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JARAGUA 'DO SUL

Capital Sul Amellcana do
Cr-p6u

.." .

Solicitada e elevação à,
, f

. 4a; entrância' ','
Por ocasião da visita do governador Esperidião Amin

Helou Filho ao Fórum da Comarca de Jaraguá do' Sul,
em 10 de fevereiro, foi-lhe entregue uma" petição 'firmada
por diversos órgãos e pessoas representativas das comuni
dades de Jaraguá do Sul e Corupá, no sentido de que dê
apoio à pretensão de que a Comarca' seja elevade para 4."

,

entrância.
O próprio Governador �'ql.!� prometeú interceder

para isto junto ao 'Egrégio Tribunal de justiça do Esta
do":"'_ achou a pretensão inteiramente justa, ainda mais no

cinquentenário, tanto do Município quanto da Comarca,
lembrando' 'que às Comarcas' clnquentenéríes do Éstado
eram quase todos de querte entrância. 'Amin visitou o pré
dio do F6rum, onde foi recepcionado pelos Juízes de Direi-

'to, Promotores de Justiça, advogados militantes na Comar-
ca e autoridades diversas. /

'

Postertermente visitou a Delegacia Regional de Polícia.
A elevação pára quarta entrância é antiga aspiração da
Comarca, interessando a Juízes, Promotores e Advogados e

a toda a comunldede. Jaraguá merece esse "status",
pois, afinal, é sede' da :19a. microrregião e sede dá 7a.

Circunscrição Judiciária.

Vereadores reativarão
. -

associaçao
Para discussão de problemas comuns ao poder legis

letivo e aos' municípios, buscando o fortalecimento e no

vos conhecimentos, através da troca de experiências, deve
rá ser reativada a Associação dos Vereadores do Vale, do
Itapocu, com eleição de uma diretoria, quê mudará anual
mente, a exemplo da Associação de Municípios: O verea

dor Mário Sérgio Peixer (PDS), de quaÍ'amirim, está esta-,
belecendo os contactos preliminares, ao 'ledo de outros

colegas, e possivelmente 'na próxima 'semana, uma comltl
va virá à Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul; para
fc;>rmalizar o convite, de modo que no mês de abril pos
SA ser realizada á primeira reunião, pára definir o seu

funcionamento.
As Câmaras de Vereadores dos dérnais municípios tá

foram contactadas, segundo Mário Sérgio, conflrmendo

participação. Dentre os primeiros' trabálhos da Associação
dos Vereadores, que será interpal'tidáriá:"e que funcionou
durante alguns meses ne legistatura anterior, está a con

tratação de um advogado para prestar assessoria às Câ-'
maras, no que se refere a projetos e procedimentos adml-
nistrativos.

'.

, Já houve contacto preliminar com um advogado, com
'larga experiência legislativa.. "

,

',Bombeiros pedem
convênio a Amin

Na visita que fez ao Corpo de Bombeiros Voluntários
de Jaraguá do Sul, a diretoria reforçou pedido para a ce

lebração de convênios, com efeito retroativo (1.° de janei
ro), no valor de 40 salários-referêncja (cerca de Cr$ 1,5
mi'lhão) mensais, par, a sua manutenção. Amin visitou
também o Núcleo da Coheb, cujas obras estarão prontas
'entre 30 a 45 dias e o Centro de Saúde, onde foi-lhe so

licitado maior número de funcionários, através da contra

i' tação de pessoal especializado.

Segunda PQnt�' será realidade,
'Em estudos, ,a localização'

Prefeito, discute com,a Celesc a'TlP
. '

CIDADE SIMBOLO DA" FAMíliA JOURDAN.

que tanto 'tem .colaborado '

com Santa Catarina, com o

e�forç� e � trabalhoda sua

gel1tei,.'
,

'

Após a:'audiência concedi- '

da à comitiva de Jaragua do
Sul, que reivindicou a segun
da ponte como prioridade"
construção da delegacia e

cadeia pública e o plano di- .

.

retor físico-territorial, o

prefeito Durval Vasel rati
ficou a promessa do gover
nador, manifestando o seu

aplauso e comentou o apoio
de Amin quanto ao plano
diretor ,do município, que :

na sua elaboração reunira

técnicos da Prefeitura, Gei
pot e Gaplan.

'Coroando os esforços das
classes política, empresarial
e dás lideranças comunitá
rias, o 'governador do Esta
do anunciou sexta-feira, em'
Jaraguá do Sul, o seu com

promisso de construir a s�
gunda ponte 'do município,'
sobre o Rio Itapocu; no pe
rfmetro urbano, prometendo'

: iniciá-Ia assim que' os técni
cos do ,Geipot e a Comissão,
Municipal' do Trânsito decio,
direm qual o melhor local,
dentro do direcionamento 'dó
fluxo viá'rio -; da cidade: Se

glJndo Amin, "foi uma deci-
,

são de' consenso, a par das
dificuldades éte Santa Cata
rina, pois será uma obra de

justiça a uma comunidadé

O Eng,O Lído, Diretor de

Distribuição da Celescc, con-
, 'votado pela vlce-çovernen
ça do Estado, esteve em Ja

raguá do Sul quarta-feira à
tarde, tretende com o -Pre
feito Munícipal da altera
ção do convênio Prefeitura/
Celesc, para qde a rnenlcl
palidade passe a administrar
sessenta por cento do saldo
da conta da taxa de ilumi .....

neção pública, para que pos
sa agilizar, por m�os pró
prios, o serviço de dumina-

, .

