq (1919), O Correio do
Povo (1919), Gazeta de Ja
raquá (1933), "Jaraquá"
( 1934) e Tempos Novos
(1947), levando oera os ir
mãos distritais os proble-

.

mas e os anseios da sede
municipal.
A mlcrofllmacem de tais

documentos é da máxima
importância para a memó
ria histórica desta reqião,
que o clima quente e úmido
não conseque quardar por
mais ternpo.

.

Esperamos que o "mais
"antioo" esteja entre os pa
péis a merecerem a micro
filmaqem.

Parabéns à Fundação Cul�
tural de Joinville, o Arquivo
Histórico Municipal de Jo
inville e à equípe de traba
lho, nas pessoas de Cesar
Luis Dariva Moretti, Ellv
Herkenhoff, José da Silva,
Maria Thereza Böbel, Ruth
Verônica da Silva e Waldete

. Eufrásio.

EQUIPAMENTOS E SOBRAS DE MATERIAIS À VENDA

MATERIAIS: .

- Tubulações de 3" e 5" (150 libras)
•

_ fsolamente hldro-silic:ato para tubulações de 3" e 5" com alumfnlo corruga,.
do e cintas;

- fi
_ Conexõe.s gal.vanizadas e PVC, válvulas, registros, juntas de .0xpan:ao, o

I .]
tros da ar. ! I I,. I "hd

_ Materiais elétricos de alta_. e baixa tensão, fusíveis, tomadas, .lnterruptores,
chaves secclonadoras, quadros de comando, fios e cabos elétricos, eletrodu-
tos galvanizados e plásticos, c-ar_has para fluor�entes. ,.

_ Motores elétricos de várias potências (monofáslcos e trlfallcos).
_ Exaustores, Ventiladores, Radiadores.

'

_ Tubulações para secagem estamparia.
_ Oleo lubrificante (usado) Klüber.
,_...;. Sucata de inéx, Sucata de ferro.

EQUIPAMENTOS:
_ Teares circulares (modelos anfigos)
_ Máquinas de costura.
_ Prensa de passar à vapor (Hoffman ) .

- Remalhadeira.
� Compressores de ar de 1 cabeçote.
-:-.' Conicaleira 20 fusos.

ATENDIMENTO:
_ às sextas-feiras, das 14 às 17yoras
_ aos sábados, das 7 às 11 horas. .

Rua Walter Marquardt, 1.120 (Fábrica Marquardt).

• '

OUTUBRO COM PREÇOS ESPECIAIS É N� SUELI
,

,

A CONFECÇÕES SUELI festeja outubro com promoções incríveis e preços especiais para marcar o mês

das crianças. .
_

Descontos sensacionais. Facilidades nunca vistas.
.. .. . . . ...

.

Venha conferir e adquira saias, blusas, slaks, shorts, �an:lIsas, blqUIl1IS� vestidinhos, ,Ja�dll1elras, cal

ças pare meninos, enxoval para bebês, vestidos para gestantes, vestidos p/a mamae entre outros artigos da moda.
,

Confe,cçõe� Sueli Ltda',
Na Marechal Deodoro 1.085 e na Reinoldo Rau 530, os endereços da boa compra.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



o

Página 4Jaraguá do Sul- Semana de 22 a 28 de outubro'de 1983 CORREIO DO POVO

NASCIMENTOS

Dia 01 de setembro
ALEXANDER, filho de A

denor (Maria) Moretti.
Dia 07 Setembro

MARCOS EDGAR, filho de
Dorival (Margit) Strelow,
Dia 13 de Setembro

CLÉBER, filho .de João
(Maria) 'Beckhauser.
Dia 29 Setembro

GILBERTO, filho de Dor
val (Isolde ) Tomzselll

'

Dia 30 Setembro
ALCIVANDRO, filho de

Albano (Verlore ) , Aldrovan
di.
Dia 01 (Jutubro
I MARCIA LUCIANE, filha
de Ademar (Laurita)- Háuffe
Dia 2 Outubro

DANIEL, filho de Jairo
(Evanir) Peritto.
Dia 06 Outubro
MICHELE, filha de Sérgio

(Márcia) Rank.
Dia 07 Outubro

RODRIGO, filho de Luiz
(Hemerlinda) 'Schmitz.
ADRIANA GONÇALVES,

filha de Valdir (Maria) de
Souza.

Dia 08 Outubro
THIAGO,. filho de Erível

to (Nídia) Girardi;
Dia 10 Outubro

'

, CRISTIANA, filha de Pau
lo (I ria) Demarchl.

RAFAEL, filho de Paulo
(Veneranda) Arendt.
MICHELLI, filha de Mar

co (Monika) Fogaça.
DANIEL AUGUSTO, filho

de EIí (Inês) da Silva.
EDILSON JOEL, filho de

João (Isabel) da Silva,
Dia 11 Outubro

FERNANDO, filho de E
valdo (Maria) Grechuski.

FABIANA, filha de Afon
so (Lutzi) Bachel.

DIEGO, filho de 'Moacir
. (Claudete) Fagundes.
Dia 13 Outubro
MYCHAEL ROBERTO, 'fi

lho de Adair (Anatá-
lia) Schug.
ALEXANDRE, filho de Jo

,

sé (Maria) Klein.
Dia 14 O�tubro

G1SELE CAROLlNE, filha
de Carlos (Suelene) de Ca
margo.
CHARLlSE, filha -de -Val

clir (Lunaiva) Wagenkhecht.
LORENZ, filho de Lorenz

(Elvita) Borchardt.

Dia 15 Outubro
FLÁVIO RICARDO, fitho

de Reinaldo (Diva) de Sou
za.

FÁBIO, filho de José (Ma
ria) Pommerening.
Dia 17 Outubro
JULIANA, filha de Renato,

( Rovena) Dallmann.
ALCIR ROQUE JR., filho

de Alcir (Marilene) Ribei
ro.

Edital 13.392 de 11".10.1983

Cópia recebida do Cartório
de Guaramirirn, neste Est.
CELlO LUIZ DERETTI e SO
LANGE TERESINHA DA SIL
VA. Ele, brasileiro, solteiro,
industriário, nascido em

Massaranduba, neste Esta-
.

. do, domiciliado e residente
na Rua Araquari, n.a 190,
nesta cidade, filho de Jorge
Deretti e de Maria Bernadet
te Petry Deretti. löIa, brasi
leira, solteira,' encarregada
cio Mobral, nascida em Gua

ramirim, neste Estado, do
miciliada e residente na

Rua 28 de Agosto, em Gua

ramirim, heste Estado, fi
lha de Noel Santos da Sil
va e Maria Luiza da Silva.

EditaL13.393 de 11.10.1983
ARNOBERT GLATZ e LORE
NA RENATA PETER. Ele,
brasileiro, solteiro, operá
rio, nascido em Jaraguá do

.

Sul, domiciliado e residente
em Rio Cêrro l, neste dis
trito, filho de Herberto Al
berto Otto Glatz e de Erna

Küpke Glatz. Ela, brasileira,
solteira, operária, nascida

e'1l Jaraguá do Sul, domici
liada e residente em Rio
Cêrro I, neste distrito, filha
de Erhardt Peter e de Elvira

ANIVERSARIANTES

Fazem anos hoje: 22

[talo Cássio Mayer
Sr. Batlsta Araldi
Sr, ROdrigo Nicoluzzi,
Elaine Cristina Witkoski
Sr. Adelino Holder

Fazem anos domingol
Sr. Sebastião Ayroso
.Sra. Rosa do, Costa, Meier
Sr. Mauro. Sckiba, em
Curitiba
Sra. Marta Bittencourt
Luciano

Suely Hornburg
Sra. Renilda Keiser .Seick
Sr. Albano Stephani
Sr. José Olegário Pirmann

Dia 24,de outubro
Sr. Hans Gerhard Mayer
-Sra. Tereza, esposa de Ge
rino Ponticelli
Maria Moreira, em ltapo
cuzinho
lone Betti Fachini
Sr. Ivo Westphal, em Ja-

- raguazinho
Rosana Adélia Gomes
Áurea Mari� Zielonka Ro

drigues
Kristian Erdmann
Sra. Maria Ana Mann Pe-

reira
Dia 25 de outubro
Sra. Maria dos Santos
Sr. Orlando Wackerhagen
Sr. Miguel. Kitzberger
Neusa M. Maba
Salete Maria' Schmidt

Dia� 26' de outubro
Sr. Otáviano Tissi, em
Ner.eu ��mos
Sra. AI#ra Prad!'

Proclamas de 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:

Schulz.
Edital 1_3:394 de 11.10.1983
ALVARO SBARDELATTI e

MARLI DA GRAÇA FERNAN
DES. Ele, brasileiro, solteiro
pedreiro, nascido em. Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua 25 de Ju
lho, nesta cidade, filho de
Lino Sbardelatti e de Ceci
lia Scheuer Sbardelatti. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
nascida em Joinville, neste
Estado, domiciliada e resi-·
dente na Rua Walter Mar
quardt, nesta cidade, filha
de Orcilio Fernandes e de
Marlene Moreira Fernandes.

Edital 13.395 de 13.10.1983
EDEMAR TOMASELLI e

MARLENE ODELLI. Ele, bra
sileiro, solteiro, pintor,
nascido em Massaranduba,
neste Estado, domiciliado e

residente em . Ribeirão Mo
lha, neste distrito, filho de
_Arcysio Tomaselli e de Lau
ra Plebani Tomaselli. Ela,'
brasileira, solteira, borda-

.

deira, natural de Apiúna,
neste Estado, domiciliada e

residente na R. João Franz- .

ner, nesta cidade, filha de
Pedro Odelli e de Esteffania
Odelli. '\

,Edital i3.396 de 13.10.1983
VALMOR FISCHER e MAR
U HARTMANN. Ele, brasi
leiro, solteiro, lavrador, na- .

tural de Jaragua do Sul, do,
miciliado e residente em

Ribeirão das Pedras, neste
distrito, filho de Rudolfo
Fischer e de Anna Hane
mann Fischer. Ela, brasllel
ra, solteira, operaria, natu
ral de Jaragua do Sul, do
miciliada e residente em

Ribeirão das Pedras, neste
distrito, filha de Roland
Hartmann e de Lucia Maas
Hartmann.

.

