
EUGÊNIO SCHMÖCKEL
o SEMANARIO MAIS ANTIGO DE SANTA

CATARINA
FUNDADO EM 10 DE MAIO DE 1919

ANO 65 - JARAGUA DO .SUL ..,.. SANTA CATARINA Semana de 11 a 17 de fevereiro/1984 �dlçio N° 3.274

.tARAGUA DO SUL

t

•

I

4

ClIpi... Sul Americana do
CMp6u

,

JARAGUÁ DO SUL CIDADE SJMBOlO DA FAMíliA JOURDAN.

CalormataG3'mil frangos emJS
nicípio, foram as mais a

tingidas com 'a mortan
dade de frangos, que a

tingiu cerca de vinte pro
priedades.
A temperatura máxima

registrada no dia, foi de
42,5 gIIlaus à sombra e so

mente um proprietário
perdeu nada menos do
que 7.130 frangos. De >éI

cordo com informações
checadas pelo !'mais an

tigo", nos últimos doze
'anos jamais se observou

tamanha mortandade
num único dia, causado
pelo excessivo calor.

As aves foram enterra

das huma vala comum,
aberta por máquinas da

municipalidade, que cola
horou também no trans

porte, em doze cami
nhões. O ambiente entre
aqueles que sofreram pre
juízos era de grande deso
lação e lamentação pelas
perdas.

Aguiar preside, a Amvalí até 85

Estado constrói

mais salas de aula

Acordado o estabelecimen- de Massar.anduba, Aldo Pa- guiar, conclamou a todos
to do princípio da rotetivi- sold, de Schroeder, como .pera 'a união, visando o for-

dade, de maneiras que to-.· membros efetivos, além de talecimento do espírito as-

d<3s os municípios assumam Ernesto Felipe Blunk, de sociativo, buscando, sobre-
a presidência da Associação Corupá, Arthur Keunecke, tudo, levar' avante os ideais
dos Municípios do Vale do de Massaranduba, e Ademir que norteiam a Amvali, po-
Itapoccu, o prefeito José de Fischer, de Schroeder, com rém, reconheceu que fazer
Aguiar, de Guaramirim, foi ,membros suplentes. Os pra- melhor é difícil, haja vista
eleito sexta-feira, dia 3, pre- feitos Pasold, Vasel e Ré- que por

.

ela já passaram
sidénte da Amvali, em subs- gis foram eleitos delegados grandes presidentes.
tituição a Aldo Romeo Pa- da Amvali junto a Federa.
sold, de Schroeder, O acor- ção Catarinense dos Muni- Durante a assembléi'a ex-

do foi estabelecido em ata cíplos, _..: Fecam. traordinária, foi aprovado
e gestão dos atuais prefei- . Ao ser empossado, o pre- o balanço e o relatório de

, tos, todos assumirão a pré- feito-presidente José de A-, atividades da Associação.
sidência da Associação, fór-
mula vista como "democré-
tica e de elevado espírito
<lssociativo".

A Secretaria da Educação, dentro, do seu programa
de recuperação e ampliação dos prédios das unidades es

colares da rede oficial de ensino, dará iDício nos próximos
dias a ampliação da EERR João Romário Moreira, de Rio
Cerro II e da E. B. Julius Karsten, de Vila Rau. Em ca

da uma das escolas serão construídas duas salas de aula
e sanitários, acrescentando em torno de 120m2 os seus

espaços físicos. Qs projetos foram aprovados e existem
recursos alocados.

Da mesma forma, encontra-se em fase final de acaba
mento, o prédio da E.B. Giardini Luiz Lenzl, onde as au

las, a exemplo das demais, começarão também no dia 20.
. Tem seis salas de aula e dependências e .outras quatro
deverão ser construídas, segundo a professora Iris Barg
Piazera, diretora da 19a. UCRE. A nova escola está, ago-
ra, sendo totalmente murada.

.

E dentro dos planos da área educacional, Jaraguá do
Sul deverá ser contemplada com a construção de duas
noves escolas, no perímetro urbano.

/

Amin visita
oficialmente o

Vale do Itapoeu
legiado da Administração
Pública.

O pr-ograma foi coorde
nado' pela Associação dos
Municípios do Vale do .lta

pocu e à tarde, o Governa
dor e comitiva visitaram o

Corpo de Bombeiros Volun
tários de Jaraguá do Sul, o
Núcleo Habitacional da Co
hab, Fórum e Delegacia Re

gional de Polícia, Unidade
Sanitária e a Agência do
Besc, onde despediu-se. Nas
audiências e visitas, Espe
ridião recebeu uma série de
pedidos" que prometeu. es
tudar e atender à medida
das possibilidades. Em nos

sa próxima edição, amplos
detalhes da visita governa
mental.

O governador do Estado,
Esperidião Amin cumpriu
ontem, dia 10, a sua pri
meira visita oficial ao Vale
do Itapocu, instalando-se,
com a sua comitiva, no Clu
be Atlético Baependi. Após
prestigiar solenidade de en

trega de livros didáticos à
19a. e 5a. UCREs, recebeu
em audiência, por ordem,
as comitivas oficiais de Ja

raguá do Sul, Corupá, Sch
roeder, Barra Velha, Guara-

. mirim e Massaranduba e,

posteriormente, reuniu-se
com a delegação da Asso

ciação, Comercial e I ndus
trial de Jaraguá do Sul e li

deranças do Partido Demo
crático Social, além do Co-

A alta ternperatura re-
,

gistrada no último dornln
go, em Járaguá do Sul,
causou a morte de pelo
menos 63 mil frangos, a

maioria em ponto de a

batlmento e que seriam

entregues esta semana ao

Frigor(fico, causando pre-'
juízos superiores a Cr$
110 milhões, segundo in- ,"

formou-se. As regiões de
Rio da Luz e Rio Cerro,
onde se concentram os

'maiores aviários do mu-

Aguiar presidente da Amvali
,

I
Na l a, vice-presidência fi

cou Durval Vase�, de Jara
guá do Sul.vna 2a, v1ce-pre-

,

sidência Valter Régis, de
ßarra Velha e no Conselho
filcal Albano Melchert, de
Corupá, Zeferino Kuklinskl,

para atendimento durante a

gestão admlnlstrativa de Es

peridião Amin.
Na oportunidade, o pre

feito Durval Vasel disse ao

Governador que confia na

sua sensibilidade, lembran
do que no ano passado Ja
raguá do Sul não recebeu
nada do, Estado, muito em

bora seja o quinto arreca

dador de ICM .

Ponte 'torna a ser reivindicada
A comitiva de Jaraguá do

Sul, recebida na manhã de
cntem, sexta-feira, pelo go
vernador Esperidião Amin,
no Baependi, apresentou
reivindicações; destacando
como prioridade número
um a segunda ponte, em se

guida a 'construção da dele

gacia e cadeia pública, per
mutando o prédio e terreno

da atual, na Av. Getúlio
Vargas, por outro, de 2.600

,

a 2.700m2, na Vila Nova.
Solicitou igualmente empe-'
nho pessoal do .Governedor,
para a elaboração do plano
diretor ffsico-territorial, ob
jetivando o desenvolvimen
to harmônico do município,
bem como, foram ratifica
dos os pedidos anteriores,

À noite, em Piçarras, o

prefeito, secretários e verea

dores, participaram da sele
nidade pública de lançamen
to do I ivro de Márcio Mo
reira Alves, intitulado "Teo-

.

tônio Guerreiro da Paz". A
.Benda Municipal de Jaraguá
do Sul animou a solenidade.

RIOS SERAO REPOVOADOS COM AlEVINOS

No final de novembro, um
desastre ecológico pratica
mente djzimou os peixes

,

nos rios' Bracinho e Itapo
cuzinho, causado pelo lança
mento de toneladas de la
ma e dejetos pela Celesc,
quando da' lavagem da re

presa de Bracinho, no mu

nicípio de Schroeder. Para
Corrigir e restabelecer o po
voamento de peixes naque-

res rios, a Celesc, Junto
com a Acaresc e IPEP, sol
tarão nos braços e remá-·
nos, numa primeira etapá,
40 mil alevinos de espécies
diversas, não estando afas
tada a possibilidade de Sch
roeder vir a ter,' proxima
mente, um posto para cria-

-

ção e vénda de alevinos de
peixes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



J�ragúá dG-SúJ � Semana'de 11 ii 17.de fevereiroj'1984'
,

':'�' - -

.

�
..

�
"_-

AGUIAR e PRESIDENTE L

.Cumprlmenros , ao prefeito:
José de Aguiar, de Guerami
rim, pela sua ascensão à

presidência da Associação
dos Munidpios do Vale do

. -Itapocu - Amvall, durante
a .essembléia realizada dia
3, no Baependi, substituindo
ao prefeito Aldo Pasold, de

.",Schroeder, que allés está'
'. curtindo temporada de pre-

,

i-a em Barra Velha, substi
tulndo-o na Préfeitura o vi
ce prefeito Adernar Plske.
'C!NQUENTENÁRIO -. Se

,gunda-f,ira próxima, às 17
heras, na Secretaria. 'de E-

',d\lcação, Culturá, EspGrte e
Turisme, 'reunião para. o

pJaneja�ntG das festivida
des de elnquenta anGs" de e

mancipaçãO' pGlítica dO' mu
nicípiO' de Jaraguä de Sul e

. da eemarea, MarcaremGS
presença e anGtaremGS su

gestões, já devidamente a

géndadas;
. NOVO PADRE - Foi a

presentado oficialmente à
comunidade Jaraguaense, nó
'final de semana passado, o

Padre Jpão Seihorst, ordena
do no mês de dezembro em

ltuporanqa, SUa terra natal.
Padre João substituí ao Pe.
Sílvio Salgado, que foi trens
ferido para Tuneira do 'Oes
te, no Paraná. Benvindo!
.

VISITA .ILUSTRE - O
presidente'da CGnfederação
das AssGCiações CGmerciais,.
,do Brasil, ArGldG Araújo, es
teve esta semana em Santá

•
Catarina. Além de FIGrianó
pGlis, visitGU também Join-,
ville; Itajaí, Blumenau e Ja
,raguá do Sul, buscandO' sub
sídiGS e opiniões par� O' tra
balho a ser desenvGlvidG pe
la entidade.

,

OS TR�S DO RIO - Car
los Azevedo, diretor social
do Beira Rio, confirmou a

vinda éi Jaragua do Sul,' clia
16 de março, d'Os Três dO'
Rio, ligados a MPB, que fa
rão um show e animarão
bailé. Antes' disso, dia 5/3,
o Beira Rio promóverá o
Baile das Diretas, com "Os

, Cave'ir�s;', tentando repetir
9 sucesso dó Baile do FMI,
realizado ano. passado. À
tarde, baile infantil, com

ingresso ,livre..
ROCHAjKRAUSE - 'CGm

'(Is ,nossos cumpriment9s pe-
10" feliz aCGnte.'i�mentG, rea-

·Jiza-se às 10h30 deste sába
dO', na Igreja Evangélica, a

cerim6nia de casamento de'
Charles 'MenegGU,i RGcha
com Marlize Marta Krause,
filhos de Waldemar (Tere
zita Menegotti) RGcha e de
Vergundes (Martha Doster)
KrauSe.

ESCOTEIROS - O Grupo
Escoteiro Jacoritaba;
"sempre alerta parl! melhor
$erv(r" - reinicia 'no dia ,3'

--

:O·o·./"·

,ventus, a Arweg realizará
balle de carnaval. com a

Bandinha Cruzeiro. e Q.
Ten. CeI. Sílvio Paulo Casa-·

Ii,. assumiu dia 3, o coman-:

do do 62.'" Batalhão de In
fantar+a, em Jolnville. O
CeI. ·Murilo Betârnio Guima
rães, assumiu comando m.i�

� Litii!'r ba ,AmazÔnia. Era o .cQJ
mandante anterior.
OS PEREIRA � O casal

r .,' ,,�

J Gente Informações 1
�-----------------------------------------------'

No flagrante, da esquerda para a direita, AldO' Pasold, DéciO' Piazera, Marcos João
,Roval-is - Secretário dQs Trai1Sportes e Obras, Bruno Breithaupt e Oct�cílio Pe
dro Ramos, quando da discussão sobre a segunda ,pGnte de Jaraguá do Sul. ' Eles
compGram a mesa dos trabalhos. Na pági na ao lado, uma ampla reportagem.

de março, às 14 horas; as

atividades do ano, reunindo
em sua sede, na rua :Joa

quim Francisco -de Paula!
todos os integrantes das tro
pas, e respectivos chefes.
,EXPORTADORES ___; Esta·

mos sabendo que várias em

prés8s de Jaraguá do Sul
vãO' marcar presença, dia 16
de fevereiro, na Capital, ne

3,° Eneontro dos Exportado
res Catarinensés� iniciativa
da Secretaria da Indústria e

CGmércio, Centro de CGmér
ele Exterior de Santa 'Cata-

,

rina e 'Cacex.
OS KOCH, - Curtindo as

delícias da orla mar ítima,
em gozo das férlas, o ami

go Mauro Koch, corri a famí
lia, ele diretor administrati
vo da Menegotti Veículos e

.presidente do CD!,... Mauro'
inclusive convidou a rapa-:
ziada da imprensa pera
umas "biritas em sua res i-

'

dfncia. Vamos cobrar!
BANDA MUNICIPAL -:

Ontem à noite, no Balneário
de. Piçar....as, a Banda MUtli
cipal de Jaraguá dO' Sul, re

gida pelo maestro e verea

dor, Laure Siebert, partici-'
pou, CGm os seus aCGrdes,
do lançament'G do livrO' CGn
tando a vida do "Menestrel
d@s Alago.as'�, TeotQnio, Vi
le!!a, recentemente falecido.

, TROCANDO IDADE - o.