çã,ó pública no ,m\,Jl'}icípiÇ).
Discutiu-se também a co-
.,'

- i

brança da TlP, que Vasel
.ccnslderaexeqeredo o va

lor, príncípelrnente para .os

,pequenos comerciantes e, a

fora isso, entrou em pauta :

a construção de linha aérea'
às repetidoras do Morro da

.

Boa Vísta, com o que .me-
. ihor;ará sensivelmente os si
n.ai� das emissoras de tele-!
visão. Assuntos outros da
áreá foram, igualmente, tra
tados.

Cinquentenário será
-

.

comemorado
A comemoração ao clnquentenéríe de emencipação do

município e da instalaçâo da Comarca' de
'

Jaráguá do Sul
começou a ser discutida esta semana, na Secretaria de Edu
cação, Cultura, Esporte ,e Turismo do Município, com a

apresentação=de planos e sugestões' objetivando' marcar in
delevelmente 'estes importantes' acontecimen tos: A idéia
preliminar é programar os eventos de 26 de ma-rço (data
do decreto estadual 655/34 que''triou ó; miJrriefpio) a 10
de maio·( data da instalação da comarca 'e; coincidente-

.
- /, .

mente, da comemoração des 65 anos do "Correio do j!>o-
vo").

'

,

J� é certa a reali;zação de uma sessão solene da Câ-
mara de Vereadores, na abertura da proqramaçêo, possi
velmente na Igreja Matriz, com um culto ecümênicó. e ·en
'cerramento com atividades no Fórum da Comarca. São
muitas as sugestões e a Comissão Organizadora reunir-se-é

..

doravante com freqüência, pará proqramar os eventos:

Jaraguá do Sul solicitou
também do Góvernador ln
terferência junto ao DNER,
para melhorias no acosta

mento da BR-280, da ponte
Abdon Batista até .e térmi
no do perímetro urbilno. Na
oportunidade, ainda, o Che
fe do Exec"tivo de Santa Ca
rarfna afirmou qu� o asfal
tamento da Corupá-São Ben
to do SU,I está nos planos e

pediu que', os políticos 'da
região liderassem uma cru

zada no sentido de que a

obra possa ser realizadã
com recursos federais, con
siderando a necessidade des
se importante escoadouro
ao porto de São Francisco
do Sul.

Durval Vasel comentou 0-

comprometimento público
',do ..governador Esperidião.

Amin, sexta-feira, em cons-

, truir a segunda ponte de

Jaraguá do Sul e reiterou a

necessidade de se determi

nar o local. Ele quer uma

definição dentro de pelo rne-
,

nos 15 dias, para que as

obras possam em seguida
serem iniciadas, existindo
consenso para que a. ponte
seja construlda no prolon
gamento da rua Reinoldo
Rau,' ao lado da Famac, on
de já existe projeto pronto
( 152m) e são poucas as in-

: denlzações.

.

". ;, E ao revelar que a ado-
;'ção de' um período de tra

balho corrido, .' das 6 às 13
horas' não deu resultados es

perados no que 'concerne a

ecónomla e' produtividade,
optando-se, então, pela vol
ta ao horério antigo, o Che
fe do Executivo Municipal
ratificou .a sua disposição
de não cobrar o asfalto im

plantado na cidade na adrni
nlstração passada, em que
pese o apoio dos empresá-
'rios favoráveis à cobrança,
isto em virtude dos clamo
res populares que se posi
cionaram cohtrerlarnente: ;

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaragua do Sul - Semana de 18 a 24 de fevereiro/19M CORREIO

VISITA GOVERNAMENTAL
- Bastante concorrida a

vlsite do governador Esperi
dião: Amin, dia 10, a Jara

guá 'do Sul, 'onde cumpriu
extensa programação políti
ca, administrativa e de visi
tas. Políticos de ambos os

partidos circularam com de
senvoltura pelos salões dó
e.A. Bãeperidi. e após parti
ciparam do almoço com o

Governador, cujo cardápio
fOI bastante elogiado.