Edital 13.397 de 13.1.0.1983
AMARILDO GIACOMOZZI e

MARLETE HECK. Eie, brasi-
,Ieiro, solteiro, eletricista,
natural de Rio dos Cedros,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Luiz Gon- : .

zaga Ayroso, nesta cidade,
filho de Marcelo Giacomoz-
zi e de Dlomira Giacomozzi.
Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de Jaraguá
do SUi, domiciliada e resl
dente na Rua Luiz Gonzaga
Ayroso, nesta cidade, filha
de Pedro Heck e de Doraci
Heck.

Edital 13.398 d� 14.10 ...1983
AIRTON PAULO DREHMER e

TERESINHA.-·NOE�I MAcltL.
Ele, brasileiro, solteiro,

servente, natural de Crissiu
mal - Rio Grande do Sul,
domiciliado e residente na

Rua Paraná, nesta cidade,
filho de Albino Leopoldo
Drehmer e de Lyria Dreh-

.

mero Ela, brasileira, soltei
ra, servente, natural de Be
la Vista do Sul - Mafra,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Paraná,
nesta cidade, filha de João
Maciel e de Daluz Alves Ma-'
ciel.

Edital 13.399 de 14.10.1983
MARCO ANTONIO MEUS
DOS SANTOS e JOELMA.
MARIS PICCOLl. Ele, bra-'
sileiro, solteiro, empresário,
natural de Itaqui - Rio Gr.
do Sul, domiciliado e resi
dente em Itaqui - Rio Gr.
do Sul, filho de Sebastião
Rocha dos Santos e de Er
cilia Meus dos Santos. Ela,
brasileira, solteira, estudan
te, natúral de Jaraguá .do
Sul, domiciliada e residen
te na Rua Jorge Lacerda,
nesta cidade, filha de Arca
lino Piccoli e de Anita Spe
zia Piccoli.
Edital 13.400 de 14.10.1983
ADEMAR DA COSTA e LAU
RA MATTHIAS. Ele, brasi
leiro, solteiro, operário, na

tural de Luís Alves, neste
Estado, domiciliado e resi
.dente na Rua Henrique Mar
quardt, nesta cidade, filho
de Alecio Baptista da Costa
e de Palmira Machado da
Costa. Ela, brasileira, sol
teira, operaria, natural de
Maripá - Palotina - Pa
raná, domtelllade e residen
te na Rua João Januérlo Ai
roso, nesta cidade, filha de
Benno Matthias e de Lauri
ta Seil Matthias.

Edital 13.401 de 14.10.1983
PAULO EICHI'NGER JUNIOR
e SALETE MARIA SCHMITT .

Ele, brasileiro, sotleiro, ope
rér]o, natural de Jaraqué do
Sul, domiciliado e residente
em Garibaldi, neste dlstrl
to, filho de Paulo Elchlnqer .

e de Carolina Erhardt Ei
chinqer. ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
Jaraquá do Sul, domiciliada
e residente na rua Walter
Marquardt, nesta cidade, fio.
lha de ROsa Berthilde Sch-
mitt.

.

Edital 13.402 de 14.10.1983
FRANKLIN ,HATTENHAUER
e ROSANE CORREA. Ele,
brasileiro, solteiro, indus
trial, natural de Garuva, n/
Estado, domiciliado e resi
dente em Garuva, neste Es
tado, filho de Ernesto Al
berto Hattenhauer e de An
nita Witt Hattenhauer. Ela,
brasileria, solteira, operá-.
ria, natural de Jaraquá do

Sul, domiciliada e residente
em II ha da Fiquei ra, neste
distrito, filha de Lauro AI.
ves Correa e de Bernadete
Schmidt Correa.
Edital 13.403 de 14.10.1983
MO.ACIR LUIZ REBELL.O ,.
SORAIA MARIA DE OLiVEI.
RA. Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escrltörlo, natu
ral de .Jarecué do Sul, do
miciliado residente na Rua'
Leopoldo Auqusto Gerent,
n/cidade, filho de Waldir
Rebello e de Vlctórla Spezia
Rebello. Ela, brasileira, sol
teira, auxiliar de escritório,
natural de São Francisco do
Sul, n/Estado, domiciliada
e residente na Rua Padre
Alberto Jacobs, nesta clda
de, filha de João Mariano
de Oliveira e de Olinda SiI·
va de Oliveira.
Edital 13.404 de 17.10.1983
VI LMAR BALSANELLI e LU·
ZIA FENRICH. EJe, brasllel
ro, solteiro, auxiliar de es·

critério, natural de Luís Al
ves, neste Estado, domlcí-

.' liado e residente na RlJ<l
Maior Julio Ferreira, n/ cl
dade, filho de Leopoldo Bal
sanelli e. de Leonida Balsa·
nell!. Ela, brasileira, soltei
ra, dlcitedore, natural de
Toledo - Paraná, domícl
liada e residente na Rua
João Planlnscheck, nesta ci
dade, filha de Nlcodemc
Fenrich e de Apolonie Sa
bel Fenrich.
Edital 13.405·de 17.10.1983
OLAVIO SCHUTZ e IARA
DORILÉIA GASCHO. Ele,
brasileiro, solteiro, vende
dor, natural de Planalto -
Rio Grande do Sul, domi
ciliado e residente na Rua
Epitécio Pessoa, nesta cida·
de, filho de Derlv Schütz e

de Julia Schlitz. Ela, brasl
leira, solteira, comerciária,
natural de Jaraqué do Sul,
domiciliada e residente Da
Rua Lourenço Kanzler, nes
ta Cidade, filha de Osmar
Gascho e de Dulcia Ku�
nenn Gascho.
Edital 13.406 de 18.10.1983

, ROLANDO LEITOLD e UR·
SULINA BORCHARDT. Ele,
brasileiro, solteiro, serven·
te, natural de Jeracuä do
Sul, domiciliado e residente
em Garibaldi, neste distri�
to, filho de Rubem Lei toll.
e de Rosalia Leltold. Ela,
brasi leire, sol tei ra, operá·
'ria, natural de Jaraquá do
Sul, domiciliada e residente
em Jaraquazinho, neste dis·
trito, filha de Willv \ Bor'
chardt e de Elsa Wichert·
Boreharde.
Edital 13.407 de 18.10.198,3RALF GRUETZMACHER .. L •

RA. BAUMANN. Eie, brasilei·
ro, solteiro, marceneiro, na
turaI de Jaraqué do Sul, do
miciliado .

e residente ef�Rio Cêrro I, n/ distrito, I'

lho de Rolando Gruetzma•
cher..e de Erna Grah] GrUe
tzmacher. Ela, brasileiralsolteira, costureira, natura
de Massaranduba, n/Esta·
do, domiciliada e residen'
te em Massaranduba, neste
Estado, filha de Waldo BaU'
mann e de Hilda Baumann.

E para que chegue ao cO

nhecimento de todos, rna�'
dei 'passar o presente Edl'
tal, que será publicado pela
impren$a e em Cartório, 011'5
(:Ie será afixado durante 1

dias.
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FAZ SAB'ER aos que o presente edital de citação, virem ou .dele conheci
mento tiverem e Interesser possa, com' o prazo de trinta (30) dias, que por parte
de JOÃO ZOCATELLI, através de seu procurador, dr. Mário C. Felippi, lhe foi dl.

rigida a petição inicial do teor seguinte: Exmo, Sr. Dr. Juiz de Direito da Comarca

de Jaraguá do Sul. EXEQUENTE: JOAO ZOCATÉLLI, brasileiro, desquitado, CPF n,"

030.781.249/91, residente é domiciliado a rua Leopoldo Gerente, n.O 216, Jaraguá
do Sul-SC. EXECUTADO: VALMIR RADONZ, brasileiro, casado, do comércio, resi

dente e domiciliado a rua Guilherme Weege, n.O 262, nesta cidade de Jaraguá do

Sul-SC., inscrito no CPF MF n.O 294.186.589/68, sócio cotista da Verdureira Angela
Ltda., com sede a rua CoI. Procópio G. de Oliveira, s/n.". Vem o exequente, por seu

procurador firmatário ---'- Instrumente incluso - mover PROCESSO DE EXECUÇÃO
POR TITULO EXT�AJUDICIAL (art. 646 e 'sego do CPC) contra o executado retro,'
qualificado de acordo com o que passa a expor. T. O requerente é titular de direi
to liquido, certo e exigível (ert. 586 do CPC), vencido e não pago, representando
pelo documento 'executivo extrajudicial que junta. 2. Seu credito comprova-se atra

vés de incluso cheque de n.O AYU 274.599 emitido pelo devedor no valer de e-s
500.000,00 emitido em 20 de novembro de 1982 mais juros de mora no valor de

Cr$ 18.034,00 e correção monetária no valor de Cr$ 101.140,00, perfazendo as

sim a dívida um total de Cr$ 619.175,00. 3. As gestões no sentido de ressarcir-se do

que lhe é devido, resultaram. inúteis, sendo apenas recebido com. evasivas protela
tórias. Ante o exposto, requer: a ,titação do inadimplente no endereço retro men

cionado, citando-o para pagar em 24 horas o total' devido ou' nomear bens à penho
ra (art, 652 do CPC) em seguida oferecendo, podendo, no prazo legal os embargos,
sob pena de revelia (art. 319 do CPC) é não o fazendo, seja .efetuada a penhora
de tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal e de mais comina

ções de direito (art. 659 do CPC); b) o deferimento' ao Sr. Oficial de Justiça das

prerrogativas da citação por hora certa (art. 227 do CPC) ou em dias não úteis

(art. 172 § 2.° do CPC). Não/sendo encontrado o devedor ou se ocultando, efetue
este o arresto de bens suficientes para a garantia da execução (art. 653 do CPC)
usando para isto, se necessário, a medida de arrombamento do imóvel-do devedor

(art. 660 do CPC); c) não localizando bens penhoráveis certifico o Sr. Oficial de

Justiça, a vossa ordem, os 'que guarnecem o estabelecimento ou residencia do exe

cutado na conformldade com o art. 659, § .3." do Cpc.; d) recaindo a penhora em

bens imóveis ou direitos a eles relativos, seja dela' intimado o conjuge do executa

do, ressalvada a sua meação se for casado e a hipotese "sub .. [udlce" - art. 669 e

§§ do CPC) ou recaindo em bens móveis ou semoventes, seja providenciada a sua

remoção incontinente ao depositário público; e) seja julgada a procedencia do pre
sente processo, com a condenação do requerido no principal, correção monetária
(Lei n.O 6899), juros, custas [udlclals. pericias, diligencias, honorários advocatlcios
(estes na base de 20% sobre o valor da condenação' ou não alcançando o teto de 1