'ex-prefeito Eugêni0 Stl1ebe
'comemorou domingo a sua

idade nova, na beira do rio,
•

em 'Guamiranga, �o lado
das "feras" da pescaria 'da:
equipe "Tubarões do Vaie".
Uma carneirada' e muita cer-

veja constou do cardápio
avidamente' devorado.

PALESTRA - CGm a pre
sença de�.bom 'nJmero ,de

participantes,·ö·Prof. David

G_onçalves, preferiu 4a. fel-
'ra à 'noite,- no audifório do

, Centro Empresarial, a con

<vite �o CDL, a palestra "Um
,

Enfóqúe
.

Gêrencial para 84" r
que culminou com um CO'

quetel.
CASAMENTOS - A colu

na registra devidamente, os

casamentos, hoje, às 17h,
'na Matriz S. Sebastião, de
. Leildo Ferreira de Souza/ :
Célia Ma�ia da Costa e de
Vergílio Zen!M�ria Iv\acl)a-,'do. Na Barra, as ,19h, \I:�I-
dir Aúgustq/Maria de Fáti-

'

ma Domingues e na Hha da
Figueira, 19h, João Bosco
TironijMaria Osnilda Oechs
ler.

BAlLES CARNAVAL
Este ano, novamente, as fo
lias momescas em sel,l pente
alto, 'acontecerãó nós $alões.
Dia 2' de ma�ço, ábertura ne

.Baependi, dia 3, no Juven

tús, baile, com' concurso dé
blocos e fantasias, dia?,
nO' Beira Rio e dia 6, encero
'ramentG no Juv�ntus, CGm

seis ,hÇ)ras de ,duração. A
.

maior animaçãO' ficou nova-'

mente reservaCia pal:"� o JUi
ventl,lS, que há anG5 realiza
o melhor carriaval de salão
de Jaraguá dO' Sul:

DOIS TOQUES - Reven"
do amigos em Jaraguá do'
Sul, no final-de-semana que
",assou, o Pastor Raul Wag-

.

ner e família, atuàlmente
em Lages. e -Dia 25, no Ju-

indústria de transformação.
de pes�ado, nG.lnunié-ipio de

,

Penha,; constitúindo"se na"
s,tima' empresa' de . GrupO,

, Weg1 que �stá ,entrando tarn.
�m na era da informática.
AMIN EM JARAGUÁ '� O '

governador, do Estado, Es.
peridião Amin, esteve ontem
em Jaraqué do Sul, cum

prindo' uma 'extensa 'agenda
em sua primeira visita ofi.
cial, quando concedeu uma
-série de audiências e esta
beleceu contactos polfflcos
e I administrativos, além 'do
que visitou obras e reparti.
ções.
,COMPETiÇÕES DE BOM-

.,BEIROS - O CorpO' de Bom.
beirGS VoluntáriGs, segundo
o secretário Gê Neves, vai.
coordenar dia 26 vindolÍro,
a primeira competiçãO' de
bombeiros industriais· de
Jàragu.á do Sul, ne. Agrope
cuáriO'. A eeluna recebeu
convite, para a' abertura,
bem como para o c:hurraseo

'DO AZURRA -:::- Secreta- . ao meio dia, oferecido ii
ria do C.A. Baependi, cornu-. autoridades, imprensa e aos

.

nicando aos novos associa-' participantes.
dos, que suas carteiras es- EVANGELIZAÇlO �'De
tão prontas. I: so retirar! e 12 iii 16 de fevereiro, sem

Até o dia 18, poderão ser ,pre às 20 horas, no templo
feifas lnscrlções parã cursos da Comunidade Evangélica
de judô; masculinos e fé� do centro, o pastor even-

mininos, que 'começam dia gelista Sérgio Scheeffer,: a·

20. e As piscinas, registra- bordará o .tema t'O amor

ram sábado e domingo, mo- cristão em cinco dlrnen
vimentos recordes, 'nu'nca sões"�, aberto ao público.
dantes vistos. Mais de 1.200 Por outro lado, a OASE da
pe,ssoas, por dia. e O 'go- 2a. reg.ião eclesiástica pro
vernador'Esperidião Amin e. ,moverá de 13 a 19, em São
comitiva, ao lado de políti-, Bento; um' retiro para se

cos da .região, almoçou ori- nhoras. Informações· na se-
tem no' c1vbe; em cardáp_io cretaria:,

'

preparado'pelo Rubem e Ce- UMAS & OUTRAS --

ni.
\ '

Inaugurada terça-feira, a

NOVA, EMPRESA
\
-' O Passarela CabeleiréirGs, na

Grupo Weg, segundO' infGr-, 'entrada do Hospital São ,Jo
mações" adquiriu uma nGv.a

.

sé. Na direção, Celinll e A-
fábrica, expandindo as sUaS laGr. e D. Brunhilde M. ·Seh·
'atividades. Trata-se de uma möckel, agradecendO' feliei·

t;ições pelo seu' níver, dia
25/h recebidas da Alem.-

'

nha, Itaperuria,' Rio de Ja

neirO', Porto Alegre, Curiti-.
'.

. ,ba e Fpolis. e CompletoU
,10 aflOS dia 7,.a garotinha,
Adr.iana ',Dalsochio, a qual
éumprimenlarrios. • De'; 21

. a 24 d.e junho, os '1ôjistas
, ,catarinen.ses: pàrtitie...râo,
em Itàjá!, ,d'a 28.1.' COAyen'
ção Estadúal.,

"

:

ANOTE 'ESTAS...:...., 1 l. ,[)ias
17, 18 e 19 de 'fêveh�iro,
Festa de S. Sebastião; no,;pá·
Ho dá Ign�ji) ,Matriz. 2.fNo
de'co�rer deste 'mês, m�trí;;
.culas para crisma e priry,ei'
ra comúrilíão. 3.) AbertaS
e�tão ,.matrículas pára o curo

sos de noivos, que aconte·
cerá no dia 4 de marçO.

EXISTEM planos, agora
com a chegada dO' cinquen
tenáriO' de emancipaçãO' po
lítiça de Jaragua dO' Sul, clt
implant-ar a, galeria dos et

'prefeitos municipais.

amigo, leitGr da cofuna� Jo
sé Henrique (Wanda Pau,la
Weinlurter) Pereira, futurO'
presidente do LiGns Clube'
Jaraguá do Sul Cidade In
dustrial, eememereu 'dia' 7;
terça-feira" 25 a-rlOs de ca:
eamente. Daqui, os nGSSOS

eumprlmentes, airlda que
. tardios;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ROVARIS GARÁNTE ASFALTO ATÉ SCHROEDER.

SEGUNDA PoNTE AINDA INDE.FINIDA ..Política, Políticos,
Folclore & Cia.

/

Diz o ESTADO, na coluna lnfcrmeção Gerel: "LA CO
MO CA. N9 Rio o banzé está formado. Deputados da ban
cada governista e secretérios de Estado estãó navegando
em rota de colisão. Os primeiros unem-se para conter CIs
incursões dos sequndos em seus redutos. Qu seja, os de-

.

putados acusam os secretários d� estarem preocupados ,a
penas em fazer campanha, preludicando-os com o emprego
da máquina adminlstretive em benefício pröprlo,

.'

.
. Trata-se, como se vê; de um filme por clemais -conhe-

cido em Santa Catarin�.
'

.

. Esta última frase não é da coluna, é bom avisar. A
palavra filme.foi empregada no cabeçalho de um Informa-
.tivo sigiloso, encomendado pelo Vice-Presidente do Dire
törio do PDS, duro e contundente, mas leal, franco e sin
cero, documento sigilento que todo mundo acabou toman
do conhecimento pelo natural vasamento da nau que aca
bou afundando e que faz com que alguns correlegioná-
ríos vlrem a cara por se sentirem atingidos. Azar .de
quem? .

Na área estadual existe um zum-zum-z.um de longa
data 'entre o legislativo e o executivo, que até hoje não
foi explicado, reservado às certes, 'que devem acomodar
se ou explodir de vez.

'Mas não é só entre deputados e secretários que exis
te o sismo..

Em 1982, último ano do qoverno do PDS no muni
cípio, faltou unidade e entendimento no grupo, que se es
fanicou todo e um beribéri no burqomesjre obrigou o vi
ce a tomar as rédeas administrat.ivas e sequrar a barra

.

(lue estava pesada. . •
.

, .

.

Assim mesmo, bombardeado, se fez sentir a discri
minação do .Iicenciado que campeava à solta entre as vé-.
rias "alas" do então já dividido PDS, gozando dos favores
do calor eovernernentel ,apenas os escolhidos pelo. grupo
dominante, lnflulndo por trás das cortinas nos funci9ná
rios da prefeitura, que mudavam as ordens de atendimen
to à reveha do mandatário em, exercício. E o resultado
éstá aí. .. Muitas cabeças coroadas estão rolando faz um

ano. Por causa de uma briga de foice em quarto escuro.
-000--

.

Para que a· posteridade tome conhecimento do passa
.de político, relata-se o que aconteceu ao ternpo em que
ainda existia o PSD e a UDN. De .acordo com o Regimen
to Interno da Câmara Municipal de Jaraqué, devia ser elei
ta a nova Mesa diretora. Ela de fato aconteceu e a Mesa
foi constituída, não' sem levar alquma coisa por conta' do

. folclore loc.al,. �ue. .se esoalhou por tod�.a reqião.. Quem
conta o episódio e o querido Prof. Erndlo da Sdv�, que
naquela época encontrava-se veraneando no Balneário de

:. Ubatuba, onde ainda hoje tem a sua casa de descanço. �
Mesmo debaixo' de um sol escaldante resolveu dar

um qiro pelo centro onde se encontravam em alegres ma"

nifestaçôes os veranistas da alta roda de .Jolnville ,

AIí, sob a sombra de. um. qúiosqúe; encostou o seu
esque,leto e ficou ouvindo o que se falaya.'

.

'.

Em tom de gozação fala .um deles, perguntando ao

grupo si�já sabiam da última, aconteclde na Câmare Mu

nicipal de Jaraguá do Sul. Ánte a negativa dos demais"
passou a contar o acontecido. Dos recém eleitos o mais
velho assumira a' presidência para encaminhar a eleição
da Mesa, prepar,ando aS,cédulas de vOtação. Muito com

penetrado de seu dever cívico, em voz alta avisa aos.pre
sentes que iria "lubrificar a� cédulas pára não haver adul
teração no processo da votação "creta".

Todos acharam muito estranha a cerimônia d!! dar
legalidade aos papéis de votação.

'

Mas a dúvida foi desfeita quandQ alguém lembrou
que houve um pequeno equívoco da parte do vereador,
que confundia a palavrà lubrificar com RUBRICAR.

.....J)OO-
Para Antônio Lima, de A Ponte, na co.luna Comenta-s.
"Que ... na boca de muitos políticos .0 povo é que

deseja eleições di.retas. Pobre povo. Nesta ondá toda de
interesses, o Brasil torna-se um grande circo, Ö povo fa
zendo o papel de palhaço e os políticos o de assistentes ...
E o ,pior: bem pagos para isso ... - Que .. " outro dia
passou pelas minhas mãos uma Pesquisa sobre eleições di
retas ou indiretas e até hoje não saiu o resultado. Por
que será??? -,- Que. .. muitos .líderes do PDS que esta
vam na onda das diretas, já começaram a engolir sapos .e

?SSirn vai acontecer. com muitos outros inconseqüentes ...
Isto, é claro, olbando o lado do PDS ...

"
.

......000-
Qualquer. dia. sai a pauleira entre a UDN e o PSD,

salvadores da pátria não eram homens

Evi Sinsval Fev�r�iro/84

o Secretário dos Trans

.portes e Obr.s de Santa

Catarina, Eng.· Marcos João
· Rovaris, participou dia 2 à

noite, ao lado de políticos,
·

empresários e representan
tes de todos os segmentos
da comunidade,· no Centro

Empresarial de Jaraguá- do
Sul, de um encontro que
objetivou a busca de 'subsí
di.os para definição das prio
ridades do município no·

· setor, especificamen·te a

construção da segunda' pon
te sobre o Rio Itapocu, no
perí!'l1etro urbano, e a ela
boração d9 plano di'retor
físico-territorial.
O encontro foi m·arca.do

por debates amplos e pr:.o
postas,' sem, contudo, che
gar-se a um consenso quan
to a localização da ponte.·
Rovaris disse na ocaSlao,

que em ou.tubro cio ano pas
sado, o governador Espe,ri-'
dião Amin rece�u proposta

. da Associação Comercial e.
Industrial de Jaraguá do
Sul, para construção da se

gunda ponte, e que a sua

presença
-

era justamente
discutí-Ia com a comunida
de, haja vista que o Gover
nad�r deseja uma definição,
para; então, determinar es

.tudos de viabil!dade técni
ca e econQmica, "Vim aqui.

.

mais para owir' do que pa
,

ra faJar'�, disse .

.

Lembrou Rovaris as difi
culdades financeiras do Es
tado, em fase 'de reconstru

ção, hoje com 1.424 metros
de pontes a reconstruir, a

lém de quilômetros de ro

dovias afetadas pelas enchen
tes,. a .recuperar. Acrescen
tou o Secretário .que inúme
res projetos enfocando o

planejamento e desenvolvi
It)ento urbano de Jaraguá .

do Sul foram encaminha
dos. à SUa Pas,a, na gestão
de. Victor Baue�, que apon�
tavam a necessidade de
mais uma ponte _para dar
vazão ao tráfego, com maior
rapidez e segurança.

Agor@.,_.reiterados pedidos
da comunidade reivindicam
a obra. O governador Amin,
então, solicitou' um exame

muito acurado da questão
__: segundo Rovaris -- "mas
quer encontrar umil solu
ção, seja construindo nova

ponte ou outra' alternativa,
que resolva õ proplema. por '

muitos anos"; acrescentou.