. GRUPO ,ARCO IRIS - A

rapaziada do Grupo Arco
Iris, comandada pelos lr
mãos Borba, com alguns r.
forços, agitarão durante es

dias 3, 4, 5 e 6 de màrço,
o carnaval da Sociedade R.
creativa 17 de Maio, de Bi·
guaçu, 'uma das principais
daquela cidade. Para 84, se
gundo o Durval, o Grupo
Arco Iris tem uma série de

. planos, que paulatinamente
serão executados. '

'CLUBE DO CINEMA - A
implenteção do Clube do
Cinema de Jaraguá do Sul é
questão de tempo. O pro
fessor Balduino Raulino, Se
cretário de Educação, Cul�
tura, Esporte e Turismo, es
tá distribuindo cópias do
estatuto para análise, para .

dar, posteriormente a reda
ção final. Será' uma boa, re-'
almentel
ENLACE BOCKOR/WINTER
-:" Será neste sabado, dia
18, às 18 horas, na Capela
Santíssima Trindade, o 'sim'
de Idneu Sockor com ajo.
vem Roselha Winter. Eles
são filhos de João (in me

merlan ) /Elizabeth Bockor e
de Silvino/Romilda Winter,
A recepção serä no Salão
da própria Capela. Para.
béns!

�MANTES DA LEITURÀ!
� Não deixem passar mais
esta oportunidade de adqui
rir, a mais completa seleção
de obras famosas. Está ree

ditada ''-Obras Primas". O
primeiro livro é "As Ilusões
Perdidas", de Balzac. Uma.
qualidilde Abril'Cultural.
CHORiNHO NOVO - Com
4kgl2b, nasceu' no Hospital
São, José, quarta.feira, dia
15, o garotão Cario Ramón,
filho de Osmar ( Rosane)
Vailatti, para alegria tam.
bém dos maninhos e dos a·

vós Rolando (Dilva) Jahnke
e de Jóão' José (Cristina)
V�ilatti. Parabéns!

EM CURITIBA -: Alguns
casais da s9ciedade jaragua
ense, dentre eles o prefeito'
Durval Vasel e esposa Ma
ria Luiza, péjssarãQ ó "week
end" em Curitiba, ii convite
do Dr. Méissad Deud Filho,
Superintendente da Receit,a
Federal para o PR e Se. Os
Deud recepcionarão com

jantar e almoço e a visitá

fGente
dos jeraqueenses será de
cortesia, para estreitar la-,

ços de amizade.
MOTOCICLISMO - Para

a galera que aprecia o moto

ciclismo, lá vai. No dia 18
de março, em Jaraguá do
Sul, sera aberto o Campeo
nato, Catarinense de Moto

cross, em abril acontecerá
uma prova de. trail e em a·

gosto, uma das etapas do

Campeonato de Velocidade.
E no dia 26 deste mês, de,
Salneádo Camboriú a Rio
do Sul, prova de traiI, eem
a participação das equipes
de �araguá do Sul.

PEDRAS BRANCAS - Na
localidade de Pedras Bran-,

"

cas, pouco acima do Novi
ciado N: Sra. de Fátima, da
Barra do Rio Cerro, todos
os finais da semana dei:enas
de pessoas, convergem para
desêrutar do refrigério das
águas límpidas, para . ba
nhar-se, constituindo-se nu

ma ótima opção de 'lazer. O
local é ideal para passeio,
com muita sombra. É mais
um ponto de atração turís
tica.

DOIS TOQUES ___; A Apae
está agradecendo as Damas
de Caridade, pela, doação,'.
dias passados, de Cr$ 50
mil. e O Ministério da Saú·
de determinou para o dia 16
de junho, a primeira multi·
v,acinação do país (coquelu.
ehe, difteria e tétano), pani
menos de um ano. e O
Conselho Federal de Educa
ção aprovou esta semana, a

transformação da FURB, de
Blumenau, em Universida·
de. Agora é a segunda do
Estado.

.
.

CASÓRIOS - Casam às
17h de hoje, na Matriz, Wa'l
mir Francisco Elísio/Alber
tina Janete Stinghen, às l8h,
na Ba.rra do Rio Cerro, Ge
rold Duwe/Alice Cristina
Siewerdt e no mesmO horá
rio, na Capela Santíssima.
Trindade, I rineu BockorIRo-

. sélia Sílvia Ana Winter. Na
Igreja Matriz, desde ontem
e até amanhã, acontece a

'

trCjdicional Festa de São Se
bastião. Amanhã também,
haverá batizados.

EVANGELIZAÇAO - ,Pa.
ra dar continuidade ao 1Â:-'"
balho iniciado com a Evan
gelização e proporcionar
possibilidade de crescimen·
to e in�egração aos interessa·
dos, 'oi. marcada reunião de '

planejamento para domingo,
dia 1.,. às '19 horas, na Igr.
j .. f Evangélica do centro,
iniciando com um :culto.