SMR? SEJA ESTE O FIXADO - art. 20§ 4.° do' CPC da Resol. 74/1 cap. III Seção
II item 1 _ Tabela de Honorários da OAB! SC e demais cominações de estilo. f) Pro

testa pela produção de todos os meios de prova em direito admitidos e hão defe
sos em Lei, na eventualidade de oferecimento de embarqos; g) Requer, ainda, a apli
cação da Lei n." 6.899 de 8/4/81, no que se refere a aplicação da correção mone

tária. Juntando-se quatro documentos; dé-se a presente o valor de e-s 619.175,00
sobre o qual recolhe as custas exigíveis. Pelo deferimento. Jaraguá do Sul, 04 de fe

vereiro de 1983, (as) Mário Cesar Felippi - Advogado OAB/SC 4.027. DESPACHO
DE FLS. 11: R. Hoje. [unte-se. Cite-se odevedor por Edital, com o prazo de 30

(trinta) dias, ciente de que, findo o prazo do Edital, terá o prazo a que se refere o

Artigo 652 do Cod. Proc, Civil, convertendo-se o arresto em penhora, em caso de

não pagamento. Intime-se. Em 19/05/83. (as) Sérgio Luiz Rosa de Bem - Juiz de

Direito. ENCERRAMENTO: Em virtude do-que foi expedido o presente edital, pelo
qual CITA o executado VALMIR RADÜNZ, atualmente em lugar incerto e não sabi

do, por todo conteudo da petlção inicial e despacho retro transcritos, ciente ainda
de que foi arrestado 10.000 cotas, no valor de Cr$ 10.000,00 da flrma Verdureira

Angela Ltda., conforme Contrato Social, ficando, citado ainda, de que terá o prazo
de 24 horas para pagar a dívida ou nomear bens à penhora (art. 652 do CPC), con
vertendo-se o arresto em penhora, em caso de não pagamento. E, para que chegue
ao conhecimento de tQdos e em especial do executado, foi expedido o presente edi

tai, que será afixado no átrio do Forum e publicado na forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Jaraguá' do Sul, aos 30 dias do mês de setembro do ano de 1983.

Eu, Adolpho Mahfud, Escrivão, o subscrevi.

JUIZO DE DIREITO DA 2.· VARA CIVeL DA C;OMARCA DÊ JARAGUÁ DO SUL

�.' .. '
.

Edital' de Citação (prazo 30 dias)
O DOUTOR SÉRGIO LUIZ ROSA DE BEM, JUIZ DE DIREITO DA 2.' VARA CIVEL DA

COMARCA PE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SANTA CATARINA, NA' FORMA DA

LEI, ETC .. ;
'.

SÉRGIO LUiZ ROSA DE BEM

Juiz de Direito.

PDS reclama contra' publicação
Na manhã d� 11 do corrente, o Diretório Municipal do

PDS de Jaraguá do Sul, remeteu extensa carta ao "Correio do
Povo", "com o objetivo de cooperar para que este jornal man
tenha a firme c.redibilidade que conquistou" ... "antes de emi
tir alguma opinião sobre o Diretório Municipal do PDS, seja'
concedida a gentileza de sermos consultados".

Refere-se ao artigo intitulado "As incomprensões de to
dos os tempes",

Quem leu o arrazoado ,deve ter notado que se trata de
.

reclamação formalizada pelo Comendador de Corupá e como
homens livres e inteqrantes do PDS, o Barão de Itapoc� cievia
explicaçõ&j, de um passado que não é do seu tempo, mas que
puseram frente a ftente adver$ários em pol'ítica.

Pensamentos e idéias próprias de duas pessoas amigas,
�dversários num tempo até não distante, mas perfeitamente
mtegrados no present" onde ocorrem os assuntos éspelhados.

Não refletem a .orientação do jornal, há que se fazer a
distinção,

"

As consultas' prévias em matéria polí.tica pareeem-nes
muito chegado ao diriqismo, que foram absolutos num período
de dez anos e conduziram ao maior desastre nesta bela Pérola
do Vale do Itapocu. Alguma objeção?

Ninguém se engane querendo esconder o que está solto
ná boca do povo. '

.

Nunca mais se viu ninguém em festas populares. E olh�
como falam! ,-.

Mais chocante são os coitadós desempregados, correle
gionários que sempre depositaram fielmente o. voto nos candi
datos d<> PDS e hoje estão totalmente desamparados Passando.
fome, creiam-nos. Isto é desumano.

"

. Não queremos po.emizar. Afinal, estamos na mesma
trincheira.

Mas dá o que pensar. Por isso é preciso mexer com os

brios.' .

Vamos, póis, ao que é do particular interesse do Diretó·
rio atingido. .

,

. Os demais assuntos não foram contestados e, pois, são
admitidos.

"Estar às moscas" é uma forma figurada de falar. Mas,
convenhamos: Diretório que uma apreciável parcela. de correle
gionários considera inadequado, elitista e" acima de- tudo não
resolvendo os problemas que, dizem, são protelados até cairem
no esquecimento. O "Correio do Povo" e o seu diretor recebem
pedidos de ajudas, não resolvidas pelo piretório. É um tal de
manda pra' cá - manda prá I'á. Isso não. resolve, acreditamos:

À partir da própria institucionalização do órgão dirigen
te .munieipal, Ainda hoje assina o presidente em exercício. Por
que? Não houve tempo ainda de'corrigir essa anomalia? Cartas
de desligamento de partido não foram encaminhadas como de
vida, parit valer perante o Juízo Eleitoral. Porquê? Prestações
de contas não são do nosso cenheelmento, Porquê?

Reuniões? Da Executiva? Conhece'mos uma mancheia de
membros, onde o diretor se situa, que nunca mais participaram
de qualquer reunião ... Não seria essa discriminação a eausa' de
todos os males? .

'Não queremos ofender 05 vendeiros de cerveja, taxando
es de "botecos" ou bodegueiros, mas só um cego, descul'pe-nDs
o signatário, não conhece as "chacrinhas", umas não ligando às
outras, que resolvem e até já tem no bolso do colete os nomes
dos três candidatos à prefeito,' sabendo-se inclusive o nome de
quem vem na frente e os que vã.o servir de "bci-de-piranha",
alinhavando nomes da "executiva" para garantir a tranqullida
de dia indicação. E ameaçam at� "pisar" aqueles que não os a

companharem. Pessoalmente t,mos participado de alguns tão
deprimentes episódios, esta a verd"de., '

.

É preciso comparecer a esses lugares. O nosso querido
e estimado companheiro - José Carlos Neves -, voltamos a

repetir pela, enésima vez, o grande 'injustiçado' dessa trama do
retorno dos vencidos de Novembro/82, que mais uma vez que
rem interromper o preeesse da renovação, sabe melhor do que
nós que as grandes decisões partidárias nunca foram tomadas
no diretório e sim nas salas barulhentas do "Pulli Bar". Isto
acontece até hole, creia.

Não queremos desafios, não temos ódio, nem rancores
ou prevenções.

.

.

Apenas queremos ter o direito de poder dizer a verda
de. Pode ser que seja apenas a "nossa verdade", que nem sem

pre é a' "verdade des outros". 'Mas é uma verdade qü.e deve ser

respeitáda, porque conquistada às duras penas perante a opi
nião pVblica. E já estamos chegando a dizer isso aos quaSE!!
6S anos, tempo suficiente para amadurecer e avaliar sltua
ções, em perfeita sintonia com os nossos leitores que nunca

. faltamos com respeito e credibilidade.
u.m patrimônio que precisa ainda hoje aparecer alguém

para construir,.
Finalmente, não queremos, tamb�m, culpar o nosso ad

mirado, Comendador de Corupá, pero qúe o seu escrito provo
cou em forma de desabafos no sofrido Barão de Itapocu, plan
tado às margens do majestoso rio, testemunha viva ao que
aqui se passa, servindo, ensinando, lutando e defendendo em

favor de uma comunidade, mas que, como qualquer mortal sa
be que dev� responder pelos seus atos e que tem carradas' de
razões para se manifestar da forma como se fez, recolhendo.
ilusões e colhendo desilusões.

É duro dizer a. verdade. ,Más é preciso ...
-

Um abraço da
.

.

DIREÇAO - Outubro/83.
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CARTAZ DO CINEMA
"Paraíso Azul" é o filme em cartaz ª partir de hoje

até terça-feira, no Cine Jaraguá. Na 4a. e 5a. feira será e

xibido "Toque de recolher" e no domingo, em matinê,
"Maneco, o super pai".
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Barra Velha
trabalha para
atrair turistas

As Anotacões de Flávio José
I

'

- o orçamento do município de Corupá, para o exer
cício de 1984, é de Cr'$ 471 milhões, superior em 150%
ao orçamento deste ano, que é de Cr$ 183 milhões. Den.
tre as prioridades estão a conclusão do ginásio de esporo
tes, construção de prédio escolar no Rio Novo, compra de
dois veículos, um caminhão para limpeza pública, cons

trução de ponte na Vila Rutzen e calçamento da sede mu

nicipal.
- A Mesa da Câmara de

Vereadores de Jaraguá' do
Sul, apresentou ao Executi
vo, para. que fosse consigna.
do no orçamento de 1984,
Cr$ 125 milhões ao Poder
Legislativo, que seriam des
tinados a compra de um

terreno, construção da sede
própria e mobiliamento. O
Executivo, ne entanto, em

SUa proposta orçamentária
para o próximo ario, desta.
cou somente CrS 70 milhões
para a Câmara.

o Secretário de Turismo
do Balneário de Barra Ve
lha, Ramiro Gregório da
Silva, anunciou o Iníclo de
uma série de trabalhos que
visam dotar a cidade de
infraestrutura ,e atrativos
para receber es turistas du
rante, o veraneio. Um dos
trabalhos mals importantes
a ser desenvolvido é a exe

cução do projeto de urba
nização da Avenida Beira.
Mar, que deverá ser total
mente remodelada
Segundo o Secretário, a

prefeitura pretende dimi
nuir as áreas de estaciona
mento da Avenida, aumen

tando em seu lugar as áreas
verdes, Além disso" será

i construído um muro de ar
,. rimo para proteger a Ave

nida do açoreamento, numa
extensão de mil metros. Nu
ma primeira etapa, até o
início da temporada, é in
tenção do Prefeito Valter
Régis construir pelo menos

200 metros do muro.