COMUNIDADE .,SE
MANIFESTFA
Diversos segmentos da 'so

ciedade local manifestaram
se ,acerca do problema. , O
deputado Octacílio· Ramos,
afirmou que à segunda pon-.
te é uma necessidade pr...

mente e defendeu o engaja
mento de forças 'para a con-.·

· -Cretização do .,empreendi
mento. Bruno Breithaupt,
presidente da

.

Associação
Comercial e Industrial; jus
tificando reivindicação da·
entidade, disse que Jaraguá

·

do Sul tem um único acesso

a BR-l0l e no caso de um

acidente com' a Ponte Abdon
Batista, a cidade ficará iso

lada. Som...s. a i$so.-- con
tinuou - o intenso tráfego
que. suporta e o envelheci
mento precoce sofrido quan-

'.

do na admi,nistração passa
da foram instalados' semá
foros. Bruno' critico" a mal

loca.lização da Ponte Alberto
Bauer, em Nereu Ramos,
"que poderia ter sido cons

truída no centro da cidade".
O . advogado ,Alidor lue

ders e o promotor José' Al
berto Bjlrbosa, são de opi
nião que a nova ponte, ·"cuja
construção é inquestionável"
devesse ser construída para
lela a atual, permitindo uma

circulação mais rápida. Já
o ex-prefeito Victor Bauer,'
que elogiou a modificação

.

feita no trânsito pela atual
administração; acha priori
tária uma nova ponte, mas

antes. d.isso vê necessário o

pla'10 diret,r; Vê tamWm
corno alternativa; no 'Caso

de acidente com a
IIAbdon

Batista", a 'Ponte Tavares

Sobrinho, na Procópio Go

mes" E �espondendo ao pre
sidente da ACIJS, Bauer lem
brou que ,o semáforo fôra
colocado sobre a ponte a pe
dido 'CIa própria Associação
e da comunidade ,e que no

tocante a ponte' de Nereu

Ramos, "era 'uma promessa
antiga do eXllovernador Iri
neu Bornhausen, e veio ell
m'inar' o problema 'que sur

gia com a ponte baixa, quan
do das enchentes, ficando
submersa" .

Ivo Konell, Secretário de

Administração e Finanças,
justificand� a não presença
do prefeito Durval Vasel ao

encontro, "porque não foi·
convidado", reiterou que
nos pedidos levados ao go
vernado� Amin, a priorida
de maior constava plano di
retor e em segu.ida uma no-

· va. ponte, "mas vemos com

bOhS olhos esse mo:vimento,
muito embora a autoridade
maior do município não ti
vesse sido cientificada ofi
cialmente 'desse' encontro".

LQCALLZÁÇAO
Duas opções foram dis

cutidas qual'!to a localização.
A primei...a, no prolonga-

·

mento da Reinoldo' Rau, ao

lado dá Famac, cujo p�ojeto
está pronto e outra, na rua

Rodolfo .Hufenuesiler, '0

lado das Indústriàs. Reuni
das. Olavo' Marquardt, Coor
dehador da 'Comissão Mu·

nicipal de Trânsito, disse

que em princípio a CMT.' é
de opinião que a nova pon
te devesse ser constrúída 'na,
rua Rodolfo Hufenuessler,
ao passo que o vice-prefeito
Décio Piazera, em última, a-

. nálise, reconhecendo as di
ficuldades financeiras, é fa
vorável que se faça um in
tercâmbio financeiro . entre

o. Estádo e a Prefeitura, pa
rjl melhorias na . Estrad�
�lIha da ,Figueira,. que passa
ria a ser viii opcional pa�a
quem 'demand�sse a Guara
mirim ou a BR-1Ó1.

Essa foi a terceira alterna-
.

tiva apresentada, que será
estudada por Técnicos d�
Secretaria dos Trànsportes
� Obras/Comissão Munici
pal de Trânsito.. Rovaris co

locou os técnicos à d'isposi
ção e a Comissão estudará
a melhor aLternativÍ1l e ou a

. melhor locaHzação da nova

ponte, para posterior elabo

ração -dos projetos de enge
Ilharia e orçamentos estimá

tivos, objetivando a reeri-:

entação dó tráfego urbàno
.Je Jaragu� Cio Sul. À guisa
de informação, uma ponte,
a preços de hoje, custa mais
de Cr$ 600 milhões, .. o Go
verno do· Estado t�m inte
resse em construí-Ia e aten

der a comunidade jaragua
ense, segundó o deputado
Octacílio Ramos.

ASFALTO A SCHROEDER'
GARANTiDo

A grande notícia do en

contro foi o anúnccio do.
. secretário Marcos Rovaris,
de

. que o governador
.

Espe
ridião

.

Amin firmou ,om
promisso de executar o tre-
'cho falbnte da Rodovia JGS

.463, que liga a BR-280 à di
visa com Schroeder, em ter

ritório jaraguaense. A STO
",ai licitar a obrá e comple-

.

tar o asfaltamento dos 3.'00
metros faltantes, reivindica
dos pelos prefeitos Aldo
Pàsold, de Schroeder e Dúr
val Vasei de -Jaraguá do Sul.

Pasold, ao expor a Rova-
. ris a necessidade do asfalta.
mento do trecho, disse que
será a redenção de Sclir.
der e de uma rica região de

Jaraguä. do· Sul. "O governo
não está 'fuendo nada mais
do que agradecer o'apoio
dado por Schroecler ao PDS,'
fazendo 73% _dos votos vá
lidos, nas últimas eleições".
Antes de anunciar a boa, no-

. va, Rovaris percorreu todo
o trecho, cientificando-se do
esta�o do mesmo, cuja ba-
se está pro.,ta,
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" ANIVERSARIANTES,

Anivers�rlam hoje: 11
Sr. Adolfo EmmEmdoer,

,Sra. Wally Bräuer, em JUe.; ,

'Sr. Alberto José Rubini, Sra.
Ana, esposa deHerrv Buch
mann, Sra. Karin Mariane'
Hufenüssler Leigue, Sr. Re,
nato Nagel, Patrícia Helena,
filha de Jaime (Maria Ode'
te) Blank; , Sr. Vilmar Vi
elra da Rosa, Roseméri Pe-':
relra, Luís Carlos Buzzarel
lo, Adriane Sarti, Elmar
Gruetzmacher, em Blume
nau; Cristian, filho de João
,(Urian) Noé, em Santos-SP.

Aniversariam domingo
Sr. Guilherme H. Emmen-"

doerfer, Sr. Germano Rein
ke, em ,Massaranduba'; Os-

,

mar Hornburg, Sr. João Fa-.
rinhut, em Curitiba; Sr; Mi
guel Dartagnan Buchmann.
.Sr, Waldemqr José de Oli
veira, Luiz Bolominl, Ivone
Venera,' Ivanildo Manske,
Katiane Villwock.
Dia 13 de fevereiro

S��. Justlna ßertoll, em,
Nereu Ramós: Sra. Erica
Horst Gonçalves, Sr. Henrt-.'
que Geffert, -Sr. Fernando
Blosféld, Sra. Emília Hil
bert Riztrnann, e Jl1e.; $r.
Ewerson Henke, em Curiti
ba; Sra. Hilda Baade, em

Rio Cerro;" Sra. Sibila Em
meridoerfer, Sr. Ade�ir Fo-""
di, Irene Rosá, Sra. Roseli
Harmel, Janete Terezinha

,
Pellis, Sr'. Eugênio" Soares
Pereira, Marcos Krause, Jr:.
Dia 14 de fevereir!:)
Tamara Regina,

.

filha de
Ivanir (Elizabeth) Lombar

.

di; Sr. Marcos Krause, Mar
li Urbanski, Cristina Man-

, nes.

,Dia 15 de fevereiro

Sr. Heinz BIosfeld, Sra.
Sílvia Thomsen, em Blume
nau; Sr. Artur Vasel, Sra.
Tereza Wolf" Rau" Sra. Lour
des Belleti Pedri, Sr. Mário
Vitóri,o Rassweiler, Sr. Clê
nio Veiga, Lauro de Souza,

"

Abílio Hercu,lano André, Má- .

riQ 'Nunes}' Jair Dallabona.
. Oia'16 de 'evefeiro

S�. Guilherme Schmidt
Jr., Sr.�Aírton Fernando Ra
mos, Sra. Erica, Henschel
Fagundes, Sr., Henrique Fun
ke, Sr. Luiz BeUeti, em Co
rupá; Isaura Uller, Aluísio
Garcia da ,Silva, Vitor Sado;
Júlia Soos, Elenir M.C. Ra
wiestsch.

Dia 17 de fevereiro
Sra. Elfrida Karger' Nico

lini, em _Ctba.; Sr. Donato
Friedel, Sra. Dirce Funke Ri
beiro, em S. Paulo; Alddes
Krenke, Orlando Stein, Ju-"
-rema Maria Beber.

PROCLAMAS DE
.
CASAMENTO

Áurea Müller Grubba, Ofi
cial·:do Registro Civil do' LO
Distrito da Comarca: de Ja

.

raguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, Brasil. Faz
saber que compareceram
em Cartório, exibindo os do
cumento exiqidos pela .lel,
a· fim de se habilitarem pa
ra casar; os seguintes:
'Edital 13.571 de 01.02.1984
Cópia recebida do Cartório'
de Guaramirim, neste Esta-

.'
NASCIMENTOS \

Dia "16 de Jâneii'o
,Ma,ikon Alexandre, filho

de Luiz (Sandra) Fagundes.
Dia 25 de J';ineiro

. Paulo Alexandre, filho de
,

João (Isa) Welnfurter,
,Dia, 2� de janeiro

", Juliane, filha de Ismário
(Teresa) Bauer
Dià ,31- de Janeiro

.

Ismael Carlos, filho de
,Lu'iz (Anelore) Höschler.'.

Dia 02 de Fevereiro
.

"Ademir,
.

filho de Arno
( lta). Lange. Bár,bara Fran
eieie, filha de Heriberto (E
dite) Bihr.

Dia 03 de Fevereiro
Jonas, filho de Rudi (Nil

-za) Si.ewert. Grace Cerollni,
-filha de Écio (Rosel i) Pani.
plona. Thiago, filho de Adi·
loc ,( Rellnda) Kamehen.
Dia 04 de Fevereiro

" "Maicon Jackson, filho de
Catvllno (Maria) Rocha.

FALECIMENTOS

Dia 28.01.84
Gustavo Mathias, 75 anos

'Dia 29.01.84
Jaime 'Burger, 1 hora
Dia 01.02.84
Maria Pinheiro, 12 horas

.

Pedro Gonçalves, 66 anos

Adilson Kroget, 1 ano
Dia 02.02.84
Firmino Francisco' Leite,
62 anOs.

.

'Ele, I brasileiro, solteiro,
industriário, - natural de Po
merode, neste Estado, doml
ciliado e residente na Rua
Afonso Bartei, 203, nesta

,

eidadé, filho de Victor Ma-"
thias e de Rêlulina Mathias ..
Ela, brasíleira, solteira, ven
dedOra, 'Í1ascida em, Otacilio
Costa, neste Estado; .domi
ciliada e residente :na Rua:
Afonso Bartei, 203,' nesta

cidade, filha de Irénita SiI-:.
veira.

E para que chegue ao co-

6heeimento de todos" man
dei passar o presente edi
tai, que será publicado pe
la imprensa e em cartório,
ondê

.

será afixado durante.
15 dias.

do. ELTON BRANDT e RITA EMPRESARIADO FAZ PEDIDOS AOGOVERNADOR
MARIA MOREIRA. A cobrança C(� taxa· de 1J0tiftçou" v<irias'

c'. étnpresas
, Ele, brasileiro, solteiro,' iluminação pública por me- dó município jJélra apresen,
mecânico, nascido

.

�m Rio tI'O linear 'do� imóveis be-,�. "tação' de informações, plan.
do Sul, neste Estàdo, doml- "neficiados e não conforme a"

-

tas, projétos e outros 47
ciliado e residente em Ita-' faixa de consumo, aplicada documentos, visando a Ins-
pocuzinho, neste dlstrito, fi-' atualmente, fpi, assunto da taleção de equipamentos an·

lho de Warte!:. Brandt' e de � paut_a durante o" primeiro tipoluentes para tratamento
Edla Brandt, .Ele, brasllel- encontro dos empresários, ,de dejetos industr\ais. O
ra, soltelre, do lar; nascida lar�guaenses, esta semana. prazo de 60 dias concedido
em Joinville, neste Estado, As indústrias, prinçipaljmen-" pela Fatma é considerado
"domiciliada e residente em te, consideram-se prejudica- excessivamente curto e dian·
Guaram'irim, neste Estado, das com 'o pagamento de" te disso, pelos aborreclmen-
filha de JoãoMarçal Morei- altas taxas de iluminação tos que a medida tem cau-

re e de Maria Gertrudes Mo-' pública, em detrlmento das sado e pela inoportunidade
reira. gr�mdes propriedades, sem do' momento, pleltéa-se uma

Edital 1 ;3.572 de 01.02.1984' construções, que pagam o dilatação do prazo, para
DILSON GONZAGA DOS preço mmrmo, sistemática que. as 'exigências possam
'SANTOS e ÜJCIA IGNACIO' esta que vem sendo empre- ser cumpridas.·

�fe, brasileiro, solteiro,' gadà 'há anos. A Associação
. auxiliar de contabilidade" Comercial e lndustrfal de' Da mesma forma a eles
naturaide Jara'guá do Sul,' Jaraguá do Sul, diante des- 'se empresarlel preparou e

domiciliado e residente na te aspecto e da resposta da aprovou o conjunto de rei-
Rua' Corupá, 135, em Vila Prefeitura Munic,ipal, que vindicações da Associação
Nova, neste distrito, fiiho' considera diflcil a adoção Comercial e lndustrlal, en·

de Bernardo Gonzaga dos da medida, por uma série tregues na manhã de ontem
Santos e de Uli Wischral de fatores, vai consultar as ao governador Esperidião
.dos Santos. Ela, brasllelra, prefeituras d� Joinville e Amin, durante sua estada
.soltelra, lndustriérfe, . natu- Blumenau, buscando subsí- em Jaraguá do Sul, duran·
raf de Guaramlrjrn, neste dios ao trabalho que desen- te audiência concedida a

Estadp, domtelllade e' resi-' volve, pera mudança da sis- entidade, no Baependi. E

dente na Rua José Teodoro tem�ti'ca:·. que são as seguintes: cons-
·

Ribelro, laß, .nesta cidade, Os empresérlos, ).ambém, -trução da segunda ponte 500
filha de Pedro" Julião Igna-. reiteraram apoio ao Exe- bre o rio Itapocu em caré-
çio Junior e de Hilária Sch- cutívo, fevorévels a cobran- ter prioritário e urgente,

·

mitzfgnacio,
.