BAILE DO ARROZ - Nes
te sébado, -dla 18, a partir _

das 22 horas, no Caxias; ern
·

Santa Luzia, o I Baile do
Arrot. k animação estará à
cargo. do conjunto '''Broti
nhos do Fandàngo" e' pro
mete muita diversão.
.- ZIGUE.ZAGUE. - Em Co·

rupá, aniversar',àin hoje, Ma�
. r.iele Fernanda e Delurdes
Miranda, filha e esposa do
vereador Ernesto F. Blunk.
e Dia 23 próx!mo, a Esto·

· fados ..Mannes vai' realizar
no Baependi, .a sua V' Con·

· venção. Nacional. e Segunda
·feira, dia 20, volta o.colori·
do nas ruas, com o início
do ano letivo .de 1984. e Do

amigo Osvaldo NaséimentOc
· Júnior, da SAS·Scandinavian
; Airlines, estamos recebendo
uma nova edição da. revista
'�Scanorama", junto com, a

programação Europa 84.
Gratos.

CARNAVAL 84 ..::_ Dias 3,
4 e 6 de' março, ii Escola
de Samba Estrela D'Alva,
programou bailes camave-

· lescõs no Salão União. A
Estrela

,'.

D'Alva puxará no

dia 24, 6 desfile da Arweg
pela Mar.echal Deodoro e riô
dia '25,' nö Jyyentus, baile
e concurso .da melhor fan
tasia

PIZZARIA CHOPERIA' CA
SARAO - Uma fome de
leão obrigo,u o 'nosso diretor
a uma parada obrigatória
ne "Casarão", aí ao lado da
,ponte, antiga residência da
Vva. Sohn. E instarados nas

mesas bem postàs,.,constatou
q,ue a cas� se especializa em

pizzas dos niais variados 'sa. .

bores. Não chegado .

a uma

pizza como sua esposa, aca·
baram pedindo uma de três

sabores, que foi '0 suficiente
· para fazer htlJclöt'J:' o pensa.
mento do "ci1efe". A' laza
nha, en,tão, nãó tem simi·
lãr:... Além de elegante re

cepção, com atendende em .

roupa à carater, a pizza foi
supimpa, acompanhada dO$
líquidos' que a cerimônia re·

queria. Ainda o casal não
.

háyia saboreado entre as

muitas casas f�eql.u!ntadas,

a que tivesse tànta especia-"
lidade profissional. Vale a

pena experime�târ os pro· :

'''dutos da plzzaria Casarão.
Não é' propaganda. Év umE!

constatação. Q�ando 'muito
perderiam" uma caminhada"
até" o local. Já está bastänle
procurado. Numa das' ;alas
o sr. Marcos Beltramini, da
Energe e espo$.' ,Prqfa. P!I.
Brasilia, Gê 'Neves, a espo
sa . Maika ". filhos, Antônio
Gonçalves e esposa "(von"e
Alice e filhos, o "chefe" e

Da. BrunhilCle, e outros
cujos nomes. escaparam ao

agradavel 'convívio.
Um pou.co mais d.e publi.

cidade fará encher o "Casa·
rão", aUinentando em mui
to. O' faturamento da casa
qu'e soube, usar de criati�i.
dade, Para e�plórar um ren
doso negócio� Parabéns!

.

FLUTUANTES - Ainda e-
I

xistem vagas para os cursos

de natação do
. Baependi,

com a "rafa. Lígia. e No
dia 20, segunda-feira, co

meçam os treinamentos do
judô masculino e feminino.
e Após dois meses, retor-.
nau dos Stetes; o jovem A
Iexandre, fi.lho do Dr. Mário
Eugênio' (Karlm Haàke)
Boehm, em Jolnville.. ",}.ri';:
versaria hoje, na tapifa'r; a ;

Sra. Jurema Xavier Fischer
e amanhã, a Sra. Maria A
mélia Oliveira. e Troca ida
de domingo, �.' vereador ,Er�
rol Kretzer e no dia 22, o"
cirurgião-dentista Dr. AIJré
do Guenther. e E no dia 20,

.

"a Sra. Odila Bertoli Moret
ti, -da Casa dos Enfeites.
CURSO SoBRE IR,,,,,,,,, Oias

23 e ,24 pr6ximos, o PFof.,
João ,Pessoa,Garcia, na As·

soclaçao Comercial, será
realizado Curso sobre Im·

posto de Reri"a, com 16 ho
ras/aula, da.$ 8 às,.12 e das
14 às 18 horas. O preço ·da
inscrição é CrS 48·mil e a

mesma pQderá ser feita na

ACIJS.
D. SIBILA - Trocou ida-'

de dia 13, a Sra, SiblJa Nar
loch Emmendoerfer, que foi
vitorios9 no último v�stil?u
lar da Acafe, ser:ldQ' aprova·

.

da em pedagogia, para mar-

---�--....,.... �.----��--------------------------�

, Relógio:), cristais. violões e artigos finos para
presentes, 'em todas as .

ocasiões é com o

LANZNASTER'
o SEU RelOJOEIRO

C]u:e tudo lhe f.az para servir bem.
Fica na Marechal Deodoro, 364

NASCIMENTOS'