Ramiro Gregório da su,
va citou também que a pre
feitura está executando tra-

, balhos de melhoramento do
acesso Norte cuja pavimen
tação está sendo retificada
e: mel horade; O acesso se

encontrava elJ1 condições
precarres, dificultando o

tráfego de veículos. Diante
da impossibilidade de as

faltamento como, era inten
ção do Prefeito, decidiu-se
então pela sua melhoria
corrigindo as suas deficiên
cias.

A temporada de veraneio
será aberta oficialmente no

dia 7 de dezembro, data de
aniversário do Balneário de
Barra. Velha, quando acon

tecerá um festival esportivo.
e cultural, que se estenderá
até o dia 8. O Secretário de
Turismo afirmou que o Pre-

. feito Valter Régis tem se es

forçado para melhorar as

condições do balneário, que
durante vários anos esteve

praticamente abandonado
pela edmlnistráção munlcl
pai anterior.

No início do mês Ramiro
Gregório da Silva' esteve

participando de um encon

tro de Agentes de Viagem
110 Paraguai e Argentina,

. ''':1'!o [untarnente com o

secretário de turismo de ou

tros municípios catarinen
ses, pôde concretizar alguns
contatos no sentido de au

mentar o fluxo de turlstas
estrangeiros no balneário
neste veraneio.

- No próximo dia 11 de novembro, Massaranduba
completará mais uni ano de sua emancipação polltice-ad
r:ninistrativa. A data será comemorada com muitas festlvi
dades esportivas e culturais, segundo o prefeito Zeferino
Kuklinski.

tro foi a liberação de recur·
,

ses para o Estado e Prefei.
turas catarinei1ses, cujas re

ceitas foram abaladas com

a catastr6fica situação en

frentada com as enchentes,
cujas consequências foram

. sentidas em todos os mu·
nicípios.

- O prefeito de Schroe
der e presidented: a Amvali,
Aldo Romeo Pasold, parti.
cipou semana passada, em

Balneário Camboriú, doo eil'
contro que as lideranças.
potíticas de Santa Catarina
tiveram com o presidente
João Figueiredo. Um dos en

foques principais do eneen-

- A remuneração
.

dos vereadores jaraguaenses, a

partir do próximo ano, caso seja alcançada pelo munl
cípio, até dezembro/83, a receita de CI $ 1 bilhão 400 mi
lhões, será de, aproximadamente Cr$ 230 mil. Hoje os edis
percebem exatamente Cr$ 136.980,00.
- A proposta orçamen· lha, a informação de que co-

tária de Barra Velhar para meçam a. funcionar dia 19,
84, é de Cr$ 1 bilhão 50 a sala de multi.meios, desti·
milhões. O prefeito Valter nada à escolarização dos
Régis, no entanto, acredita deficientes auditivos e que.

que somente 50% será rea- dará atendimento inicial' a
lizada. Ainda de Barra Ve· . 8 alunos, gratuitamente.

_;; Diretas: Prefeito Durval Vasel é uni dos nomes

que constam da chapa para o Diretório Regional do PMDB,
formada sábado último. -x- A Ladesc destinou Cr$ 1.050
mil a Barra Velha, para atendimento às crianças carentes.
-x- Os medíocres passam pela vida sern deixar rastros
ou memórias.

Assumem dirigentes
da Regional Médica

Com a presença de médicos-associados de Jaraguá
do Sul, Guaramirim, Corupá e Schroeder, tomou poss7
quarta-feira à noite, em jantar festivo no Clube Atlétl'lco Baependi, a nova diretoria da Associação Reqlonal
Médica de Jaraquá do Sul. A posse foi também preso
tiqiada pelo dr. Luiz Carlos Espíndola, presidente da
Associação. Catarinense de Medicina, pejos Prornotores
de .Justíce Drs. José Alberto Barbosa e Humberto Viei
ra, Deleqado Reqional de Polícia dr. Adhemar Grubba,
Presidente da Câmara de Vereadores de Corupá Ernesto
Felip.e Blunk, Prefeito Municipal Durval Vasel e Pastor
fnqo' Piske, além do ex-presidente da Reqional Médica,
dr. Ricardo Cardoso Marinho e do presidente atual, dr .

Antônio Cordeiro da Cunha. •

. Vários oradores se fizeram ouvir na oportunldade.
destacando a unidade da classe, o apoio dos companhei
ros, a importância da medicina e o apoio da classe
médica, para o atinqimento dos objetivos colimados. A
nova diretoria tem na presidência o dr. Antônio Câl1'
dido Carneiro da Cunha, vlce-presidente dr. José Abl
lio Machado, 1.° secretário 'dr. Pedro C. Nishimori, .2.0
secretário dr. Paulo Roberto Schroeder, 1.C tesourelr9
dr. Walter Batista Falcone e 2.° tesoureiro dr. Jose
Constâncio de Albuquerque.
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"Jesus na Justiça"
. , . .

reunira catarínenses e·

gaúchos em Brusque
nadores do Encontro, o e-.

vento religioso que reunirá
irmãos de Santa Catarina,
do Rio Grande do Sul e tam- .

bém alguns do Paraná e S.
Paulo, farão reflexões e ora

ções procurando descobrir·
o verdadeiro caminho para
Jesus na Justiça.

Será igualmente prepara
tório ao III Regional que a

contecerá em São Paulo, em
maio de 1984, abrangendo
os quatro Estados do Sul.

Juízes, Promotores, Advo
gados, Procuradores e de
mais pessoas que servem à
causa da mesma justiça,
participarão nos dias 28, 29
e 30 de outubro vindouro,
na Casa Padre Dehon, em

Brusque, do I Encontro Ca
tarinense e Riograndense de
"Jesus na Justiça". De, acor
do com o advogado jaragua
ense, hoje Procurador Ge
rai do Estado, Dr. Irineu Jo
sé Rubini, um dos coorde-

CORREIO' DO POVO
há 65 anos na intimidade com a notícia e a

boa informação;
Faça a sua assinatura. Anuncie conosco!

.

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 Cartório para protestos de títulos contra:

AIDE FELIPE, Rua dos Escoteiros, 193, nesta, ARTUR
QUENTINI, Estrada Braço do SulJ Schroeder. COM e RE

PRESENTAÇÖES PIAZZA lTDA., Rua RelnoldQ Rau, 86,
nesta. CONRADO UECKER, nesta. EK MONTAGEM DE
MAQS INDS. lTDA.,· Rua Um, 'Km 10 Bairro Joio, nesta.
EXPORTADORA SUL CAT M A VEST lTDA., Rua Walter
Marquardt, .1180, nesta. GUilHERME VOLTOLINI, Rua
Antonio Schmitz, s/n, nesta. JOAO RINCOS, Rua Jose

Emmendoerfer, 1090, nesta. JOAO PEllENS, Ilha da Fi
gueira, Guaramirim. NESIA P. THOMAZELLI ENGEL
MANN, Av. Brasil, 674, nesta. OTAClllA DElFINO ISI

DORO, Rua Onélia Horst, 48, nesta, ROLFARI VOEGEL,
Rua Um, 134, João Pessoa, nesta. RUDIBERTO KRUGER,
Estrada Rio da Lu·z, s/n, nesta.

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, 110

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

ns/ Jaraguá do Sul .. 20 de outubro de 1983.
AUREA MÜLLER GRUBBA

Tabéliã Designada de Notas e Oficial de Protestos
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

-_
)

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

'", IMIRTES
Confeccões

I

Tudo em Lingerie e Moda Jovem, inaugurou quln
ta-feira, dia 13, loja na Marechal Deodoro, �.o 183.-
de.fronte a Caixa Econômica. .

Tudo a preço de fábrica. Fones 12�lB44 (fábrica
e. posto de vendas) e 72-1820 (loja da Marechal).

Corupá
j"

:3 ..
.'1' i Corupá deverá receber na

., próxima semana da Secreta
;: ria de ·Segurança Pública

��1 do Estado, uma viatura pa-
ra a Delegacia de Polícia.

Neste sentido, o dr. Grub
ba, delegado Regional este
ve na cidade 5a. feira, le
vando o convênio pera as-:

sinatura. Na semana que
vem, também, será entre

gue uma nova parcela de

Cr$ 3 milhões, para o giná
sio de esportes. E amanhã,.
dia 23, começa o Campeo
nato da la. Divisão da LCD,
com as partidas Botafogo x

Baeumle e XV de Novembro
x D. Pedro II.

Sejavocê mesmo! ._

="""",'':'.'-
.

.., -. .'. ... ..·i. , .

•--.".

Há p�ssoas"ciiJé vivem dependentes ·umas·aas 6uträl,
a ponto de perderem sua ldentldade pessoal. E: bom es

tar assim harmonizado, contudo, em cada um de nós
o EGO precisa ser LIVRE.

'

Quando duas pessoas se amam tendem a fazer tu
do do mesmo medo; sendo um dominante e exemplo
para o outro. Contudo, .quando uma pessoa se enca

minha para um objetivo que não é exclusivamente o

seu, � resultado só pode ser confusão, desapontamento
ou ilusão. Se uma pessoa não puder manter a sua, in
dlvldualldade, terá momentos de desequiffbrio.

.

. Cada um de nós. tem algo a oferecer, por mais in-
. significantes que nos consideremos pessoalmente. Se

.

nunca procurarmos descobrir o que temos para dar,
nada poderemos oferecer e quem quer que seja. Se ca

da um de nós se conhecesse, nosso egö poderia ser

feliz, sadio e evoluir mais proveitosamente.
-

Tente ser sempre o seu próprio ego - isto se vo

cê sabe-quem realmente você él.
_.-----------------------------------------

Extraído da Revista "O Rosacruz", publicação da Ordem
Rosacruz - AMORC - Cx, Postal 307, 80000-Curitiba-PR.

.

---------.---------------

ZBEse �

I
I
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Dia do Fico, versão trabalho do homem
1983. Por amor ao seu catarinense. E com a
chão, sagrado pelo suor·

. ajuda-dos-programas de
do. trabalho, o catarinense

.

distribuição de sementes
desafiou o revés. e dos créditos de
O prejuízo será emergência.

recuperado por novas e Vamos ficar, vamos
boas safras. trabalhar, vamos lutar,.

Gra�as à coragem 8 ao vamos tocar pra frente.