ça do asfalto já executado, pavimentação do segmento
EdHal 13 ..573 de.OQ.02.1984' muito,embora, recentemen-

. Jaraguá, .do Svl/Pomero.de,
:VALDIR MATHIAS e DULCE. te, o prefeito Durval Vesel;, .pevlmentação da Corupá/
APARECIDA SILVEIRA '

tenha declarado à imprensa São Bento do Sul; amplie
que a idéia de se tobrar a. ção da Agência da ECT, ca

pavi,.pentação feita na ges--' deia pública" regional e

tão enterlor, tenha sido a- maior limite operacional do
bandonada, por encontrar Besc, considerando que hou-
muitas resistências.

.

ve corte no Iimite, o- que
Dtscutlram, igua,lrnente, vem preocupando os empre-

as exigências da Fatma, que sários.
i------------------��-�--__-----------------

PRESERVAR É PRECISO. SALVEMOS A SERINGUEIRA

A gran'de sering�eira existente no início d/Ma ....
chal Deodoro, ao lado .da passagem de nível, está fadada
a desaparecer. Com seus frond�sos galhos, dando som

bra amiga·e abrigo priÍ1cip�lmente nestes 'dias de in
tensa canícula, deverá ced�r ante a volúpia imobUiária,
já que, no local, 'será erguido um edifício, desaparecen
do ela� também, uma das mais antigas construções ain
da hoje existentes na p'rincipal via pública da cidade e

que abriga o bar e lanchonete Ideal; do nosso amigo
Verner Walter Krüger.

.'

Seria, talvez o caso: do poder público Ipunicipal cl..
sapropriar o I!:)cal, preservando a seringueira e as d..
mais árvores do conjunto, construindo, quem sab'e, um
quiosque ou algo sem.elhante. A derrubada dessas ár

vores representará, sem duvidas, um retrocesso, ainda
mais quando se pensa em turismo' e em embe.lézar a

cidade. Está lançada .' a . campanha pela preservação;
.
Com a palavra as nossas autoriddes!

ÁGUA SIMBOLIZA VIDA
.Metade da população do mundo não tem acesso

.

.

direto à água potável
É de se esperar que para o anó 2000 a crescente neces

s'idade de água potável, em consequência do aumento da

'população mundial deverá criar sérios problemas para
as nossas já' eScassas res�rvas hídricas, especialmente
se éssà demanda for acompanhada da destruição de' pre-
ciosos mananciais devido' à ·poluição."

' .

SERViÇOS À COMUNIDADE
A comissão de Serviços à Comunidade ou 'a comis

são do meio ambiente de um clube pode desempenhar:
um papel fmpor'tar'lte em, projetos hídricos locais. An

tes de empreender um projeto, pesq'uise as necessidades
da área e recrute o ap_oic;> de líderes da cocmunidade,
âgências de proteção ao meio ambiente e outras orga-

. nizações.
.

Pã.trocirie 11 construção de in�tàlações -sanitárias
em uma área de SUa cidade onde sejam escassos os ser- ,

viços dessa natureza ou em uma área rural
.

da redon
deza. O Rotary Club de Malolos, B0lacan, Filipinas, foi

responsável pela constru,ção de mais de 100 instalações
sanitárias na comunidade de Masile:

.

.

Providencie .um "pâcote de idéias" contendo infor
mações sobre os vários mecanismos 'e dispositivos cria
dos para economizar água, tais como adaptadores para
ch�vêirQs, caixas de descqrga de fluxo limitado, etc., e

sobre ,Métodos de Preservação da água de chuva. Pre
sume-se que em países industrializados, entre 30 e 40%
da água consumida dpmesticamente se destina a descar
gas, em instalações sanitárias'.

COLUNA ROTÁRIA
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Educação 'pro�ove- treinamentos e

distribuí 'livros em Ja�aguá
Analisar e refletir' sobre

a. função social da Escola.
oferecer subsídios e propor
estratégias para elevar ô ín
dice de produtlvldade e de

flagrar o processo de parti
cipação da 19a. UCRE na e

laboração do Plano Estadual
de ;Educação-84/87, foram
os principais objetivos do
Encontro de Educa�ores da
19a.' UCRE/84, realizado
dias' 02, 03, 06 e 07 de fe
vereiro, no Centro Empresa
rial de Jaraguá do Sul', com
a participação da diretora
da. UCRE, chefes de divi-'
sões, técnicos da Diade/Di
fid e Oivig, supervisores. lo
cais dé educação, diretores
de escolas, especialistas em

assuntos educeclonels
.

das
supervisorias locais de edu
cação e unidades escolares,
além. de professores.'
Na última parte

-

dopro
grama do Encontro, o Prof.
Antônio César Becker, da
Secretaria da Educação, 'pro
feriu palestra sobre "A· De
mocratização da Educação:
uma crítica à Educação a-

tuai".
-

Já nos dias 6 e 7 passa
dos, no Colégio Abdon Ba
tista," T08 professores de co

légios estaduais, escolas bá
sicás e grupos escolares, du
rante 16 horas/aula, . toma-'
ram parte no Treinamento
para Atualização de Profes
sores de 1 a. à 4a. séries.

NOVOS CURSOS

No período de 13 a 17 de
fevereiro, junto ao Colégio
Estadual Abdon Batista, se
rão realizados dois cursos,
executados pela FERJ e 19a.
UCRE. O de "Atualização de

P_"ofessores de 5a. a 8a. sé
nes em Matemática", desti
nado a professores habilita
�os 01:1 não que atuam na

a.rea 2� matemática, tem por
'

finalidade orientar os pro
fessores da disciplina, quan
to ao conteúdo, métodos e

técnicäs de ensino, ao passo
que o curso"Atualização de
professores de 5a. a' 8a. sé-

rles em lniciação ,à Ciências
e Programa de Saúde", de
seja' orientar os mestres
nessas disciplinas, de 'acor

do com os preceitos emana-,

dos parh toda a rede oficial
de ensino.

"

cação e E.xpressão, Matemá
tica, Clêncies e Programas
de Saúde e Estudos Sociais.'
Em convênio com a Funda
ção de Assistência ao Estu
dente, a SE está .distribuin-·
do 429.520 livros dldéticos
às unidades escolares de la.

,

a 4a. séries.
Na manhã de sexta-feira

( on tem), no Baependl, fo
ram entregues oficialmente
os livros as UCRES de Jara
guá do Sul e Joioville. Às
escolas de la: a 4a. séries
da 19a. UCRE, foram desti
nados 11.483 livros, num

total de 16 escolas.

LIVROS DIDÁtiCOS
A Secretaria da Educação,

em prosseguimento ao pro
grama çle atendimento aos
alunos matriculados no en

sino público das redes ésta
dual e municipal, deu iní
cio esta' semana a dlstrlbui
ção de livros didáticos em

todo o Estado" de Cornunl-

Câmara aprecia novos projetos
A Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, realizou

sessõesna segunda e quinta-feira, aprovando projetos de
interesse da comUnidade.' Segunda-feira, na sessão presi
,dida pelo vereador Alvaro Rosá, deram entrada projetos
de lei, solicitando do Legislativo, autorização pare o Exe
cutivo alienar equiparnentos, veículos e sucatas, através'
'de concorrência pública" haja viste estarem obsoletos aos

serviços públicos. Dentre os bens em alleneção estão uma

caçernba, um Opala 77, pneus, câmaras, .colarinhos e mo-

tor Jeep .

.

Outro projeto altera a verba concedida ao Prefeito
, Municip?ll, à .'títuI'O de representação, passando de 50 pa- ,

,
ra 100% e um terceiro projeto, pedindo autorização para
'aplicação de eventuais recursos disponíveis no "ooen-mar
ket" e "owernight", prática essa reconhecida pelo Tribu
nal de Contas do Estado, evitando, assim, a desvaloriza
ção do dinheiro pelo retorno galopante da inflação.

.

A edilidade aprovou, com voto de louvor do líder da
bancada do PDS, Arnoldo Schulz, projetos concedendo
subvenções de Cr$ 5 milhões e Cr$ 1 milhão 30 Jardim
de Infândá-Emanuel e Escola Particular Jaraguá, respec-
tivamente., .

_

O vereador Luiz Zonta solicitou melhorias na, estrada
dé' Ribeirão das Pedras e Errol Kretzer, na tubulação da

,

rua Donaldo Gehring, que sofre como problema das inun

'dações, quando das fortes chuvas.

Eletro -,Diesel Jaraguá ltda.
POSTO DE SERViÇO BOSCH

Agora em Jaraguá do Sul serviços em

bombas injetoras e bicos injetores.

Rua Jolnville, n° 2.799' - Telefone: 72� 1354
defronte a Weg II - Jaraguá do Sul - sc.

Deixe o aviamento de suas receitas 'nas mãos de quem entende do ramo.

Farmácia Paraná
i �dministrada por profissionais farmacêu ticas formades; com 10 anos de experiên-
cie, sob a direção de Nella' Maria da Silva� CRF-1402;SC, filha de Jaraqué do Sul.

Aviamento de recei,tas,
,

medicamentos e perfumarias e os melhores preços 'da pra
Ça estáo aq_ui. Venha conferir! - Mantemos céuivêni�s _c.om Sindicatos. �. .

,

,�,Av" Mal. Deodoro, n.O 1.771' (perto da Ponte doVailattl ) ; Fone 72-1689 - JS:jSC.
... ",", '_ ;.,,- -.'

Veículos à á'lcool
-

Corcel II hobbv, beqe 1981
Fiat 147 LJ branco 1981

Veículos�à gasoli'na_
Corcel " L branco '. .. 1981
Corcel " hobbv, beqe , 1980
Corcel 'l l L, branco : .. 1979
Monza SL/E, branco ' 1982
Marajó SL, marron ' 1981
Opala cupê, branco �., 1980

';- Opala Comodoro 4 p, bege .: �.
1976

Fiat 147, marron 1979-
Fiat GL, azul 1979
Fiát 147. beqe ,........ 1978
Vol ks 1300 L, branco 1982
Volks 1500, verde 1972
Volks 1300, azul 1967
Vovàce LS, preto 1982
Passat TS c/ar cond. beqe met. . 1980
Passat Surf, beqe :..... 1979
Passat. branco . . . . . . . . . . . . . . .. 1975
Brasilia, marron 1977

,

Kombi. branca .. ,........... 1980
Kombi, branca 1977
Dodqe Polara, beqe � . . . . . .. 1977
F-lOOQ. marron c/ 1981
Kombi/Furqã'o diesei. branca 1981
Corcel" GT, álcool, beqe 1983

Corcel" STD, álcool, cinza 1983
Volks 1300, álcool, cinza 1982
Volks 1300, verde 1969
Corcel cupê luxo, branco 1977
Yamaha DT 180, preta .. . . . . .. 1983
,F-l00, verde ,

' ·1982

Ruà Guilherme Weege, n.O 34 .- 1.° andar

Fone 72-1366 - Jaraguá do Sul - sc.

ANGIOLOG,IA CLINICA E

CIRURGIA VASCULAR

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

Doenças da circulação, varizes, artereoesclerose,
trombose, embolia, eresipela, flebite, etc.

VIAÇÃO, CANARINHO
TRANSPORTEURBANO, INTERU�BANO, EXCURSÖES
A "Canarinho" preocupa-se com a sua locomoção,
colocando à disposição moderníssimos ônibus, com

I pessoal especializado, possibilitando uma- viagem
'tranquila, rápida 'e segura.

,I
' Programe beml Programe Canarinho,

o transporte carinhos,o,
.

------�--------.

,

, ,

Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Rua Guilherme Wecoe. m - Fane: 12-0091

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,�CC)Ç)PERAT1"� AGRfCOLA lH$,�I ITAJARA lTDA.,Corupá quer
desobstrução da Br-280

o vereador Lourival Malgren, do PMDB de Corupá, so-,
licitou ao Departamento Nacional de Estradas de Rodagem,
a remoção da barreira que obstrui o leito da BR.280, sen
tido Corupá/São Bento, no perímetro urbano da cidade,
caída em julho do ano passado, mês em que se registrou
elevados índices de precipitações pluviométricas. Ernesto
Felipe Blunk, vereador-presidente da qmara, fez coro a

solicitação, criticando a omissão' e o descaso do DNER,
pois no local não existe sinalização, tendo inclusive veí
culos caído num perigosa "lagoa" formada pelo represa-
mento das ágvas.-

'

De outra parte, a Prefeitura 'Municipal de Corupá ad
quiriu inicialmente 100 mil pedras, para dar início ao cal
çamento .a paralelepípedos da rua Nereu Ramos e poste
riormente da rua Almirante Barroso. Outras ruas rece

berão idêntico benefício,,�, medida em que as anunciadas
sejam concluídas, informou '0 prefeito Albano Melchert.

,

E a comunidade católica do ylztnho município pres
tou domingo, dia 5, homenagem de despedida ao Padre
Anselmo, Schmitter que prestou serviços por mais de dez
ancsà comunldade, pela sua transferência pare São Pau
lo. Padre Anselmo,' único radioamador de Corupá, parti- ,

cipou de um almoço oferecido pelas diretorias da igreja
e das capelas, quandor ecebeu uma placa e o brasão do
município, como forma de agradecimento' e carinho do
povo corupaense.