�Dlã'18 'dé Jarieifg.
<

Talita Narâ, filha de Ro
gério (Marta) \Zicenfe

Dia 21 d�' Jan'eiro
'---

.Ceser Sebaseiêo, filho �e'
Brunislau (Rosemerl )' Wé., .

solowski,
Dia 29 de Janeiro
Arlete; fil'ha de Lauro
(Asta) Bachmann

Dia 02 de Fevereiro
Bianca, filha de Roberto
(Eliane) Wachholz

Dia 04 de Fevereiro
Rocheli, filha de José (Ce
cília) Vehrmeislter

Dia 05 de Fevereiro
Neide Cristina; . filha de

'- Lídia (Sandro) Böder

Dià 06 de Fevereiro
Daniel-Alberto, filho de
Aliberto (I rigeborg) Fritz
ke
Fladernir, filho de Osmar

(Rosangela). Herzog
Dia 07 de Fevereiro
Amanda Rengel, -filhe de
Geron imo (Lau rdes )
,Queiroz. ., ..

Luarra Réngel, fllha de Ge
ronirno (Lourdes) Quei-

�.
.

roz

Tiago Daniel, f. de João
(Judith) VentureUi

,

Mar.cio Leandro, filho de
Ra If (Ma rli) Kienen

Dia 08 de Fevereiro
Edson Alexarider, filho de

'

Eri;ó (Irene) Eichstädt

Pia 09. de 'Fevereiro
Douglas Roberto, -filho de
Gilmar (Maria) Petry
Jaqueline, filha de Gildo
(Leonir) Alves

Dhi 10 de Fevereiro
Gislciine, filha de Laércio
(Maria) Bruns

Tlíiago Furtado, 'filho de
João (Sônia) Ramos

Fabi'ano, filhö de. Varde·
miro (Maria) Decker

Dia 11 de Fevereiro
Eveli" Cristina, fil'ha de
"Francisco (Adelaide) Fis-

, cher •

,�'

Rafaef Odellí,' filho de
Luiz (Oulce) Andrade

Dia 12' d� Feve;eiro
Maycon, filho de Renàto
(Sissi) Demarchi
Carlos Osmar, filho de
Marinho (Arnolda) Bor
tolini
Grasfela, fi.lha de Geraldo'
LRosimar) Jung

Dia 13 .de Fevereiro
Hercílio Mendonça, ,filho
de Hercílio (Iara) Rosa·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



laragvá do Svl - Semana de 18 a 24 de fevereiro/1984 CORREIO DO POVO

Politica'i Políticos,
,Folclore & Cia.

.
. �. .

A primeira sessão da Câma-ra de Crlciúma, no Sul do
Estado, voltou a funcionar com a mesma "agressividade

-

que caracterizqu as reunlões 90 ano de 1983.' ,",

A sessão inaugural de 84, nem tinha sido aberta pra-'
ticamente pelo presidente e já urna enxurr-ada ·de: In�ult6s
enyolviam os vereadores, que' ne troca d��:.,pa-19vra_s. _e"pa
lavrões se transformevam. em ameaças e agressões, apro
fundando ainda mais as divergências internas no partido
situacionista. ,

'

';

O Vereador Nunes, vítima de um assalto,' a sua resi
dência em janeiro .etrfbulu o fato. ao reduzldp efetivo poli- ,

cial, protestende pela soltura' dos ladrões .que, presos e

conduzidos à delegacia, alí foram soltos.entes mesmo de
terem seus depoimentos tomedos, "pelos já conhecidos
advogados de porta-de-cadeia". r

,

Foi o suficiente.
'

Quando o episódio já -par'ecia esquecido o Ver. Arnol
do Ribeiro, ele próprio-advogado, 0lcupa .a tribuna "não

para agradecer, nem pera elôgiar, para exigir de alguns
vereadores aqui presentes um pouco mais de respeito pa-;
ra com a nossa profissão", olhando firr:_ne para Nunes. ,

"Vossa excelência acaba de 'agredir a toda uma classe
e deverle ter cuidado de dimensionar melhor os termos

que usa", Intervem o Presidente Loch, mas apeser de tu

do Rtbeiro investia centra Nunes .qú�" lembrava que- "em
momento alqumrne referl ao nobrevereador", p�rçL;ãj_eitar
a coisa.

_

Com, os nervos à Hor da! pele o, advogado e Vereador
Ribeiro que chamou o seu cotega de excelência ao invés de
senhoria, como seria a pedida, acabou deixando o plená
rio' antes do térm ino da sessão. P. .. da vida! ,

• '..1' " \"

Isto no dia 1.9. do mês de fevereiro do ano da Graça
e Nascimento de -Nosso Sénhor Jesus Cristo -de hum mil,
novecentos e oitenta. 'e qlJatro'�'

'

Mas na década de 60 as coisas por aqui não ande
vam muito diferentes. era o tempo em que o PS,? fazia
·9 prefeito e tinhà maioria ne Câmara. A UDN era oposi
,ç,äo e a rivalidade era total. Ninguém cedia a ninguém _ e
as discussões eram ecaloredas.. , ..