((Vamos ficar,vamos trabalhar, ;

'. .' .

vamos lutar,vamos tocar prafrente!)
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CONFIRA A HISTÓRIA ...cg.)ai) ä ,.) tI.)�.l�.] Barão de Itapocu

Fundado em 1O/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
n," 729 e Diretor de Empresa Jornalrstica n.O 20. Mem-,
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tar'ina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 126/
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel

Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jara�uá do Sul - SC. Composi
�ão e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau.
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

pai Propaganda Representações Ltda.
'

Este jornal é associ�do a ADJORI/SC e ABRAJORI.

... HÁ 38 ANOS ção o projeto de resolução da Mesa, que
tinha por objeto a elevação das gratIfica
ções dos Senhores Vereadores, e que, sub
metido à votação dele se abstiveram de
votar os vereadores Victor Bauer e Eugê
nio Victor Schmöckel, por não concorda
rem com o encaminhamento da Resolução,
legislativa.

- A bancada do Vale dó Itajaí na
Assembléia Legislativa movimentava-se em

face do racionamento da energia elétrica

naquela região, para solucionar o seu pro
blema. O deputado José Eleoma.. da Sil

va, do PTB de Itajaí, apresenta em plená.
rio uma indicação, segundo a qual, o ex

cedente energético do sistema Empresul,
deveria ser desviàdo para Itajaí; eeerren

do sériós debates com o dep. Pedro Colln
(UDN de Joinville), demonstrando este

que Joinville e o norte catarinense tam

bém estavam na emergência de sofrer no

vo colapso, face a redução de suas reser

vaso O dep. Arno Enke acompanhou a co

mitiva de Itajaí para uma audiência com

o governador em exercício, o deputado
Ivo Silveira, r.ecordando este o compro
misso ql,lé o gov. Celso Ramos assumira
com as classes produtoras 'e sindicais do
norte catarinense de não haver eerte de

energia. E, assim se fez.

- O Banco Popular e Agrícola do Va·
Ie do Itajaí, tinha agência em Jaraguá do
Sul e prometia abonar juros às $eguintes
taxas, ao ano (notem AO,ANO): Depólitos
cl juros - à disposição (sem limite) re

tirada livre - 2%; à disposição em Con·
ta Especial - �/limlté) dépósito inicial
de Cr$., 100 mil cl retiradas semanais
sem aviso até Cr$. 20 mil - 5%. A me

lhor taxa era Oferecida para Dep. Especiais
(limite 100 mil) Dep. inicial Cr$. 50 mil
cl retiradas !tI aviso até Cr$. 2 mil sema
nais - 6%. Hoje a poupança ronda os

10% entre juros e correção monetária.
Ao M�S. Pequena diferença, não?

•

- O Conselho Nacional do Petróleo
anunciava 'que a" partir de 1.° de Novem·
bro �ria suspenso o racionamento da ga·
solina. ,E a imprensa comentava: "Val as
sim acabar um dos maiores negócios Cle
cambio negro que a história do BrasU já

'

registrou e que enriqueceu muita gente ...
sem vergonha".

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

. .

Veículos a ,álcool:

Del-Rev GL - branco 1982
Corcel II L, verde met. . 1981
Parati, cinza met. 1983
Volks/1300 L, branco 1981
Vo.lks/1300, branco 1980

- Em São Paulo, no campo de avia.
ção, encontravam-se os srs. General Gas·
par Outra e Brigadeiro Eduardo Gomes.
Um abraço e amistOsa palestra entre os

dois, adversários. Em Porto Alegreí no ele- '

vador do hotel onde estavam hospedados,
encontravam·se o general Gaspar Outra e

o sr. Flores da Cu"ha. Um aperto de mão
fi amistosa palestra. Ah, se todos pensas
sem assim, como seria bela a demeeraela,

Veículos a gasolina

Corcel II L, prata 1982
Corcel II, beqe :.......... 1981
'Corcel II L - branco. ó 1979
Corcel" LDO, branco 1979
Corcel II, branco 1978
Belina II, verde 1978
P LS I 1979esset '

"
amare o

1979Brasília, amarelo .

Volks/1300, branco .. ; 1���Volks/1300, íclzvl .

Caravan Comod., beoe 1 ��gChevette Hatch, beqe
1980Chevette Hatch, verde met. .' .

Chevette SL, marren " 1979
Chevette, beoe met. � ���Chevette. beqe'

1979Kombi. branco.
1967Tovota. azul
1981F-l000·álcool, marron .

... HÁ 10 ANOS

- Fritz do Itapocu filosofava sobre
as condições da vida: "E chove. E eentl
nuava a chover. E não há safra na China .

Nem na xingada U.R.S.S. - E os EEUU
chiam também. Todo o mundo chia. Um

chiaço que faz chiar até os eixos deste glo
rioso planeta de todas as farturas e de
todas as misérias: faha de safra de ce

reais, falta de arroz, no BrasU, feijão;
,falta de trigo e tudo o mais que a gente
aprendeu a coiner. Não há de ser nadai
doutos cullnaristas já estudam, de há mui

to, prá mode de a gente provar a excelên-
'

cia . gramínica, o alto teor clorófilo da
grama. Antes era pro burro eemer: agora
é prá nós. E burramente me despeço. Auf
Wiederseh'n.

'

- Pelo decreto municipal n.O 284/73,
o prefeito Eugênio Strebe nomeava o Pro
fessor Eugênio. Victor Sehmêeke], para
representar o Município no-Conselho Cura·
dor da Fundação Educacional Regional
Jaraguaense e, pero de n.O 286/73, nomea
va o Vereador José Carlos Neves, para re

presentar a Câmara Municipal naquele or

ganismo de ensino superior do Município
de Jaraguá.

'

... HÁ 30 ANOS

Lourlnor Selffert, já falecido, a

nunci�va no jornal, procurando um moço
de ).1 a 16 anos, para trabalhar em bal
cão, de preferência que soubesse fal'ar o

alemão.
,

- Tinha início, pelo munidpio, a

construção da Estrada' que liga atualmente
Itapocuzinho ao Ribeirão Grande do Nor
te, onde mora o querido Celeste Alqulni
a tocar a sua serraria.

Subia a 2 milhões os danos eausades
pela tromba d'água caída sobre o muni

cípio na noite de 22 de outubro de 1953.
16 pontes grandes eram arrastadas pelas
águas. 4 prédios ruiam. Dezenas de quilô
metros de estradas completamente des
truídas. Estava, interrompido o trânsito
entre Jaraguá e Corupá e em todas as es

tradas daquele distrito.

Veículos em promoção:
Corcel II, branco .•....•...... 1979
Dodqe Polara, beqe 1977

MORETTI, JORDAN & CIA. LTDA.
Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 158
Telefones: 72-1777 e 72·1995

... HÃ 20 ANOS

- Era co locad:o' em discussão e vota-
VIAÇAO CANARINHO

TRANSPORTE URBANO, INTERURBANO, EXCURSOES

SERViÇOS CONTÁBEIS? SEGUROS? CONTRATOS?
FOTOCOPIAS? SERViÇOS AtREOS VARIG?

Se o seu problema é este a solução é esta:

A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com

peSsoal especializado, possibilitando. uma viagem
tranquila, rápida e segura.

Orga�izaçã9 Contábil liA 'Comercial.1I Ltda.
Rua C�I. Pl"óéhSpio Gomes, 290 - Telefone 72�91.

p'rograme bem! Programe Canarfnho,
o, transporte carinhoso,'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Dos Jornais do Estado
OutubroJ83 .

Numa das rodas formadas no salão de convenções do
Hotel Marambaia, momentos antes do encontro com as li
deranças pedessistas, encontravam-se, entre outros, o Pre
sidente e o Governador. Em tom de brincadeira, Figueire
do dirigiU-se a Amin com esta frase: - Se continuares
com esse teu discurso, com essa retórica, acabará cheqan
do à Presidência muito antes do que está pensando. O
Governador limitou-se' a sorrir. Alguns circunstantes vi-

.

ram no comentário um recado sutil.
_*_

A Câmara' dos Deputados aprovou o projeto de autoria
do Deputado Jorge Carone (PMDB-MG), retirande da lei
de Segurança Nacional os delltcs de imprensa, que deverão
passar a ser regulados pela lei de imprensa e, subsidiaria
mente, pelo código penal. O projeto do deputado mineiro
foi aprovado através votação simbólica, da qual participa
ram apenas os líderes das bancads, e obteve o apoio ,de to
dos os partidos da oposição, registrando apenas o voto
contrário do PDS,. através do líder Djalma Bessa (BA).

O Deputado, Otair Becker (PDS)' lembrou um pronun
ciamento que fizera na Assembléia no dia 14' de julho úl
timo, solicitando ao

. IBPF, o. tombamento da Serra do
Mar a fim de evitar os desmatamentos lá vetificados. Fri
sou que na 2a. quinzenal de acosto denuncias do Prefeito
de Garuva vieram confirmar que ele tinha razão, quando,
aquele Prefeito denunciou, através da imprensa, um des-
matamento de qrandes proporções na Serra do Mar, obs-'
truindo nessa tarefa, mananciais de áqua e impedindo
seu curso natural. Rememorando o seu pronunciamento
de julho, disse ter destacado que "a região que está a exi
qir maior viqilânda é a carpa da Serra do Mar, no Norte
do Estado, enqlobando pequena parte do Planalto e das
encostas, da vertente do Atlântico que se debruça sobre a

baixada. Isto, em uma faixa que tem como linha central,
as divisas dos municípios de Campo Alegre, com os mu

nicípios de Garuva, Joinville e Jaraquá do Sul".

Realizou-se dia 5 de outubro o lançamento em Floria
nópolis do livro "Cícero Dias e seu 10nQo processo de mor-

.

rer", de Osvaldo Della Giustina, secretário adjunto de Im

I prensa da Presidência da República. A obra, que o sr. Hé
_, lio Beltrão qostou e adquiriu 200 exemplares para o seu�-----------------------

Ministério, interpreta, seQundo o autor, "a fantástica cul
tura e a burocracia nacional e se coloca em defesa da
dignidade da pessoa humana, esmaqada pelas máquinas
que a civilização moderna criou e sustenta para esmagá
Ia". Cícero Dias, o personagem central morre sem conse

guir resolver seu problema, que se arrasta por 40 anos

pelos canais burocráticos do Governo e da Justiça.

Rua Pastor, Ferdinand Schluenzen, n,O 295 - Fone 72-0755
.

Jaraguá do Sul - SC. 8.