Na mesma oportunidade, tomou posse como novo vi
gário, o Padre Valério Cardoso, vindo de Minas Gerais.

NOTA DO PRODUTOR É BEM ACEITA

A adoção dá Nota Fiscal do Produtor, foi discutida e
analisada pelos prefeitos e presidentes de Câmaras Muni
cipais, na última' sexta-feira; durante assembléia da Asso
ciação dos Municípios do Vale de Itapocu. Tal sistema
foi muito bem recebido, pois gradativamente irá eliminar
a figura do- intermediário,. que em última análise é o ele
mento que fica com o maior: lucro, em detrimento do
produtor rural.

O secretário executivo Dávio leu disse que em 1986,
a Nota Fiscal do Produtor, que se tornará obrigatória a

partir de setembro, será a base para o cálculo do movi
mento econômico do setor agropecuário. E pera fiscal·izar
o transporte de p.rodutos agrícolas comercializados e pro
duzidos em Santa Catarina, o Estado contratou 120 fiscais
rodoviários. "

Na essernbléla da Amvali, também, dentre os assun

tos técnicos e outros discutidos, foram dirigidas críticas
a atuação do Tribunal de Contas, por algumas exigências
esdrúxulas, que vieram burocretlzar os. serviços contábeis
das rhlihiéipaI idädes .

,
'E como boa 'nova, enunciou-se que o bolão do ICM,

pera a priméira quinzena de fevereiro, será de .

Cr$.2.943.741.790,00. a serem rateados entre 0$ 199 mu

nicípios éatarinenses, de acordo com os seus indices de
participação. Da mesma forma, lnformou-se qus o' Fundo
de Participação dos Municípios, pera este mês, será de 8%-
superior ao do mês de íaneiro.

'

,

A Arnvali: dentro do princípio da rotatividade adota
qo, realizará a sua próxima ass.embléía na 'primeira sexta
feira de abril, em Massaranduba.

G
· ·

uarammm ,é N ,.
, ,otlcla Estado de Santa Catarina

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

D E C R E T O N.o 911/84
tensão de 130 rnetros.
3. Aos alunes carentes

das redes municipal e esta

dual, a Prefeitura distribui
rá no Infeto das aulas, 4
mil cadernos e outros mate

riais didáticos. E segundo o

Prefeito, está em estudos' a
implantação do pré-escolar
junto aos bairros" Avaí e

Rio Branco e. afora isso,
está-se reformando e pin-

. tando o prédio do Jardim
de Infância Bom' Jesus, on

de estudam mais de cem

crianças, tudo por conta da
Prefei tu ra.
4. Ontem, dia 10, oito

agricultores de Guaramir-im,

receberam em Indaial os re

cursos do Programa de Re..

cuperação das Pequenas
Propriedades Rurais, atra

vés do Flnsocial, no valer
aproximado de Cr$ '10 mi
lhões. Foi o primeiro lote
de agricultores e posterlor
rnente outros serão benefi
ciados.

. .' '

� .. Edital de Convocação
Assembléia Geral Ordinária

1. A Prefeitura Munici

pal de Guaramirim conce

deu a seus servidores, vigo
rando desde 1.° de janeiro,
reajuste salarial na faixa de
40%. Antes do aumento, o

prefeito José de Aguiar e

quiparou o teto mínimo' em
Cr$ 65.000,00 e sobre este

valor concedeu mais o rea

juste.
2. Em tempo recorde de

seis dias e às suascpróprias
expensas, 'a municipalidade
guaramirense reconstruiu a

ponte' pênsil na localidade
de São Miguel, em Guami

ranga, que faz divisa Gua

ramirim/Araquari, numa ex-

Declara de UtiHdade Pública, para fins ,de desa�
propriação amigável ou judiciál, o imóvel que
especifica.

De acordo com o art. 25 do Estatuto So

cial, ficam convocados os Srs. associados, em

pleno gozo de seus direitos,' para Assembléia'
Geral Ordinária, a ser realizada no dia 18 de
fevereiro de 1984, no Salão São João, sito à
Estrada Itapocuzinho - Jaraguá do Sul-SC, em

primeira convocação com' o mínimo de 2/3
(dois terços) de seus associados às 07h.,' em
segunda convocação com o mínimo da metade
mais UA1, de seus associados às 08h., em ter
ceira e última cónvocação com a presença de
no mínimo lO (dez) associado@às •. , na

qeel havendo número legal será discutida a se

guinte:

o PREFEITO MUNICIPAL DE JAR.A.GUA DO SUL, .no
use de suas atribuições legais e nos termos do. ArL 6.°
do Decreto Lei N.o 3.365, de 21 de jun.ho de 1941;

5. Foi concluído e en

,tregue ao tráfego, o atenro
'das cabeceiras da' ponte na

divisa Guaramirhn/B. Velha"
construída pelo Governo .po
Estado, em concreto arma

do. Houve substancial di

minuição das distâncias.

Lavação, polimento, teto e estofamêntos e limpeza em
.' geral, é coma. '

O E C R E T A:

MarschallPolimentos
Experiência, a certeza de um trabalho

bem executado.
\ '

I Av. Getúlio Vargas, 210 - Jaraguá do Sul-SC
- ---...;._____,._.___,__

- Art. 1.° - Fica declarada de Utilidade Pública para
. fins de desapropriação, por via amigável ou judicial, a

área de 374,53 m2 do imóvel de propriedade do Sr.
PAULO HORT, situado à Rua ,183 - José Marangoni,
registrado no Livro 3-5, sob oN." 36.949, do Cartó
rio de -Reqistro de Imóveis da Comarca de Jaraguá do
Sul, para fins de abertura da, Rua 127 - Gaspar.

ORDEM DO DIA
-csr:.....

1. Prestação de contas dos ór-gãos de Adminis-
tração e Fiscal, pelo Relatório da Diretoria,

.
Parecer do Conselho Fiscal, 'Parecer da Au
ditoria, apresentação do Balanço Geral com
a Demcnstração das sobras e Perdas.

2. Destinar as Sobras verificadas no exercíclo
de 1983.

3. Eleição do Conselho de Administração.
4. Eleição .do Conselho Fiscal.
5. Autorização de financiamento de EGF e ou

outro financiamento para capital ae giro.
6. Autorizar a operar com terceiros.
7. Autorizar a aplicação de uma parcela do

FATES.

, .

Fique sabendo como será o tempo
Estudos meteorológicos bilidade de algurhas estia-

prenunciam que de feverei- gens. ,

ro a junho deste ano, vai A previsão indica sete

chover mais do que o mes- dias de chuva pera Santa
mo período do ano passado Catarina este mês, mas, pa-
em toda região. Centro- ra a Capital estão previstas·
Sul. A maior ocorrência de- nada menos do que 21. Em

verá ficar na faixa litorânea. março igualmente, chove
Santa Catarina e Rio Gran- muito mais na Capital, loca-
de do. Sul terão precipita- lizeda na região litorânea,
ções menores do que os ou- 15 contra 8 do interior. Em

tros Estados. . abril 15 contra 9. Maio 11·
Abre-se inclusive a possl- contra 5 e junho 11 con-

tra 5.
Para os que estiveram

programando férias pode
rão escolher a melhor op
ção, quando não se prepa
ram com canoas e inflá
veis, para escapar de algu
ma enxurrada de maior en

vergadura, lembrando o dra
mático ano de 1983, cujo
trauma ainda está visível no

semblante do sofrido povo
catarinense.

,Afonso Piazera Neto Art: 2.° - As despesas decorrentes do presente
Decreto correrão por conta de dotação própria do Or

çamento vigente.- Engenhei'ro Civil _;,

PROJETOS E CONSTRUÇOES EM GERAL
" Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições
.

em con

trário.
�

89250-Jaraguá do Sul
Santa Catarina

Ay. Getúlio Vargas, 158
l.Q Andar - Fone: 72-0186'

Jaraguá do Sul, 30 de janeiro de 1984.
8. Assuntos Gerais.

mJRVAL VASEL
Prefeito Municipal

- EDITAL
. AUREA'MüLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de Santà Catarina, na forma da
lei, etc. . .

'

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Certörlo pare protestos os títulos contra:
DORVAL MILOS, Av. Mal. Deodoro, 790, nesta. EGIDIO
FURLANI, Estrada Garibaldi, nesta. ELIZlARIA C. DA
SILVA, Rua Joinvllle, sln, nesta. IVO LENZ, Rio Cerro I,
nesta. MARLENE ZAPELLA, Rua' Jose Teodoro Ribeiro,
s/n, nesta. MARIA LUIZA SCHOLTZ, Rua 25 de Julho,
994, nesta. PROTAZIO GORGES, Rua Frederico W. Sono
nenhohl, s/n, nesta. PEDRO FAGUNDES, Av. Mal. Deo
doro, A/C Su�rmercado Aldi, nesta. SALETE MARIA
WEI'LLER, Rua Reinoldo Rau, 35; nesta. UDO SCHROE.
DER, Rio Cerro km 4, nesta. WILMAR LUIZ BARATTO,
Rua João Planinscheck, 68, nesta. WADISLAU WINTRICH
Rua Barão do Rio Branco, nesta. WALDIR RISTOW,
Rio Cerro I, nesta. IRACI FOSSILE, Rua José Emmendo.
s/n, nesta.

E, como os dltos devedores hão foram encontrados
? ou s� recusaram a aceitar a devidi'l intimação, faz por,
mtermedio do presente edital para que os mesmos com

pareçam nest� Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no
prazo da lei a fim de liquidar o seu débitô ou então
dar raz�o por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc.I

nsl Jaraguá do Sul, 09 de' Fevereiro de 1984.
AUREA·· MÜLLER GRUBBA

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

AVISO: Outrossim, avisamos G as.iados
que os documentos relativos ao exer

cício de 1983, referidos no art. 5.°,
Item' I, letra "F" do Estatuto Social,
encontram-se- à. disposição na sede

,da Cooperatlva;

Para efeito de cálculo de "quorum" a Coopera-_
tiva é composta por 217 associados.

Jaraguá do Súl, .07,de fevereiro de 1984
.,_ �, t. _,

Vasel: congregar forças e buscar soluções IVG KONELL
Secret,? de Administração e Finançasbafou: "Se não for o muni

cípio, então que seja a Am- '.----------.------.--.----------'
vali a organizadora, pois
com essa atitude, os objeti
vos jamais serão alcança
dos. Precisamos congregar
forças comunltérfas e unir·

partidos políticos na busca
de soluções. Não admito que
se frustre interesses comu

nitários como ocorreu".

tes, mereceu por parte do
chefe do Executivo o seu re

púdio pela forma como o

encontro' foi conduzido. Va
sei manifestou o seu incon

formismo pele maneira co

mo ,foi coordenado,' não
concordando que o .encontro

fosse dirigido por um parti-
,do político (PDS)"prescin
dindo o Município. E desa-

O episódio registrado dia

2, à noite, quando da visita

a Jaraguá do Sul do secretá
rio Marcos João Rovaris,.
dos Transportes e ,Obras,
para discutir a construção
da segunda ponte, que cau

sou pequena pólêmica, em

rezão dó não convite oficial'
ao prefeito Durval Vasel,
para participação nos debe-

I

AJUDE A CONSTRUIR O ANCIANATO DE'

DE JARAGUÁ DO SUL.

SEJA UM SÓCIO DA ASSOCIAÇAO
"LAR DAS FLORES".ERMINIO MORETTI

Presidente
._----------.-----_._ .._---

,
j

F
.'

l'

I

��,.,.

AS MELHORES SUGESTOE-S PARA
PRESENTES ES1AO AQUI!

Na Joalhttria Ä Pérohl, .você encontra�a,.tigos pa
ra presentes � aecoração, peças de joalheria, reloj.oa7
ria, objetos em prata, cristal e porcelanj'.l qve real
çam o seu ,r.equinte e bom gosto. Em..anexQ, a Otl.c;a
Moderna, com os últimqs lança'mentos em óculos· na-

. cionais' e importados. Visite-nos

�----_._.---._��-------�---�--
..