-, Na "Bandinha da UDN"'o mais jovem vereador 'era o

"alemão", depois prefeito por duas vezes, mas já mani
festava suas leueuredas que não escondia,' de ninguém;
pols, dizia para quem quisesse 'ouvir que, ,'não delxaria ..

a

Câmara sem antes jogqr um ivereedor do plenário do, Fo
rum sobre a praça, .)pela- janela. Papagaiada, que hão, se

consumou. Como, não se consumaram outras ameaças que
-, as paredes do Pvlli-Bar guardaram para todo o sempre.

. Mas vamos à vaca fria. .

'

Naquela época 'er� líder do Governo .o vereador apeli
dado de "meio quilo", que defendia com, unhas -e dente�
es interesses cla administração municipal, inteligente, bom
c>parteador e bem faiante. O. prefeito era o i'pé de�espi
nho" que há pouco 'acusou a gr�os, c e troi,anos, conside-

'

rando-os todos- ladrões.
Certa noite o �'àlemão'" vai à tribuna para tecer duras

cdtjeas ao governo municipal, no, que "era constantemente
aparteado pelo líder dÇl governo, que at�apa,lhava o alinha-
mento das idéias do vereador udenista.

'

, E tal foi a inJerferência na fäla que encolerizado explo-
de:' Isso tudo é uma m ...!' '.

O "meio quilo" levanta de de�o, em riste,.< e p�de que,
modere as suas palavras. "

, ',_,
,c

- O que? Isso aquí é tudo uma m ... sim senhor!
Novamente o Líder do Governo levanta e :adverté:

V. Senhoria não tem coragem de dizer isso mais umá vez.

Por mai,s três vezes repete a palavra m. ; ., para aiegri,a
cio Líder qUe conseguia trazê-lo ao seu talante, enquanto
seus companheiros de bancada tentavam,', inutilmente de.
móvê-Io da pronúncia de tal palavra que os dicionaris.tas
nos. dias atuais não consideràm mais pejorativa, _mas que
na �poca a Mêsa excluiu da ata respec�va. '

! foi uma m .. '. a !lente ter qüe'agüentar tanta ,besteira.
Anos depois o "alemão'" -er.a 'prefeito e tinha' como

setr�tário 0 "meio quilo".
EVI SINSVAl Fevereiro/84

CAP, reivindica o
_Feirão'Çomunitário

''__ -� ._,

O Colegiado da Adrnlnis- Amâncio Madalena e deve-
i tração Pública do Governo r� ser- executada. O CAP so-

,dG Estado de Santa Cetarl- I icitou igualmente a cons-

.na, em Jaraguá do Sul .co- trução da nova cadeia pú-
,ordenado pelo' gerente da blica considerando a prece-
'Besc, Geraldo .Antônlo To-. -rlededé e a centralizáção da
.nelli, implantado em 21 de ,atual, maior número de fun
: outubro' de 198'3, apresen-, 'cionários para o Centro de
'tau ao -'governador Esperi- Saúde de Jguá. do Sul, que
dião Amin.surne.sfntese dos não dispõe nem- mesmo de

j problemas levantados e das ; pi;!ssoal pará' llmpéza, trans-
reivindicações feitas pelo ,; formação do Esctltörio Lo

; CAP a órqâos governamen-' cal da Celesc em Re�io'nal
: tais. Dentre eles, a implan- ,e' construção da segunda,

tação do Programa uOlha '0- ponte sobre o rio Itapocu,
, Peixe", '

que: ,'possrvelmente 'obra prometida e garantida
, não será 'viãbiHzaélo' em 'ta- pelo governador Esperidlão .

zão da'ciar.ência de recursos, Amin.
'

• porém, a alternativa é a 'Outro pedido referiu-se-a
'instalação do Programa' contratação de pessoal pera
: "Feirão Comunitário", pra a Celesc, Bésc e Unidade
; ticamente nos mesmos mol- Sanitária, e o último, busca.
des e quer pelo visto, deve- va informações acerca da
rá mesmo sair. As ,'chances gratificação natalina,

.

visto
são amplas. ' que- muitos funcionários
Quanto a reforma do pré- . não receberam e procura-.

dio da· Exatoda Estadual, ram o Colegiado para cien-
,

, esta foi definida pelo sec re- tificarem-se dos critérios a-

tário da Fazenda, Nélson dotados.