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTO$,'
RECARGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

Arno Olavo Duarte
ELETRICISTA AUTONOMO

10 ANOS DE EXPERI�NCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção industriál,
montagem de painéis, .consertos de caldeira à óleo,
caldeiras a lenha e serviços de encanador;·

Rua Fritz Bartei, 610 • Fone 72·1429 • Jaragu' do Sul

Afonso Piazera Neto'
_ Engenheiro Civil -

PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL

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

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

AGORA EM JARAGUA

Clínica Dr. Jorge Luís
Camargo Inchauste

CIRURGIA GERAL
PROCTOLOGIA (DOENÇAS DO INTESTI·
NO GROSSO)
,_ GASTROENTEROLOGIA

_ lAPAROSCOPIA
Atendimento das 16h30 às 19h30, na Av. Mal. Deo
doro da Fonseca n.O 1 .086, ao lado da loja la Ca
sita - Fone 72-1907.

[ VA••G J[@)(·i.)( CRUZEIRO l
u '

Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas
Varig/Cruzeiro cara a região da Grande Jaraguá do
Sul, é com a Organização Contábil liA Comefcial" SiC
Ltda. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 _ Fone
72-0091 -, anexa a redação deste jornal.

-------------------------------------------------
.

Relógios, cristais. violöes e artigos finos para
presentes, em todas as

ocasiões é com o

LANZNASTeR
o SEU RELOJOEIRO

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

EntrenoMonza4 portas poraquL
Eil. I d Ie rle r C 8m érc iI iiiiiip';;;_iiiiiii_
•• vetellas L1n.

_*-

O historiador Arthur Sch.
leslnoer, que se tornou assis
tente especial do Presidente'
Kennedy, tem uma frase lapi
dar a respeito da inflexibilida
de daquele organismo chama.
do FMI: - Ao pregar' a orto
doxia fiscal às nações em oe
senvolvimento, ficamos mais
ou menos na situação da pros
tituta que, tendo-se aposenta,
do com o dinheiro que oe
nhou, acha que a virtude pú
blica exioe o fechamento da
"zona". Não é, à toa, portanto,
o volume de reações centre
rias a aceitação pelo Brasil
�as imposições que o FMI lhe
jaz para tentar - tirá-lo do bu-
rôco.

'

Na região Norte Catarinen.
se começam a aparecer as pri.
meiras manife&tações de temor
das p()pulações dos municípios
incluídos no trajeto dos vagões
da Rede Ferroviária Federal
que vão transportar cargaS tó
xicas. O município de Mafra,
onde a carga deverá permane
cer por dez minutos, apopu.
lação local já está chamando
a composição da RFF.SA de
"Trem da Morte", tal é o te
mor frente ao perigo de sua

carga. A estrada praticamente
atravessa a cidade nos locais
mais povoados, o que aumen
ta o perigo de um acidente, já
que existem diversas!passagens
de níveis bastante movimenta·
das.

. O Presidente .João Fiquei
redo, bem humorado, fez um

pedido à Diretoria da Abraio
ri (Associação Brasileira de
Jornais do Interior), recebida
em audiência no Palácio do
Planalto, para que interceda
[unto ao Governo de Santa Ca
tarina, de modo 'a não batizar
com o seu nome a BR-282, a

ser construída em Laces. Fi
quelredo fez o pedido ac pre
sidente da Associação dos Jor
nais do Interior de Santa Ca
tarina, José Bacelo, ao ser Pfresenteado com um álbum de o

toqrafias suas quando esteve
em l.aqes, no ano passado.

COMPRE�O SEU LOTE NO JARDIM ISAO LUIZ POR APÉNAS
Cr$ 31·200,00 POR MaS.

JARDIM SÃO LUIZ A SUA orcxo DEMORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS IMOBll.IARIOS

MARCATTO LTDA.
CR�CI-093 • 11.- REGIÀO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

\.�------------------------------------------�-

.' .

'Jardim São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ESPORTES
EWALD RETORNA,..- Após defender a seleção brasilei

ra no CarnpeonatcrPanamerlcano de Ciclismo Júnior, na Ve
nezuela, onde obteve duas medalhas de prata, o ciclista
jaraguaense 'Sflvio Roberto Ewald retornou 4a .. felre, à Ja
raguá do Sul. Nosso ciclista maior; ainda na Venezuela,
em competições extra-campeonato, conseguiu o 5." lugar
na "Volta da Venezuela" e em Caracas, no "Clésslco Inter
nacional Tarnaque", que são tr�s provas combinadas, dis
putadas em vel6clromo, Ewald foi o campeão. Portanto,
além de duas medalhas, trouxe igualmente dois troféus,
conquistados em competições internacionais de alto nível.
E em Belo Horizonte, domingo passado, no Campeonato
Brasileiro de Adultos, envergando a camiseta da seleção
catarinense, foi více-campeão nacional, obtendo medalha
de prata na prova perseguição por equipe e o 4.° [uqar na

prova de meio-fundo. Uma performance, sem dúvidas, sen

sacional.
OLiSEJA ABRE SEXTA·FEIRA - A abertura solene da

2a. Olimpíada Sesiana Jaraguaense, dar-se-é 6a. feira, dia
28, às 20h, ne EstádiO' Max Wilhel'm. Trinta e uma equipes
disputarãO' 21 modal-idades. A OLISEJA será. aberta pela
.Bandinha "FilhO' dO' TrabalhadGr", de SeSi, e el!' seguida
as '31 empresas desfilarão, seguindo.se hasteamento dás
bandeiras ao som dO' hino nacional, acendimento da pira
,olímpica pelo ciclista Srlvio Roberto Ewald (Ind. Com.
Ewald), juramento dó atleta pGr Afonso Rosá (Frigumz) e

dedaração de abertura da Glimpíada pelo presidente da
Fiesc, dr. Bernardo Wolfgang Werner. Será também pres
tada homenagem póstuma ao enxadrist,a Mário José Lico,
recentemente falecidO' em acidente automobilístico. Os jó.
gos começam dia 29.

BICICROSS EM CURITIBA - No dia 12 de outubro, a

convite do Shopping Center Pinhais, estiveram . em Curiti
ba os Srs. Sérgio Kucheribecker e Sandro Silva, acompa
nhados dos pilotos mirins Márcio Twardowski, Fernando
Rozza, [talo Felisbino e Paulo Hufenuessler, representando
o Jaraguá Motor Clube, na inauguração da pista de bici
cross, uma das melhores do Sul do País, com 303 In de

comprlmento. Da categoria até 11 anos, Márcio foi o cam

peão e Fernando o 5.° colocado, enquanto que na categoria
13 anos, [talo e Paulo foram campeão e vice, respectiva
mente, No próximo dia 29, Motódromo Getúlio Barreto
da Silva, a 6a. Etapa do Campeonato Jarequaense de Bici
cross e nos dias 19 e 20/11, a última etapa, qeendo esta
rão em Jaraguá equipes de

.

Novo Hamburgo/RS e de ou-

tros Estados.
.

VOllBOL NA FINAL - A ·última rodada da
.

fase de

c;lassificação do TGrneio Extra-Oficial de "oribol, teve os

seguintes resultadGs, sábadO' e domingOi: Beiral Rio 2xl Cen-
,troweg, AGV 2xO J; Fabril, Ind. Reunidas OXW .Ki�Kaska, Ar·
weg WxO Armalwee, Grema 2x01 CME,' AABB ),Co �ráf. Aveni.�
da foi transferido; J. Fabril Ox2 Colibri, Armal'wee 2xl Ar
�eg e AABB 4x2 Beira RiO', além d. Ki�Kaska ox2 ÀGV: Clas-,
sificaram·se ne masculinO' AGV, aeira .Rio, Arweg e Enge.
vale e no femlnlne Armalwee, Colibri, 'aeira· Rio ,e AGV.
Ontem à nGite, dia 21, fGi realizada. a fase· semifinal,
quando jogaram Colibri x Beira Rio, AGV x Armalwee,
AGV x Engevale e Arwêg x Beira Rio. A grande fi'nal do; Tor-

..

neio será' esta tarde-, começando às 15 horas, na Armaliwee.
TORNEio FORD - Com os result.ados .Del-Rey OxW

Corcel e Escort 3x7 Scala, terminou sabado, diia 15,9 Tor
neio Ford/84, da Moretti, Jordan & ela Ltda, sagrando-se
campeã a equipe Scala, a vice-campeã foi a Escort, Del

Rey ficou em 3.° e Cbrcel em 4.° lugar. Ditmar com 24
gols e Alidor com 19 gols sofridos, ambos da. Scala, fo
ram respectivamente o ártilheiro e o.goleiro menos vaza-

do do Torneio.'
"

'. ; .

PELADÁO: MAIS JOGOS - -o I Campeo�ato Abert,o de
Futebor de Salão, O' PeladãG, que rea.liza�se no Agr�pec�á-

.

rio, promoção da DivisãO' Municipal de Esportes, teve jo-
gos sábado e dGmingo, pelas; Chaves A, B e C, cujos resul
tados são estes: Comercial Jaraguá OxO Met. Zanoni, Fi
ninvest 4xO Barnabés, Gumz Irmãos 4xO CGlorado., Rádiol
Gazeta lx3 Vila Nova, Serraria Aldrovandi 2x4 América,
·Generais Lee 4x3 Rio MGlha, Ajax 4x3 Zonta "A", Inter
4x1 Cyrus, Coneza 2xl Cruzeiro, Wiest 2x2 Co".f. Neuza,
Metralhas 7x3 Senai e Arsepum 7xl Gráf. Avenida. Doze
partidas dãO' seqüência aO' certame na tarde d. hoje e ama·

nhã.

ROJINHA t CAMPElO -
O piloto Rodolfo Jahn Neto,
o Rojinha, com o patrocf
nio da Kohlbach Kart, de
Jaraguá do Sul, conquistou
dia 12, o título de campeão
gaúcho de kart, na catego
·ria 125, no Tarumã. Roji
nha disputou 'o campeonato
gaúcho, em razão da sua e

quipe estar em atrito (e
com razão) com a Federa

.