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

ocasiões é com o

LAN%NASTE'R
O SEU RELOJOEIRO

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

Joalheria A Pérola
Ótica',Moderna·
Rua Reifloldo ,Rau, 289 - Fone 72-1823

"

fiiül HERMES MACEDD� 200 LàUA� DO AIO GAAl"DE AQ GAAI\i.DE AIO,

,--------------------------,'",'
.
_ ... -. --'':--, .. '-_'-"_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,,'-,Dos Jornais do Estado' 'Júízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

,

EDITAL DE CITACAO
O DOUTOR IVO HELMUTH GERLACH, JUIZ se as testemunhas arrolada? 111- Cite-se o

SUBSTrTUTO EM EXERCICIO NA COMAR- espólio de Estela Antoine, através o inven
CA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SAN- tariante, cujo endereço deverá ser forneci-
TA CATARINA, NA FORMA DA 'LH, ETC... do pelos autores', bem corno.: todos .os cojj-

,

frontantes e suas respectivas esposas, ,se
FAZ SABER a todos quantos o presente casados forem, e por edital, com o prazo

edital de citação, com o prazo de trinta(30) de trinta(30) dies, que deverá Ser afixado
dias virem ou dele conhecimento tiverem e no local de costume e publicado por uma

interessar possa, que por parte de MARIO vez no Diário da Justiça e' por duas vezes

FLORIANI· e sua mulher, brasileiros, casa- na imprensa local,' aos. lnteressados ausen-

,dos, residentes e domiciliados à Rua Ar- tes, incertos e des_conhecidos, para cornpa
quimedes Dantas s /n. nesta cidade e Co- nharem a Audiência -preliminar de justifi-
marca através

.

de seu bastante procura- cação e posse e, se o quizerem, contesrar
dor, advooado dr. Reinoldo Murara, foi re- a Ação no prazo leqal, que' fluirá a decl
querida a Ação de Usucapião ·n.O 745, para são que declarar justificada a oosse, IV
aquisição do sequinte imóvel, Um terreno Certifique-se por Carta"AR", par.a os fins
urbano' corri a área de 2.374,00ms2, edljl- do. § 2.°, inciso II, dó ·Art. 942, do CPC,
cadó com uma casa' de madeira 7x9 em os representantes das. Fazendas, da União,
mau estado de conservacão, situado na ci- do Estado e do Município de Corupé, para
dade de Corupé, fazendo frente em .40,00 que manifestem, Interesse, na causa. V-I nti
ms no -Iado impar da Rua João Toslni, tra- me-se o MP. Vl-lntime-se e. Notifique-se.
vessão dos fundos com 40,OOms em ter- Em, 16/9/83. (as) Sérgio Luiz Rosa de
ras de Melite Pereira do Nascimente, ex- Bem - Juiz de Direito da 2a. Vara. E, para
tremando pelo lado direito com '59,70ms ooe cheoue ao conhecimento de todos os

com uma servidão de.passaoem e pele lado _interessados ausentes" incertos, e desconhe-
esquerdo com 59,00ms. com terras de Os- cldos, foi expedido o presente edital, que

-x- veldo Eqgert..DESPAC-HO DE FLS. 13 ver- será publicado na forma da lei e afixado

A (.
. ". b I SQ.: R .,H. Designo o dia 29/3/84, às. 9 h no local de costume, no átrio do Forum,

g ria americana, jum e" é ape ido de elefante de pera 'ter luoar a Audiência preliminar de correndo o prazo de 15 dias, para contes-
coisa grande, de jogo dure. Ne caso brasileiro, esse" (um- Justificação de Posse, mantidas as demais tarem, querendo; .

â contar da sentençabo' financeiro de US$ 6,5 bilhões, montado tijolo com ti- determinaçõe.s. exaradas no despacho retro. que justificar a possei sob pena de serem
joio num desenho mágico, diria Chico Buerque.: constitui 'I-se. Em. 6/12/83. (as) Sérqio Luiz Rosa tidos como verdadeiros os fatos articulados
o maior contrato de crédito já firmado na históríe atribu- I de Bem - Juiz de Direitó da 2a. Vara. .pelos autores: Dado e passado nesta cida
lada do capitalismo internacional. De um ledo, pelo va-" DESPACHO DE FLS: 12"verso e 13: I-R. Ho-

.

de de Jaraoué do Sul, aos 02 dias de jalar da operação, dinheiro suficiente para a construção de -Ie, ll-Desiqno o dia 14.12.83, às 9,30 horas" neiro do- ano de 1984 Eu,
330 quilômetros de metrô, na cidade do Rio de Janeiro. Ou pare ter luqar a audiência preliminar' de Escrivão, o subscrevi. IVO HELMUTH GER:
equivalente· aos gastos do Brasil, este ano, com a importa- justificação de pOSSe. Por mandado, intime- LACH - Juiz Substituto em exercício.
�o��t�loo. �ootrolad��lonómero�cr�o���============�==�=========�=�======�;empenhados no mesmo empréstimo a um único mutuário',
já' devidamente. "patrulhado pelo fundo monetário. São
mais de 650 bancos na direta, cem mais uns 200 de se.

'

qunda Iinha, via �epasse, na indireta. Nosso "jumbo",
POl!?, vei para o livro de recordes do Guiness.

-x-

O Ministro da Justi�a', Ibrahlm Abi-Ackel, designou ee-
- miss�o de três juristaIS João Batista, Clayton ROlsi, Alfredo

C�i(rala Nader e Nely Figueiredo Paschoé!1 "-'- para em 90
dias, estudarem a consolída�ão e' atualiz:ação da legislação
que regula a censura. A criação de tributos para Hlmes
pornográficoc5 de extrema Iicensiodade; uma carga tribu
tária mais acentuada para os filmes pornográficos impor
tados; o desestimulo a produções artísticas ligadas à cul
tura estrangeira; a discielina dos vídeo-cassetes e dos ví-'
deo-clubes; e a subordinação direta ·do Serviço de Censura
ao Governo Federal.

Feverelro/84

Àumentou consideravelmente este ano, a incidência de
conjuntivite na população de Blumenau, provocada, segun
do autoridades médicas, em 90% dos casos por vírus. O
7�o Cars - Centre Administrativo Regional de Saúde, se

gundo seu titulai, Nilton Nasser, se mantém em alerta, re

comendando cuidados especiais à população. A automedi ..

cação deve ser evitada em troca do auxílio de um 'especia
lista, adverte Nasser. Batizada por "Alfonsinite", numa sá
tira ao grande fluxo dé turistas argentinos que visitam a

região. ,

-x-

À laida da ,sede do Conserho Federal da OAB, onde foi
ouvir uma palestra do sr. Esperidião Amin, o editor do
Pasqúim, Jaguar, contava a amigos já ter escolhido ,8 legen�
d•. para uma foto qUe mandara tirar do Governador, foca
lizando, do alto e 'de costas, a sua careca. A lenga: "vista

'

aérea de uma das melhores cabeças polfti�as do País".
'

-x-

O Prefeito Cláudio Ávila da Silva' reunío-se com a
metorte dos suplentes de vereeoor pelo PDS. O encontro
serviu pare uma troca de idéias políticas e administra
nvas e, também, para .coleta de sugestöes. Ao tinal, alguns
'aos suplentes que haviam demonstrado a intenção ele, pen
durar as chuteiras políticas acabaram mudando de idéia.
N. k.: cste semanário já se manifestou sobre a 'matéria, faz
tempo, entendendo que os suplentes, tanto do PDS como
do r'MDB, deveriam ser convocados em torma de rodízio
uma vez por ano, por ternpo que tosse fixado. c que eles
c<?m Seus sufrágios, possibillteram formar as bancadas �
é!1udaram com o seus suör para as amenidades dos efeti
ves .. Além do estimulo para 'nevas eleições, receberiam al
gum dinheiro do muito que gastaram e concorreriam com

90as idéies que _eles mantem em sonho, o que poderia a-
iudar a população que neles confiou o seu voto. E não
se admirem se saírem: novos líderes polttlcos do seio
desses suplentes. Que os efetivos deixem de ser sovinas
e pensem no/assunto, nem que seja para mudar reçímen-'
tos e regulamentes, porque é um iusto reconhecimento
para quem tanto luto!:! por um ideal que se esfarela no
confronto com a realidade.

-x...,..

, O Prof. Santo Rossetto, autor do projeto de criaçãôdo "Centro de Memória Sócio-Cultural do Oeste. Catarinen
se", vai propor que a Fundeste e a UFSC firmem convê
nio d� co�peraç�o para pesquisa e preserv.@ção de achados
pr.é-hlstóncos.· A proposta de, Rossetto, professor de Soció
i09ia, Arqueologia e Antropologia dos cursos da Fundeste,fOI motivada pelo anúncio de instalação de um laborató
rio arqueológico, em Florianópolis, para recuperar e pre
servar o material identificado de populações pré-históri
cas que povoaram o Oeste. O laboratório será instalado
na UFSC com apoio da Eletrosul - Centrais Elétricas do
Sul do Brasil SIA.

-x-

Quem se enc_Qntra, em Florianópolis, desfrutando dos
_

prazeres do ver�o da Ilha, é o Deput.aclo gaúcho Jo�o _Vi: .

çent� Goulart, filho de Jango ex-Presldentt;l da RepublICa.
'

�' .

,

CORRE10 ·DO POVO

. ,

Banhe 4 vezes mais
COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DINHElRO.
VERIFiQUE NOSSOS PLANÓS DE PAGAMEN TOS E A NOSSA UNHA DE PRODUTOS.

TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS US�f)AS.

Revendedor Autorizado

,

RONDA

Jardim São Luiz
COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ POR APENAS

.

Cr$ 31.200,00 POR MeS.
JARDIM S,AO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO

JARAGUÁ ESQUERDO.
EMPREENDIMENTOS

MARCATTO"
IMOBIL 'ARlÖS
LTDA.
CRECI-093 - 11." REGIAO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136
.1" -

Entre noMonza4 portas poraqui.
Eli'eld"rler Cllireil

.

de verealls ltda�
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Fundado em 10/maio/1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor 5chmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
ri.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 126/
80. Redação, Administração e Publicidade: Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira n." 290 - CX. Postal 19-
Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - SC. Composi
ção e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF -

Blumenau - Telefone: 23-0062.
Assinaturas para Jaraguá do Sul: Cr$ 6.500,00

," Outras cidades: Cr$ 8.000,00
Número atrasado: Cr$ 200,00
.Núrnero avulso: '. .. Cr$ 300,00
Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.
Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltda.
Este jornal é associado a ADJORljSC e ABRAJORI.

ESCANDINAVIA A NOVA OpçÃO
COPENHAGEM COM 30% OE DESCONTO..
Na tarifa Ponto a Ponto.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

Nórdica 'Representações
Ru. Padre Jacobs, n.O 23 -- Fone 22-8477 -- Blumenau

Arno Olavo Duarte'
ELETRICISTA AUTÖNOMO -

10 ANOS DE EXPERI�NCIA NO RAMO

Eletricista em geral, manutenção industrial, monta
gem de painéis, consertos de caldeira à óleo, caldeiras
a lenha e serviços de encanador.

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

/ �

.

BATERIAS NOVAS, USADAS, RECONDICIONAMENTOS,
REC�RGAS, E CONSERTOS EM GERAL.

Verifique nossos serviços e o nosso atendimento.

Rua Pastor 'Ferdinand Schluenzen, n.O 295 - fone 72-0755
Jaraguá do Sul - SC.

( VÁAIG HiH±)( CRUZEIRO J
Passagens aéreas e serviço de cargas e encomendas

Varig/Cruzeiro oara a região da Grande Jaraguá do

Sul, é com a Organização Contábil "A Comercial" SiC
Lida. Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 290 - Fone
72-0091 -, anexa a redação deste jornal.

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de' Itapocu

... HÁ 40 ANOS

-- O Conselho Regional de Desportos
de Sta. Catarina, em resolução, entendia
que a nenhum clube era permitido o uso

do nome Brasil (óra vejam!) e o 'alvi-anil
convocava AGE para mudança da A.A. Bra
sil, formando-se partidos que opinavam
pelo nome de Barroso, Belmonte e Bae-'

pendi, este último vitorioso. E a coluna
"Gotas e Goteiras", de AZYAR, informava
que os zagueiros Heinz Mahnke e João Gi
rolla, ambos ex-defensores da S.O. Améri
ca, acabavam de solicitar registro pela
A.A. Brasil. E mals: Fausfino Girolla tam
bém estava propenso a ingressar nó grê-
mio de Guilherme Schwanke.

.

-- Gumz Irmãos Ltda. requeria para
seu nome terreno com 615.000 m2, sito à
Estrada Rio Cerro, adquirido de Albrecht,
Ricardo, Arthur, Tecla e Zilli Gumz.

'

-- Leopoldo Reiner; falecido, ex-só
cio da Sociedade Gráfica Àvenida e. im
pressora do "Correio do Povo" requeria
licença para pintar e limpar a calha de seu

prédio n.O 350/4 à Av. Getúlio Vargas. Já

naquela época estava. fazendo falta um,
ministro Hélio Beltrão. V. não acham?

... HÁ 30 ANOS

-- Salário mínimo em Santa Catari
na: após prolongados estudos e debates
saía o salário para la. sub-região -- Flo
rianópolis, Blumenau, Brusque, Criciúma,
Gaspar, Itajaí, Joinville, Orleãs, Tubarão e

Urussanga, no valor de CrS 1.050,00; 2a.

sub-região -- C-açador, Canoinhas, Jaraguá
do Sul, Joaçi!ba, Lages, Mafra, Porto U

nião, Rio do Sul, S. Bento do Sul, Timbó
e Videira, Cr$. 968,QO. Demais municípios
Cr$. 840,00. Bons tempes ... Depois-�disso
já tiramos dois zeros dos centavos e. mais
3 do cruzeiro, e mesmo com os 5 zeros

fóra aindà estamos pagando quase 60 mi
lhas.

- Era o começo de fevereiro de 1954,
como hoje, em 1,984 e es problemas ós
mesmíssimos. Na edição 3.270, de 14 a 20
de janeiro de 1984, publicou o "Correio
do Povo" -- "Bananicultores nãe gosta-,
ram da tributação da fruta", em defesa
dos lavradores. Mas há 30' anos não era

diferente. Querem ver? "A tragédia dos
lavraderes, Quando as chuvas .de granizo
não �stragam, os preços não compensam.
Quando tudo corre bem, não há transpor
te, Depois do arroz, chegou a vez da bana
na. Enquanto a Viação Riograndense e a

rede de Viação Paraná-Santa Catarina des
confiam uma da outra, as bananas apo
drecem. Nem parece que tudo isso é Bra-

sil! Telegranías do Prefeito Municipal aos
.

Ministros da Viação e Agricultura. Os go
vernos bem intencionados e o desespero'
dos lavradores na luta pelo aumento da

produção". Só que hoje é pior: diminui a

produção e incha a periferia da cidade

que cresce incessantemente, gerando um

grande problema social e fome. Até quan
do? Jaraguá do Sul exportava mais de mil

vagões de banana pér ano.