- O trabalho que o a

gricultor catarinense, está
realizando é a maior de
monstreção de coragem 'e'
civismo q(Je'o Brasil já viu.
O nosso pequeno agricultor
rural está honrando o com

promisso assumido, retor
nando com denodo a sua

- terra, depois de sofrer. a-
margamente com as enchen
tes-do ano passado. Para o

Governo do Estado, o mais
importante é o

, número' de
proprietários rurais do que
propriamente -a produção
agrícola, porisso epostemos
no pequeno ,e quer.emos que
haja muitos proprietários
lavrando a sua própria ter
ra". Â declaração foi feita
pelo governador Esperidião
Amin, ao lançar sexta-feira
à tàrde, dia 1 O,_ní'l Ag�nciá
do Besc de Jerequé do Sul,
o Proqrame de Recupera
ção de Pequenas Proprieda- -

des Rurais, atingidas por ca

tástrofes atmosféricas.

Na solenidade foram be
neficiados 3 agricultores -
Heinz Bublitz, Alido Olden
burg e Heinz Borchardt -'-,
sendo distribuídos- cheques
no valor global de .

e-s 3.533.000,00" corres

pondente a primeira parce
la liberada pelo Finsocial.
Os recursos totals a serem

cedidos' pelo Finsocial, para
o desenvolvimento do pro-

,

gramá atingem 12 bilhões
de cruzeiros, a cada dois
meses.

,

Determina o Programa de

Recuperação cle, Pequenas
Propriedades Rurais que ca:

I da agricultor tem direito ao

financiamento máximo de -

Cr$ 2.829.480,00, cujos re

cursos só poderão ser in
vestidos na reforma de ca-

,sa, galpão, estábulo, 'gali
nheiro, correção do solo,
compra de pequenos equi
pamentos, aquisição de ani
mais, de criação e para o

trabalho, melhorias no lar,
formação' -de condomínio e

para o custeio de lavouras
e criaçõe�.'Cabe a Acar.esc
a montagem �o projeto de
financiamento, bastante srm

plificado e os ,recursos são
, Ao se apresentar, os res- liberados atra�s do, Banco
pQnsáveis deverão trazer a do Estado de Santa Catari-
certidão de nascimento do na.

excepcional 'e a sua identi- - O Programa é inédito no

f!cação. 'Brasil.

CIDADE GANHARÁ DEZ NOVOS' HIDRANTES

Com a pàrticipação do di
retor do Samae e ex-presl
dente .da entidade, a' Asso

ciação Comercial e' lndus-
,

'trial 'de Jaraguá do Sul dis
cutiu sequnda-felre a im

plantação de dez novos hi-
; drantés . aéreos, em vários

pontos do município, obje
tivando cumprir as normas

do Instituto de Resseguros
do, Brasil; para reclassificar
a cldsde, com o que os' va

lorés dos seguros a serem

pagos diminuirão .consldera
velmente. Já existem imo,

plantados seis hidrantes sub
terrâneos e com os dez a '

implantar" cumprir-se-é a

principal norm'a, haja vista

que os demais equipamen- ,

tos solicitados a cidade pos
suL,

Os hidrantes serão C910-
cados em locais estratégi
cos, para que possam ser

vir, os caminhões-pipas,
quando de-sinistros. O Sa-

mae, segundo o seu diretor,
irá coleborar, porém, so

mente a partir de abril,
uma vez que ,atualmente a

euterquia. municipal é limi
tada e todos os seus cola
boradores estão empenha
dos erp atender os inúmeros
chamamentos diários de
consumidores, devido ao ve

rão, quando o consumo tri

pllca.

José Carlos Neves,' secre-
tário do' Corpo de Bombei
ros Voluntários de Jaiaguá
do Sul está reunindo os ele
mentos, concludentes do
projeto, acreditando-se que
até o final do, ano possa ser

encaminhado. Da mesma

forma, os locais serão de
finidos e encan1inhados a

Wa,ldir Octávio Rubini, di
retor do Samae, para ,veri-
ficação do local içleal para
implantação {:los hidrantes,
sobre a rede.

Amin
entrega.
.cheques a,

agricul
tores

MAIS EXCEPCIONAIS RECEBERÃO PENSA0
Mais nove excepcionais

serão beneficiados pe.la lei
6.185" ,de 1.°.11.82, regula
mentada pelo decreto ....
18.872,_ de ,24.1.2.82, e pas
sarão a receber pensão, s'e

gunda' o Serviço - de Educa
ção EspeciaL da 1-9a. UCRE,
que está informando às fa
mí1ias de Walter.oBier, Wal
ter Utpadel, Paulo Kí'lsmii"s
ki, Gvilherme Franceschi,
Adelina 'Neumann, Nilton
Seil; Cilly Roweder Lipins
'I<i, Adolfo Mur�ra e Eduar-

do Baader, que foräm con

siderados elegíveis dentro
dos critérios da lei, para

\ comparecerem na Exatoria
Estadual do seu município,
G!entró do pqlZO de 45 dias,
para receber informações
sobre o reéebimento da pen"
são.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Proclamas ':�e Casamento
Áurea Müller G;Jbba, Oficial do Régisúo dv�r dO

1.0 Distrito da Comarca de Jeraqué do Sul, Estado de San
ta Cil'tarina�"'Bràsil. Faz saber que compareceram em Car-"
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem, para casar, os seguintes:
. - �;

'Edital 13.574 de 03.02.1984
.