ção Catarinense.
TORNEIO GIJO ....... O Ro

tary Club de Jaraguá do Sul
está organizandO' O' 3.° Tor·
neio Gijo, o Companheirão,
que será disputado nos dias
4 e 5 de novembro, nas mo-

dalidades de fut./alão, VGIi
boi M/F, canastra M/F, do
minó M/F, belãe M/F, be
cha, xadrez, truéo, tênis de
mesa M/F, tênis de eampe
M/F e caneco M/F.. Os jo
gos de mesa e bolão serãO'
realizados dia 4 à noite, ne
Baependi e os de salão, dia
5, na AABB', Arweg e Beira
Rio. Vinte e um Rotary Club
íräe participar' do Torneio,
que teve início em Indaial,
sel'ldo O' segundo realizado
na cidade de Blumenau.
VOLKMAR É O 13.0 - O

piloto Volkmar ßerchtold,
da Moto Schroeder Compe
tições, de Jaraguá dd Sul,
participou dia 12, da classl
flcetória 'entre os 32 melho
res pilotos da Fórmula Hon
da-40Ó. Após,

'

na largada,
ter havido problemas, .

as

sim mesmo conseçuiu che
gar na 13a. colocação, com
o detalhe de que foi o úni··
co a reabastecer a 'moto a

penas uma vez, nas duas
horas de competição. AI sua
equipe foi a que, também,
mais rápido trocou o tanque.

QUADRANGULAR INFAN·
TO·JUVENIL - Cruz ,de
Malta x Duarte Magalhães e

Divina Provido x São Luís,--..
são os jogos programados
para hoje e amanhã, válidos
pelo quadrangular infanto
juvenil, que na última reda
da apresentGu os resultados
S. Luís 1x1 D. Magalhães e

D. Providência Ox2 Cruz de
Malta. Duarte Magalhães, S.
Luís e Cruz de Malta divi·
dem a' liderança com 7 pon
tos, sequido: do Divina, que
tem 4 pontos. Rabalino é. o
,artilheirO', com.7 gols (é do
Cruz de Malta) e Calica, da
mesma equipe; com 6 qols,
é o qoleiro menos vazado.

BESC ELIMINADO �. Por
não ter comparecido (ver
Qonhosamente) com núme
ro mínimo de atletas nos 2
compromissos, sábado e do
minqo, pelo estádual de fu
tebol de salão, em' Joinville,
a équlpe do Besc, . de Jara
quá do. Sul, . foi eliminada
pela Federacão dá competi
çãQ e .apenada (equipe e a.

tlétas) a dois anos de sus

pensão. O. Breithaupt per
deu as duas partidas; 7 a 1
para o Guarany e 4 a 3 pa
ra o Tiqre. NO' ivvenil, sá�
bado, a Mirtes perdeu por
10 a 2 para o Gúarany e no

dominqo venceu a Tiqre 3x2.

Coisas da maior
cheia do século

- Dois deputados federais de Santa' Catarina que as
sistiram a rápida reunião política realizada no Hotel Ma
ràmbela, em Carnborfú, revelaram-se "surpresos" e "irri
tados" com o tempo 'que 'o Presidente levou para contar
uma piada com a qual procurou fazer umã analogia entre
sua situação' e os constantes pedidos de verbas que rece
be. Durante quase. 5 minutos -:- a reunião durou" apenas
20 - Fiqueiredo descreveu a estória de um general que
ord�m>u que' toda sua tropa se 'preparasse pata uma ope
racao de combate. Contou então o Presidente que os co
mandados fizeram tudo o que foi pedido. Prepararam .0

arma�ento, o apoio loqístico e fizeram um planejamento
perfeito do combate no teatro de operações. No dia deter
minedo pelo qeneral, a tropa toda postou-se preparada e
os oficiais apresentaram, bastante entusiasmados, os pia
nos de combate. O comandante ficou muito satisfeito elo
qiou todos os preparativos, mas 'lamentou que foss� im
possível ir à luta: - Não temos uma bala sequer de mu-

. nição. Com isso, o Presidente deixou claro que apesar do
excelente planejamento e até da necessidade do projeto
que prevê mais Cr$. 45. bilhões de recursos para a recons

- trucão do Estado, não existe "rnunícão" no Governo Fede
ral para prover Ç1S pretensões do GQverno Estadual e das
Prefeituras. '

- Trazendo na bagagem um cheque de Cr$. 125 'ml
Ihões, esteve em FlorianóDolis o Briqadeiro Thales de Al
meida Cruz, titulàr dó 5.° Comando Aéreo RegiGnal'. Os
recursos destinam·se às vítimas catarlnenses das enchentes
de julbo e correspondem a um dia de soldo dos militares

'

da FAB (Cr$.' 106 milhões) e as doações dos funciGná·
rios da Embraer, estas ne '#alor de Cr$. 19 milhões. O
cheque foi entreque ao Governador do EstadOl. A Iniciativa
dos militares da Fórç, Aérea' contemplou também, O' RiO'

. Grande do Sul fi o Paraná, cadá qual recebendo Cr$. 30
milhões.

- Célio Struve, vice-presidente da Associação Brasi
leira -de Técnicos em Adminlstração, foi eleito pr.esidente
da Câmara de Indústria e Comércio do Conselho Extraor
dinário de Reconstrução. Caberé a essa Câmara definir a

política de reconstrução das empresas atingidas pelas lnun-
dações de julho.

.

,

, - Os resultados finais da visita do Presidente Fijluei.
redo a Santa Catarina, onde participo,", da solenidade de
abertura dO' VIII CongressO' Latino·Americano da Avicul.
tura, em BalneáriO' de Camboriú, nãe acrescentaram nada
de "OVO à situação pré-existente à sua vinda, tanto no

plano político eeme no administrativo. O eneentre reser
vado aos pGlíticos, previsto para eScassos quarenta minu.
tos, durou pouco mais da metade do tempo programado.
Enquanto O' ponteiro do cronômetrO' avançava regul'armen.
te ·no seu rítmo, falGu-se muito pouco de política e ape
nas superficialmente sobre assuntos administrativos. Num e

neutre tema as respostas do General Figueiredo chegaram
.

a deeepeienar a esperançosa platéia, não alimentando ilu
sões principalmente com relação à IJberação de nOvas ver

bas para a reconstrução de EstadO' parcialmente destruído
pelas cheias deste ano. Da mesma forma,' cfesestimulGu
maiores esperanças na conclusão, dentro cio cronograma
pretjistG, das ebras de eenelusãe das BRs 282, 163 e 470,
colocando ainda uma pedra em cima da Sidersul.

- Um qrande desfile mostrou aos visitantes e auto
ridades a realidade atual de Treze Tílias e seu passado,
expondo seus principais aspectos eco-nômicos e sociais, No
seu discurso o Governador Amin saudou a comunidade de
Treze Tílias, que orqulha Santa Catarina com seu exemplo
de trabalho". No mesmo local entreqou auxílios de Cr$. 1
milhão do Governo do Estado para a Sociedade Papuan,
Cr$. 2,5 mi[hões da Ladésc para atendimento de 'necess,i
dades sociais de Treze Tílias devido às enchentes e mais

recursos para cobrir as despesas Cr$. 2,5 milhÇíes) da fes·
ta do cinqi.ientenário. .

,

_ EntregGu também auxílios Cla Ladesc para as pre
feituras de Câçador; Arroio Trinta,.Curitibanos, Lebon Ré
gis, Matos C,osta, Rio. das Antas, Salto Veloso e Santa Ce
cília. Ao prefeito de Treze Tília�. Amin se comDrometeu a

realizar estudos Dara o asfaltamento da estrada que liga
o município a Joaçaba.

Eletro 'D-iesel Jaraguá Ltda.
POSTO DE SERViÇO BOSCH

Agora em Jaraguá do Sul serviços êm

bombas. injetoras e bicos injetores.

Rua Joinville, n.O 2.799 .;_ defron� l W� II

Jaragl.!á do Sul - SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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COMERCIAL FLORIANI'
REVENDA E ,ASSIST�NefA UCMltA aUlÓrixada de

cale. SHAR'P e DISMAC para Jarâgvá do Sul • regiio.
Temos toda linha de máquinas de escrever

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

e REMINGTOM com 06 meses-de Garantia.
, .' Oficina de máquinas de escritório em geral, e

Relógios de Ponto Rod Bel.
ACESSÓRIOS EM GERAL.

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

,-.
RELOJOAR.IA AVENIDA

Presenteie com jóias e as mais finas

sugestões da RELOJOARIA AVENIDA.

Marechal e Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

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

condições de atendê-los
eficientemente .

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

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,._1

A moda certa em roupas e calçados é eom ;t
CINDERELA, onde estão as melhores opçõer

para cada estação.
CINDE.RELA

Veste bem. A moda certa, na

Gumercindo e na Getúlio Vargas.

DESPACHANTE VICTOR'

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

Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
<iunto a firma Emmendc:iérfer)

.

Telefones: 72-0060, 72·0327 • 72-0655

Onoyo Monza? portas é o próprio reflexo do bom gosto, do charme e do talento de uma
,_ _

�OO�á���a ,

_ Por isso ele tem tudo para agradar: muito conforto, espaço inteligente estttõ'
aerodinâmico a serviço dodesempenho e da economia, e ótimas surpresas
quando você tiver o seu. Pois, é impossível deixar de admirar um Monza. ••••

_

'. Venha conquistar o seu Monza 2 portas. Marcade.

Entre poreste Concessionário.
EMMEND"ÖRFER.

'Comércio de Veículos Ltda.
AV. MAL. DEODORO DA FONSECA, N.o 557 - Fones: 72�0655, 72-0060 e 72·0969

JARAGUÃ DO SUL.._ STA. CATAR'INA

fluem tem Honda, apora tem um Clube
/

o CLUaE HONDA é o .novo lançamento da HONDA. Nele você. só tem vanta-

gens: você é' sempre um cliente preferencial, tem beneffcles ne concessionário e

participa de todas as promoções espeeiai« organizadas pelo CLUBE HONDA, como

convênios com hotéis e campings, concursos, etc;
E mais: ganha grátis a· assinatura da "REVISTA DO CLUBE HONDA". Tu

do o que você tem a fazer é vestir él cami seta do CLUBE HONDA. Faça-nos uma vi·
sita para maiores informações.

Revendedor Autorizado'

RONDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Exposição
Guaramirimj
84 poderá

•

ser em maio
A Associação Comercial e

Industrial de Guaramirim
fará no dia 28, a sua reu

nião mensal, no Salão Paro

quial, com a participação
dós gerentes de bancos e

empresários, objetivando
uma mentalização dos ban
cos [unto a seus

.

clientes,
quanto a linhas de crédito,
captação, serviços,. entre

outros, que serão, divulga
dos através de um documen
to que os quatro bancos de
Guaramlrim estão preparan
do. Segundo o presidente
da ACIG, Francisco. Schork,
já houve reunião preparaté
ria com vistas ao encontro
do dia28.·' .