... HÁ 20 ANOS

Um ciclone varria Jaraguá do Sul
ne dia 27 de janeiro de 1964. Ventos de

quase 100 Km. acompanhados de grossa
chuva e granizo, transformavam a fisio
nomia da cidade. Telhados descobertos,
plantações devastadas e danos materiais
de toda a ordem, somavam alguns milhões
de prejuízo, fenômeno que só. aeenteeera
há 20 anos (em 44) e assim ainda numa

�ona não edificada.
� Um eamlnhãe carregado de arroz,

malhas e bicicletas procedla de Pomerode
em direção de JoinvUle e quando se dis

punha a 2a. parte da Serra de Jaraguá fa
lhou o freio e o veículo ,precipitou-se num

grotão. O motorista, o inditoso José Ro•

drigues, de Arrozeira, , 35 anos, pai de 3

filhos, morreu esmagado debaixo da vla
tura com 16.000 quilos de carga.

- A posse e transmissão do cargo
de prefeito de Corupá (eleito em 3 de
outubro) teve transcorrer festivo, confra
ternizando não só a coligação PTB-UDN,
que elegeu Leopoldo Krueger, mas tam

bém representantes do PSD e elementos
do PRP.

Guarda-Pós?

... HÁ 10 ANOS

Eram admitidos em Rotary três.
novos companheiros: Bruno Breithaupti
José Alberto Barbosa e Milton Kohlbach.
O Governador José Santi do Distrito 465
ficava satisfeito com o crescimento do R.C.
de Jaraguá do Sul.

-- Um A Pedido publicado ne come
ço de fevereiro: "A um Dom Juan irres

ponsável. A quem não tem o mínimo de
ver-gonha e escrúpulo, transformando-se
em sujeito ordin6rio e bajulador transtor
nado. Use o mínimo possível 'de respeito,
Cuide-se! As conseqüências poderão apre
sentar-se na hora oportuna. Ass. Roberto";

-- O Nelo Hotel inaugurava o seu es

tabelecimento no período considerado
pré-centenário, dando resJ)'osta ao chama
mento dos responsáveis, com relação à

hospedagem aos forasteil'os. Hoje -ereseeu

quase o dobro em tamanho e conforte.

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, jalecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
letós de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéis e supermerca
dos.
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 em Blumenau e Rua do Príncipe. n.O 789 ,

Telefone 33-5660 - em Joinville.
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Mais umaCOMERCIAL FLORIANI
REVENDA E ASSISTeNCIA TeCNICA autorizada' de

cale. SHARP 'e DISMAC para Jaragu' do Sul • reglio.
Temos toda linha de máquinas de escrever

OLlVETTI, manual e elétricas.
Grande quantidade de máquinas USADAS: OLiVEnl

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 Portq, 331 - Jaragu' do Súl.sc',

"Como irradiar a vida" "-:-"-"-.. 0·'--:' •

;'" :
,

'

-'," ;"

'elpp�e�ª -em
,

concordata"
Para que todó o Homem poss,� trr��iar vida é ne

cessário que deseje transmitir saúde, alegriá, coragem,
calma e boa vontade. Não deve desej,ar ser rico, famo
so, erudito ou poderoso.

O doutor Irineu 8ianchi; juiz
de direito da la. Vara Cível
em exercí.cio da Comarca d.
Jãraguá do Sul, concedeu dia
2 passado, deferimento a con.
cordata preventiva solle,ltadl
pela 'Estofados Krause Ltdl,,

'

I

que juntou no pro,cesso uma

série de documentos expondo.
a crítica situação financelrl,
vitimada pela reversão de ex·

pectativas em, seus negócios,
em razão da retração do mero
cado consumidor local, regio
nal e nacional. A empresl con.
cordatária tem 51 empregados
e duas filiais (lojas) em ·Blr· .

ra Velha e Gaspar.

Deve viver sem ódios, caprichos, ciúmes, inveja ou

temor. Deve desejar ser simples,
, fiel, franco, natural,

puro e sincero. Saber dizer "não sei", se for,nececssário.
- ,

Tratar todos os seres humanos com absoluta igual
dade, Enfrentar destemidamente qualquer obstáculo ou

. dificuldade. Deve deseJar _que os outros vivam do me

Ihor modo possível a sua própria vida. Para isso, não
deve intrometer-se, interferir, mandar ou dar conselhos

q�e nio sejam solicitados.

Deve auxiliar o semelhante pelo exemplo, atitudes,
sugestões e nunca por imposição ou capricho. Só asslm
irradiar' VIDA!

'

RELOJOARIA AVENIDA

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

Marechal e Getúlio Vargas Extraído da Revista "O Rosacruz", publicação da Ordem
Rosacruz - AMORC - Cx. Postal 307 - 80000-Curitiba.

_. .l

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 SERVlÇOS.
TUBOS SANTA HELENA

Tubos de concreto para suas obras
Rua Joinville, 1.016 Telefone: 72.1101

I
A moda certa em roupas e calçados é com jl

CINDERELA, onde estão as melhores opções
. para cada' estação.

CINDERELA

"',,>.
"

� ..

� .

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

�-�........-------------------------------�

DESPACHANTE VICTOR I

,jlj'1,
I
I

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

Carteira de Identidade. mBESC,�Av. Mal. Deodoro, 557
(iunto a firma- cm�endoerfer)

Telefones! 72.0060, 72-0327 e 72�0655
� .. :�.

/
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,

KUCHENBECKER ASSUME - O despor(ista Sérgio
j(uchenbecker, assumiu die 2, o cargo de: presidente da Li

ga Jaraguaense de Futebol de Salão, substituindo, a Luiz
Carlos Nicoluzzi, que- trensferiu-se à .Capital do Estado,
por razões � ordem profisslonal. Sérgio cumprirá manda
to até janeiro/8S. Na mesma.oportunldade, em substitui
ção a Valdir Bruch, hoje- em plagas gaúcha.s onde

,
atua'

como representante da Weg, assumlu o cargo de
' diretor-

administrativo da LJFS, Álvaro Ewald. ' ,

'ASSEMBLÉI,A PRÓXIMA SEMANA - A diretoria da Ll

gi Jaraguaense de Fut. de Salão, esteve ,reunida terça-feira à
noite, para deliberar sobre as novas taxa,s a serem eebra
�as em 84 e elaboração .do orçamento a ser entregue aos

clubes fiJiados na assembléia .que realizará na próxima se

mana" referentes aos CamPeonatos Citadinos Adulto, Juve.
nll e Infantil desta temporada. A LJFS tinha 16 filiadas,
porém, com a extinção da Jarit� e ,Cyrus, hoje massas fali
das, conta com 14. A Ja,raguá Fabril está se filiando e ou-

tras também manifestaram interesse.
' ,

E:STRELLA: MATHEDJ É' PRESIDENTE ...,.- O suplente de
vereador do PMDB, Gustavo Mathedi, foi e�itQ domingo
presidente da Socledede Sport Club Estrella, de Nereu Ra
mos, contrariando as especulações que tinham como .cer

'ta, a reeleição de Paulo Ademir Floriani:. Mathedi fez am- ,

pra campanha entre os ' associados 'e' obteve vitória no

pleito. Seu vice é Arno Zimmermann, sendo que a entre

ga de cargos deu-se terça-fei!'a ,à nolte, dia 7.

FUTEBOL: ASSEMBLI:!IA DIA 16 - Vàldir Arno Stri
cker, presidente 'da Liga Jaraguaênse de Futebol, confir

,

mou para o dia 16,' próxima'quintii-feira,
.

às 19h30ní, �na
sede da entidade, assembléia com es clübts filiadós ,para

,

tratar sobre a' realização dos Campeo,:,atos" da la. e 2a.
Divisão de Amadores de 84. Os campeonatos ' devem come-

s.r em abril, segundo Stricker.'
" " ,

'

ATLETISMo COMPETE' NA BOlrVIA .: Waldtr Glese,
, Nilson, Franz, Sérgio Martins, Antônlo s.M ..Fortes, �IVéÍro
leithold, Clarice Kuhn, Cornélia Holzinqer, Dóris, Rónchi,
mais o técnico José Aug,�sto Câgliöni, formam a .delegação
de Jaraguá do Sul-que parte amanhãl dia 1,2, rumo a Sta.
Cruz de La Sierra, na Bol ívia;' para ,diSP!:lt�r nos dias 18

� e 19, o "Match Internacional de Atletismo", ao ládo da
Seleção Olfmpica da BolíVia, Seleção de 'Santa Cruz, 'Sele
ção de Cochebamba, Seleção de La Paz e Seleção do Para
guai. Com o 'apoio da. Divlsão Municipal de Esportes, Kohl
bach e Rodoviário :Jaraguá, a, Seleção de Jaraguá do Sul
"representará oficialmente o Brasil naquela competiçãn in

ternacional, -sequndo a Confederaçjo Brasilefra de At'letis-
mo.

.

, PELADÃQ: NOVA RODADA HO�E ;_ A partir das 14h
de hoje; será desenvolvida .a terceira rodada da fase semi
final do Peladão, com os jOgos CO,nexa � Màrisol, Confec
ções Neuza x Paper Plast, Gu'!'.�,x 1Y'0itas, Satélite :X Vasco,
Fantmann x Ind. ReuniClas� '�araguá, �abril, x Vila Nova,
lonta"A" x América" Fininvest x Wiest e Fluminense x A
.jax. A segunda rodada, realiz�;da sábado, no Agropecuário,
apresentou os resultados - Ajax WxO Wiest, América 1xO
Fluminense, Zonta "A" 4x5 Fininvest, Vasco Ox4 ·Ind. Reu-,
nidas, Vila Nova 1x4 Satélite, ,J. Fabril Ox4 Fantmann, Ma
risol 2x4 Papel Plast, Moitas 3x2,Coneza e Gumz lx1 Conto
Neuza.' I

,

'"

'

,

'

....
'.

,-
. -�

• _... • -'o ' í
i' JMC REUNE-SE TERÇA-FEIRA - A diretoria do :Ia ra-

,

guá Motor Clube, reúne-se na terça-feira, dia 14, pára ,a
programq_ção das 'suas atividades de 84. Dentre a progra
mação está a realização do 3;° Campeonato Jaraguaense
de Bicicross, modalidade já enraizada no seio da ..garotada e

�ue a cada ano alimenta o número de praticantes. A pre
Sidente Jeanete Miriam Piske informou que na semana

�assada, por ocasião da, visita do secretário Marcos Rovà
f1S, dos Transportes e Obras, houve contacto no sentido

, da participação do Governo do Estado, para a construção'
;::cfe ,um autódromo anexo ao motódromo, em Nereu Ramos.

Judô, deum 83
vitorioso a grandes

planos em 84
- Destaco como altamen-

'

te positivo o ano de 1983
i para o judô ,jaraguaense,
que encerramos com 56 ju
docas, graças ao apoio da

Malwee, Joma Auto Peças,
Prefeitura Municipal, depu
tado 'Octacílio Pedro Ra

mos, diretoria e departa
mento de judô d9 Clube A
tlético Baependi. A declara-
.çêo é ao professor Sílvio

,

Acácio Borges" técnico da
modalidade, que vem rea

Ilzando .um grande' trabalho
na formação de atletas nes
te esporte, que a cada dia

ganha mais adeptos, e que,
i a partir deste ano, inovan

do, o departamento de ju-,
dô do clube azurra, intro-'
'duzlu turmas femininas, in
fantil e adulto, como forma
de dar também oportunida-
'de à mulher para praticá
lo.
Segundo o professor Síl

vio, "encerramos 83, com 56

participantes, dos quais 16
faixa azul,,19 amarela, 6 la

ranja, 10 verde, 2 roxa, 3
marron e 1 preto". No ano

passado,' os judocas parti
'ciparam de 17 competições
e cursos em Jolnville, Blu-
menau, Florianópolis, São
Francisco do Sul, Curitiba
nos, Caçador, Joaçaba, Ca
xias do Sul, São Paulo e Bra- "

sília, conquistando nada
menos do que 94 medalhas,
sendo 28 de ouro, 31 de
prata e 35 medalhas de
bronze.
O garoto Edson Carlos,

, Schulz Filho, 'de 8 anos, foi
um dos principais destaques
'de 83, tanto é que o depar
tamento de judô conferiu
'lhe o Troféu Judoca Desta

que/83 (em 82 foi Adolfo'
Mahfud Júnior}, observan-

t do seu destaque nas compe
tições, desempenho tétni
co, aprimoramento filosófi
co e aproveitamento esco

lar. Da mesma forma tive
ram atuação destacada os

judocas Sérgio Luiz Albu
querque, Mauro Fábio Koch,
Eduardo Neves, Wilmar Bei
rão Júnior e Jandir de Sou
za Pereira.

Um dos grandes sucessos
"

e que féchou '83 COm c;have
,

de öuro, em termos de com-
.

petição, acoliteceu no mês'
, de

c,

dezembro, quando da
realização do torneio inter
no do CAS, com a 'partiCi
pação de todos os alunos. O
Baependi foi campeão esta-

i dual regional infantil "B"
I:(9/10 anos); e,campeão es- ,

tadual regional infanto-ju
venil "A" ,( 11/12 anos),
bem como, com Sérgio Leo
ni e Sérgio Albuquerque,
teve destacada atuação no

Campeonato 'Brasileiro de
'Judô, em São Paulo e no

Campeonato Sul-Brasileiro,
em Caxias do Sul, onde Al
buquerque alcançou o 4.°

, IlJgar na sua, categoria:
,I

PARA 84
De acordo com o técnico

de judô do Baependi, a e

quipe adulta treina para to

mar parte, dia 18 de feve
reiro, em Joaçaba, no Cam

peonato Estadual' Adulto.
Participarão, na Categoria
Sênlor - Sílvio Acácio Bor
ges,' Sérgio Albuquerque,
Julmir Rozza, Sérgio' Leoni

,

e Jendir de Souza Pere.ira e

na Categoria Juvenil - A
dolfo Mahfud Júnior e Ró
ger Walz, além de George
Demarchi.
Sílvio Acácio Borges que

acrescentou a colaboração
de Kohlbach. Joma, Prefei
tura e Baependi, para Q de
senvolvimento do judô, este
ano, disse também da sua

participação, dias 4 e 5,
em Blumenau, no Galegão,
do CUISO de Organização de
Competição e Kapo (reani
mação e primeiros socor

ros), através da Federação
Catarlnense de Judô. Con
soante o técnico de judô,
pretende-se, para este ano,
dentre outros, sediar em

Jaraguá do Sul o Campeona
to Estadual Infantil "A" e

"B" (7 a 10 anos), além dó
que, estuda-se a possibilida
de de realizar no mês de ju
lho, por ocasião das cerne

morações de mais um ani
versário da cidade, o Cam

peonato Estadual por Equi
pe.

E complementou as infor
mações manifestando sua

preocupação quanto a ida
de Sérgio Leoni e Sérgio Al

buquerque a Florianópolis,
por motivos de estudos, des
falcando' a equipe, que tem
boas chances de cumprir
destacada "performance'
nos Jogos Abertos de Santa
Catarina. Esses atletas, 'in
clusive, já foram sondados
por um clube da Capital,
que ofereceu além de bolsas
de estudos, uma série de
regálias. ,

O responsável (vice-presi
'dente) pelo departamento
,de júdô do Baependi é o Sr.

Adolpho Mãflfud,
'

Correio contrata
com Gov. do I;stado
O .Diério Oftcial do

Estado de Santa Catari-
, na, edição n.O 12.392,
de 30 de janeirq de1984
publica extrato do ter�
mo de contrato de pres-

, lação de serviços espe
cializados entre o Gabi
nete de Planejamento e

Coordenação 'Gera I -
GAP.LAN "e.a .Empresa
Brasileira de Correios :,e

Telégrafos, de forneci
rnento de serviços pos
tais telegráficos pelo
prazo de 02 de janeiro
a 31 de dezembro -de
1984. O Governo do Es
tado pagará eo monopó
lio estatal em troca de
seus serviços a quantia'
de Cr$. 3 milhões e qui
nhentos mil cruzeiros,
o que representa um
dispêndio anual de 42
milhões decruzeiros, Só
o GAPLAN que os outros

órgãos mantêm contra
tos em seperado;

DEUTSCHE �CKE ,

Bilder aus Luthers Leben
l l. -' Der "Junker Joerq"

hat hier mit dem Teufel ge
kaernpft und auch sein Tin
tenfass nach ihm geworfen:
Das, blieb in der volkstuem
lichen Ueberfieferunq die
Haupterinnerung an jene'
Zeit. Dass der Reformator
waehrend des unfreiwilli
qeri, aber notwendiqen Au
fenthaltes seine Úeberset
-zunq der Heitigen Schrift
ins Deutsche begonnen hat,
war jedoch das ungleich .wl
chtiqere Ergebnis dieser
zehn Monate in der Stille
und Abgeschiedenheit. Nur
,éinmal, in, den Adventswo
chen 1521, kam der Geaech
tete heimlich fuer ein paar

-

,
,

Stunden nach ,Wittenberg.
I m folgenden Maerz jedoch
kehrte er gegen den Willen
seines noch immer besorg
ten Landesherrn - endquel
tlieh - zurueck.

Wir altern fruehzeitig,
weil wir unseren Organis
mus falsch behandeln durch
schlechte Gewohnheiten. Ge
sund und Alter sind eine
Sache quter Gewohnheiten.

Professor
D. Dr. G. Siegmund

Jugend ist nicht nur, eine
Strecke des lebens, die dur
chlaufen wird, sondern ei
ne dauernde Gestalt des Le-'
bens, nicht nur ein Lebens
chnitt, sondern eine Lebens-
fcrm.

'

Max Dessoir
Das Leben zu verlaen

qern ist, d,e Kunst, unsere
Juqend zu erhalten. Juqend
ist Eindrucksfaehlgkeit, Wir
'kunqskraft, Berei tschaft,
Sprunqberei tschaft.

Caris Ludwiq Schleich '

Die Frau ist zweima-l in
ihrem Leben wirklich inte-

Y

ressant: in ihrer allerersten
Juqend und hoch einmal,
wenn sie sehr viel aelter ist.

Kierkeqaard
Jeder Mensch ist só alt,

wie er sich fuehlt, und jede
Frau so alt, w.ie so alt, wie
sie aussieht. Sentka.

I
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. 'Pâginal2CORREIO DO" POVO

As Anotacões de Flávio José
I

.' Nos cobraram a não colocação de nota acerca' do'
"ferro" que o_deputado Octecíllo, deu no deputado Dorn

busch, pela Rádio Jaraguá, semana passada. 'Não ouvi.
Mas a verdade é que nenhum dos dois são "anjinhos" e é
bom que se frize, não temos compromisso com ninguém,
porém, torno a repetir, que isso em nada acrescenta para
Jaraguá do Sul, pelo contrário. Ao invés d� críticas vela-'

das, troca de acusações, deveriam unir esforços -e exigir
benefícios ao munidpio e região, pela qual foram eleitos.

.

• Mas enquanto o povo padece, . com desemprego,
inflação, baixos salarios, os deputados brigam ( domesti
camente), mas não discutem seus vencimentos que são

reajustados quase que mensalmente. Para se ter uma idéia,
a partir de janeiro, cada deputado catarinense passou a

ganhar a bagatela de Cr$ 2.725.728,00, enquanto um se

cretá�io de Estado ganha Cr$ 1.072.199,00. E o povão as

siste . a tudo de camarote, com a barriga roncando...
• Prefeito Durval Vasel preocupado com o crescen

te aparecimento de problemas de ordem social é dos mui
tos pedidos flnencelros e para compra de remédios, quer
tomar providências a respeito. Oportunamente vai se reu

nir com a Associação Regional Médica, para procurar
meios, já que, segundo o próprio, o Inamps, que não vem

correspondendo, está trensferlndo a respOnsabilidade à
Prefeitura, com o que Vasel não concorda.

• O Poder Público.Municipal está procedendo ,o le
vantamento dos bens móveis em todas as repartições, in
ventariando o patrimbnio do muniçípio. As administrações
anteriores não se preocuparam com esse importante fato
e tampouco os bens estavam çontabilixados. E cada im6-
vel recebe a sua correspondent89placa de identificação. e
uma medida muito oportuna, sem dúvidas.

• "A influência das estradas na auto-falência das
empresas", é a tese que o Dr. Gerd Baumer propôs ao pre
feito Aldo Pasold, de Schroeder, defender em universida-

.

de norte-americena, baseado em sua exposição que como

veu o secretário Marcos Rovaris, dos Transportes, que a

nunciou o término do asfaltamento da rodovia ligando a

BR-280 ao município de Schroeder. Gozação à parte, a

verdade é que Jarag.uá e Schroeder só tem a ganhar com

o asfaltamento dos 3.700 metros faltantes. Méritos tam
bém ao prefeito de Jaraguá do Sul, pela sua oportuna in
terferência junto ao' Governador.

o FUSCA É S1MPLES'

• SIMPLES DE COMPRAR

• SIMPLES DE DIRIGIR

• SIMPLES DE ESTACIONAR

• SIMPLÉS DE MANTER

• SIMPLES DE CUIDAR

• SIMPLES DE VENDER.

Agora com motor 1.6

MAIS DESEMPENHO
MAIOR ECONOMIA

�
Venha conhecê-lo na

M enegotti Veículos
o seu revendedor Volkswagen ..i.

i

BB,! CEF cancelam assinaturás
É de pasmar a que ponto

'thegatn 'certas decisões dos

órgãos do governo federal.
A ordem é de fazer eco

nomia. Ni,lÍgué'm. tem nada
a objetar. Afinal de contas

a hora é de apertar o cinto.
O que todos faxemos, sem
praticar haraquiri.
Mas certas decisões devem

merecer ur�nte revisão.

Aqui na terrinha, uma

das mais desenvolvidas do
Estado e do País, não obs
tante a crise que se faz sen

tir, o nível de vida é muito
bom e o resultado das em

presas, principalmente das

ligadas à área financeira tem'
tudo para não reclamar.

Mas reclamam. E mais: a
.

dotam medidas que chegam'
. às raias do ridículo.

.

Querem ver os' senhores
leitores e assinantes do mais
�ntigo semanário de Santa·
Catarina?

.

Procurados os estabeleci
mentos BANCO DO BRASIL
S.A. e a CAIXA ECONOMICA
FEDERAL, para renovar as

'assinaturas do "mais anti

go", o corretor recebeu um

seco "NÃO". A ordem era

"ancelar as assinaturas de
jornais, alegando atender ii
um plano de economia. Pu
blicidade da CEF nunca se

viu.

Dir-se-ia que a despesa é
vultuosa. Será? Uma assina
tura ANUAL do "Correio do
Povo;' custa Cr$ 6.500,00-
seis mil e quinhentos cru

zelros, - o que quer dixer
que dispendem semanalmen
te Cr$ 124 e quebrados, pa-
ra ter um semanário que
sem falsa modéstia é o me

lhor de toda a microrregião,
que estamos dispostos a

mostrar para quem disser o
contrário.
Jornal que custou muito

trabalho ,que v!lleria, pelo
menos, três vexes o preço
de venda. Mas deixa pra lá!
O Banco do Brasil S.A. já:

chegou aplicar em J�raguá
do Sul e arredores mais em

empréstimos e financiamen
tos do que muitos orçamen
tos estaduais de nossa Re-

. pública Federativa do Bra
sil, que. 'se pode comprovar
pelos pr6prios registros ban
cários e, o estabelecimento,
como um todo é o que apre
senta uma lucra�ividade és

'Pantosa, aí estão os balan
ços que os técnicos não se

'cansam de comentar neste

; -País tão .Inflacionado.
A Caixa Econbmica Fede

ral, . pelo potencial do seu

povo obreiro, d,ve ser a

.

,maior captadora de poupan-

. ça em nosso meio e se não

é,.é porque está dormindo
no ponto'o que, afinal não é
nossa culpa.
Não temos lembrança que

as administrações tivessem
feito cortes nos custos das
�onstruções que continuam

superiores ao de qualquer
similar em país' estrangeiro
e s6 a sigla BB no telhado
do prédio, em Brasília, que
é visto apenas por aqueles
que vem pelo ar, C!lusa in-'

veja aos maiores magnatas
de Wall Street.

As reformas, aPesar das
concorrências públicas, an

dam lá pelas nuvens.

O ridículo dê t�do isso é
o desencontro dos planeja
dores. Cada um faz o seu

planejamento, sem olhar o

planejamento global. ' Isso
vai dar aonde?
Gostaríamos de conhecer

o percentual.que representa
a nossa assinatura no total
do plano de contenção de
despesas de cada empresa,
que deve ser fichinha e dai
pra baixo.

A Microrregião em geral
e Jar'aguá do Sul em parti- .

cular tem dado o mais am·

pIo e irrestrito apoio aos

jornais e somos gratos à
toda a comunidade que com
,preel)de a necessidade da e

xistência de uma imprensa
atuante e defensora de seus

interesses (interesses comu

nitários, é claro), muitos de
seus integrantes até fazem

.

sacrifícios para manter ace

sa a chama ,do farol que ilu
mina os caminhos do nosso

desenvolvimento.

conjunto de atividades est..
tais.' A Assessoria de Im.
prensa do Planalto lê sem..

nalmente o nosso seman..
rio e deve saber que qual.
quer tostão, já que . quer..
mos apenas Cr$ 6.500,00 de
uma assinatura, representa
um jantar mixuruca em

qualquer restaurante de ci·
dade grande.
O Excelentíssimo Senhor

Presidente da República João
Batista de Figueiredo, rec.
.beu em audiência. especial
o nosso qu.ric;lo Presidente
Estadual e o Presidente N.
cional, nossos ilustres con·

·frades da- Imprensa do int.
rior e prometeu .'

a malor .

força para os órgãos rn ,or.
ma'tivos, em toClos 'os senti·
dos e, agora, seus órgãos suo

bordinados hierarquicamen
te, sem mais essa nem aqUf.
Ia, cancelam assinaturas I
preço de' banana,

-

alegando
compactação de despesas.

Nos IV Congresso ABRA
JORI e I Congresso ADJORI/.
SC, realixados em Cambo
riú, de 12 a 14 de novembro
de 1983, foram ratificadas
todas as orientações gover·
namentais pelo então Minis
tro Hélio Beltrão e pelo r.
presentante da Assessoria d.

.Imprensa da Presidência, o
catarinense, ex-Secretário ele

. Estado de SCi Dellagiustin.,
com os quais Ealamos ron

gamente, confirmando a dis

posição do Presidente. ele
honrar os seus compromis
sos com a imprensa do in
terior.

Cer�tamente as presidên·
cias pergun,tarão· o quanto
teria custado este editorial.
� verdade, custoú bastante.
Mas em circunstâncias tais,
mais vale um gosto do que
um vintém.

Francamente, não dá pr.
entender.

E a gente ainda tem cora·

gem para trabalhar COIII

eles.
.

.

6ra ... óra ...
Em Clúe Pa(s estamos vi·

vendo, . Senhor Presidente?

A DIREÇÃO

Quando falamos. toda a

comunidade, devemos deixar
de fóra alguns, poucos, que'
querem ver a nossa caveira.
Ma5 isso é um mal neeessá
rio, para o equilíbrio da na

t�rexa que é pr6diga em

suas manflestaçóes.
Essa distonia entr.e os dois

estabeleeimentos que 6r.
cancelaram as assinatüras,
parecem não estar em sinto
nia com o pensamento do
Presidente da República, o
pai e chefe de todo esse

."CAMPANHA PRÓ-i:XCE,PCIONAL APA.E"

Saia da filantropia para o companheirismo
da proteção para a promoção '

da rejeição para a aceitação ativa
da imprcvisação para o pla�ejamento
da segregação para a integração.

- .

Dê apoio e incentivo à APAE, participando do seu' qua·
dro de associados com sua colaboração mensal.
Informações pelos. telefones 72-1622 Ei 72-0859.
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