Na quinta-feira, dia 20, a

diretoria' da Associação' reu
.

niu-se com o prefeito José
de Aguiar, pera definir a co

missão que organizará a Ex
posição

'

Guáramirimj84,
que mostrará a indústria,
comércio e agricultura do
município. Essa Exposição
poderá ser realizada no

mês de melo.
Por outro lado, infórma

Schork que o baile do cho
pe, realizado sábado, dia
15, rendeu, líquido, Cr$ 1,1
milhão, valor este que será
empregado na compra de
IJm terreno, onde será edi
ficado futuramente o Cen
tro Empresarial de Guara
mirim. Schork acrescentou

qe entregou esta semana ao

Diretor do Senai de Jara
guá do Sul, a pesquisa rea

lizada pela ACIG, 'onde 42
. empresas mostrarem-sé in-
teressadas em participar do
Projeto Guaramlrlrn, que se

rá viabilizado em 1984.

Feira de
Artesanato
em Corupá
o Movimento Bandeiran

te, Distrito Edson Osni Oe
chsler, de Corupé, sob a'
presidência da Sra. Hella
.Fuck Seidel, vai realizar
neste domlnço, dla : 23, a

partir das 8 noras, ria Praça
Artur Müller (Corupá),
mais uma Feira de Artesa
nato, e convida a popula
ção para prestigiar o acon

tecimento. O Movimento
Bandeirante de Corupá con

ta com quarenta menlnas-:

moças, que-trabalharão na

Feira. Caso chova, a mesma

seré suspensa.

Técnícos buscam
planos de aplicação

Engenheiros da Secreta-.
ria dos Transportes e Obras
e do DNER, estiveram quar
ta-feira em Jaraguá do Sul,
sede da microrregião do Va
Ie do Itapocu, para buscar
junto aos prefeitos os pia
nos de aplicação d& recur

sos que' virão através do
Ministério dos Transportes
para a recuperação do sis
tema viário municipal. Os
prefeitos da microrregião
participaram do encontro,
quando os engenheiros re

ceberam os planos de apli
cação das verbas a serem

destinadas pelo Ministério
dos Transportes à recupera
ção do sistema viário mu

nicipal, que comprende o

reparo de estradas, revesti
mento primário (cascalha
mento), além da recupera
ção de pontes e, bueiros.

No período de 3 a 5 de
novembro, será realizado
em Joinville, o I Encontro
Catarlnense de Corais, pro-

. movido pelo Coral Univer
sitário de Joinville (CO
RUJ). A Sociedade Cultura
Artística de Jaraguá do Sul
foi convidada e participará
do evento, apresentando-se
no dia 3. Já no dia lO, a

convite da 19a. UCRE, o Co
lai da SCAR vai se apresen
!ar no Baependi.

.

Da SCAR, a informação
de que o departämento de
teatro está em plena atlvl-.
dade, com ensaios do elen
co, hoje com 29 partlclpen-.
tes, todos os sábados, às 16

Santa Catarina deve rece

ber até o final do ano e-s
2,5 bilhões para o progra
ma de recuperação das es
tradas municipais, sendo
que Cr$ 1 bilhão deverá ser

liberado ainda em outubro
e duas parcelas de Cr$ 750
milhões em novembro e de
zembro..

I Breithaupt é reeleito

Durval e 'Aldo vão'
. falar comAmin: asfalto

Foi realizada segunda
feira à noite, a assembléia
ordlnarra da Associação
Comercial e lndustrial de
Jaraguá do Sul, quando
foi apreciado o relatório
das atividades desenvolvi
das de oútubro/82 a se

tembro/83, bem como, o

balanço geral da entidade,
levantado em 30 de setem-
bro.

,

Os documentos foram
todos aprovados de for
ma unânime e ato contí-

SCAR movimenta coral e' teatro
.

.
.

Jaraguá do Sul recebeu
recentemente Cr$ 5. milhões
e aguarda liberação de no-

.
vos recursßs 'para fazer
frente aos estragos cause

dos pelas 'chuvas e enchen
tes. A municipalidade deve
rá assinar em - breve um

convênio, para vieblllzar o

repasse· de Cr$ 1 milhão 50
mil, para recuperação da
área urbana, do Ministério
do Interior, através da Su
'desul.

horas, junto a Escola de
Música, ao lado do .Cine Ja
raguá. Na direção está o tea

trólogo Juarez Andrade Lo

pes, que atualmente dirige
a peça infantil "Quem quer
casar com a Dona Barati
nha", que está sendo ensaia
da.

A Sociedade Cultura Ar
tística, que recebeu doação
de Cr$ 100 mil do deputa
do Octecíllo Pedro Ramos,
adquiriu instrumentos vá
rios à sua Escola de Músi
ca; no valer de Cr$ 890 mil,
COI11 recursos oriundos da
comunidade e da noitada
do prato' típico italiano,
realizada no Juventus, re

centemente. '

Na próxima terça-feira es

tarão em Jàraguá do Sul,
.

técnicos do Geipot, 'ocasião
em que apresentarão os es

tudos referentes ao trânsito
urbano da cidade, notada
mente os .releclonedos ao

direcionamento das laterais
que dão acesso a Av. Mal.

, Deodoro, Reinoldo Rau, Ge
túlio Vargas e Presidente
Epitácio Pessoa. Quem for
neceu a informação foi o

prefeito Durval Vasel, que
anunciou o início, esta se

mana, da retirada do asfal
to na confluência das qua
tro grandes ruas, para a re

colocação do paralelepípe
do e lmplanteção de um

canteiro, pera o embeleza
mento do local, substituin
do aos blocos' de concreto,
colocados provisoriamente.
Os canteiros serão implan
tados também em outros
locais" conforme o. Chefe
do Executivo.

'OBRAS FICA COM A MAIÖR FATIA DO ORÇAMENTO
O Legislativo Municipal,

aprovou projete-de-lei do
Executivo, que concede a

.

Fundação Educacional Re
gional Jaraguaense, uma

subvenção de Cr$ 7,5 mi
lhões, para a manutenção
de suas atividades. A a

provação em segUnda dis
cussão deu-se segunde-fel
ra, quando o vereador vi

ce-presidente Álvar<? Rosá,
homenageou .os professo
res pelo seu dia, comemo
rado sábado, lembrando
os esforços que fazem pe
Ia educação brasileira, re

cebendo, multas vezes, ir
risoriamente pelo traba
lho, no cumprimento da.
sua nobilitante tarefa.

Na Câmara de Vereado
res, j� se encontra para a

anéllse das comissões' téc

nI$�s, é! proposta orçamen

tária, que estima a receita
e fixa a despesa de Jara

guá do Sul para o exercí
cio de 1984, O valor do
orçamento é de Cr$ .....
3.166.500 mil, dos quais
Cr$ 2,8 bilhões da Prefei
tura, Cr$ 250 milhões do
Semae .' e Cr$ 116,5 . mi-
lhões da Ferj. ,

De acordo com o proje- .

to, os recursos advirão de
receitas correntes -, Cr$
2.508.399 mil e receitas"
de capital Cr$ 291.601
mil, enquanto as despe
sas foram assim fixaçlas:
Câmara de Vereadores Cr$
70 milhões, Gabinete do ,

Prefeito Cr$ 42.900 mil,
Secretaria de Administra
ção e-s 276.100 mil, Se
cretaria de Finanças Cr$
596.300 mil, Secretaria de
Saúde e Bem-Estar 'Social

Cr$ 59.800 mil e Secreta- ..

ne de Planejamento,
Obras, Viação -e Serviços
Públicos Cr$ 10469.270
mil.
A divisão de obras fica

rá com a maior aplicação
do orçamento de 1984,
Cr$ 607.400 mil, seguida
pela de serviços urbanos

.

com Cr$ 451 milhões, es

tradas de rodagem Cr$
376 milhões, educação Cr$

,231.845 mil, assistência
social Cr$ 59,8 milhões,
agropecuana e-s 34.870

. mil, cultura e-s 23.585
mil, esportes Cr$ 23.200
mil e turismo com Cr$ 7
milhões.
o' orçamento plurianual

de investimentos, que fixá
as despesas para o triênio
1984/86, é de Cr$
2.842-.51'5.713,00.

nuo o Conselho Delibera
tivo, por aclamação" re

conduziu a atual dlretor!a
para mais um mandato,
de um ano. Assim, na pre
sidência permanece Bruno

Breithaupt, como vice-pre
sidentes foram reeleitos
Derval Marcatto, José Car
los Neves, Allder Lueders,
Waldir Octávio Rubini e

Udo Wagner; como secre-

tário Lotário Fernando
Fendrich e Luiz Jösé Nico
lodelll como tesoureiro.

Vesel.dtsse também que
tinha audiência com a go
vernador Esperidião Amln
na 4a. feira, juntamente
com o prefeito de Schroe
der, 'Aldo Pasold,

.

para tra

tar sobre as obras de pavi
mentação asfáltica do aces- ,

so a vizinha cidade, que.
deverão ser paralizadas no

final deste mês. A audiên
cia, no entanto, foi cance

lade, e deve acontecer pro
vavelmente na próxima se

mana, quando o mandatá
rio-mor do município rati
ficará ao Governador as rei
vindicações já formuladas
e irá, propor um convênio
com a Celesc, para que' o .

próprio município passe- a
administrar a conta TlP.

O prefeito acrescentou
que mandará a Câmara de
Vereadores; um projeto-de
lei, propondo aumento aos

servidores municipais esta
tutários ativos ' e inativos,
a vigorar em 1.° de novem
bro. O aumento será de 50

.por cento para aqueles que
percebem até três salários
mínimos e de 40% aos que
ganham 'acima de ,quatro

- salários mínimos.

, Jaraguá vai ao Encontro de
Subcontratação .

Reunindo cerca de uma
centena. de empresas dos s�
tores mecânico, metalúrgi
co, elétrico, eletrônico, plás
tico, borracha, fibra e ce

râmica industrial - dentre
elas também de Jaraoué do
Sul -e-s--. será realizado em
Blumenau no próximo di�
28, o II Encontro Cata�l'
nense de Subcontrataçao
lndustríal. A promoção é! da
Bolsá de Neoócios de SanAtaCa.tarina e do Centro de .

poio à Pequena e Média. Em-
presa- de Santa Catarina.
CEAG/SC, com o objetivO
de incrementar neqócio�J'e
compra e venda de prouY
tos e' serviços industriaiS
entre as empresas catarinen'
ses.
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