JOSÉ ANTUNES SOUZA "

�
NADIR ERSCHING

Ele, ,brasileiro, solteiro,
euxlliar de escritório, natu

ral de Pedras Grandes, nes
te Estado, domiciliado e re

sidente na Rua 25 de Ju
lho, 575, nesta cidade, filho
ele Leony Motta Souza e .de

Geracy Antunes Souza.' Ela,
brasileira, solteira, secretá
rfa, natural de Jaraqué do

ANIVERSARIANTES

Aniversaria� hoje: 18
Sra. Rosemary Voigt
Jürgen Georg Hermann,
em Corupá -

\

Anderson C. Müller
Sra. Rosell Helena Tajes,
no Piáuf
Sr. José César Bernardes,

, Sr. João Fodl
Sr. Arlindo Töwe

'Margalise ,Töwe
Simone Cristina Krause
Sra. Jurema Xavier Fis
cher, em Fpolis.

A'niversàriam domingo
Sra. Edeltraud H. Enke,
em Guaramlrlm
Sra. Lígia Maria Eichinger
Siewerdt
Sr. Errai Kretzer, verea

dor
Paula Maes

, Hilário Gregolewitzsch
Ernâni Luís Emmendoer-
fer

'

Sra. Maria Amélia Olivei
ra, em Fpolis.

Dia 20 de fevereiro
; Sr. Alfredo Weiller
Sra. Bernardina de Aguiar'
Cunha, em Guaramirim .

Sra. Odila Bertoli Morétti
Sra. Mércia Rocha
Guida Siewert
Carmem Lima

Dia 21 de fevereiro
Ervina Pedri
Guida Otávio Bortolini
Cláudia Márcia Bartei, no

Mato Grosso
'Sr. Mário Steindei
I ris Thomsen
Carmem Uller
Sr. Jaime Célio Piazera
Sra. Diva Clara Schneider
Deise Gomes

Dia 22 de fevereiro
,Sr., Alfr�do Guenther
Ruth' Hoffmann, em Rio
da Luz
Ora. Arac,! Witt Spínola,
em SP
Pàulo Lennert
j rio João dos Santos

,

,Olávio Kisner,
Marisa Felipe
Sra. Maria de Lourdes

/ Sul, do�iciliada e residente
na Rua Brusque, 159, nesta
'cidade� filha de Oswaldo
'Ersching e de Gertrudes
"Haffermann Ersching.
Edital 13.575 de 08.02.1984
NEMIAS GONÇALVES DIAS
e SONIA PEREIRA

EI.e, -brasllelro, solteiro,
torneiro mecânico, nascido
em Jataizinho,' Paraná, do

; miciliado e residente em

Guaramirim, neste Estado,
,
fi lho

-

de_ Au reo Alves Dias e
,

de Ruth Gonçalves Dias. Ela,
, brasileira, ,solteira, costu
: reira, nascida em Jaraguá'
do Sul, domiciliada e resl
dente em Estrada Nova, nes
te distrito, filha de José Pe-
'reira e de Estela Dittrich

,

Pereira.

Edital 13.576 de 02.02.1984
JOAO, MARCOS GAZDA e

ROSELí LEHMERT
Ele, - brasileiro, solteiro,

'pedreiro, .nescldo em. ,Guà
ramirim, neste Estado, do
mlclliado 'e residente 'na

,

Rua Rodolfo Jehn, Guaraml-
rim, neste Estado, filho de

,

Jean Gazda e de Elidia De
,cker Gazda.' Ela, brasileira,
, sólteira, do lar, nascida em ,

, Jaraguá cio Sul, domlcllleda"

e residente na Rua Santa
Catarina, '264, nesta: cidade,
filha de 'Waldemar Lehmert
e de Leonora Fritzke Leh
rnert,

"-

Editai 13.577 de 08,02.1984
SIl:.VAL LOSS e

,

DILMABUCCIO,
Ele,' brasrlelro, solteiro

do comércio, nascido - em
,

Rio das Antas, neste Esta
tado, domiciliado e realden
te na Rua Joinvílle, nesta
cidade, filho de Silvino Lass
e de Tereza Lass. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, nas
cida em Jaràgoá do Sul, '

domiciliada e residente na

Ruã Márina Fructuoso, 446,
nesta cidade, filha de Waide·'
mar ßuccio e de Lina Pava
nello Buccio. ,

Edital 13.578'de 08.02.1984
JOSÉ LAÉRCIO MARCOS e

IReNE MARCELINO
-

Ele, brasileiro, solteiro,
estafador, nascido em SãQ
Pedro do Ivaí, Paraná, domi
ciliado e residente na Rua
Onélia Horst, 84, nesta ci
dade, filho de Jardelino Mar
cos� e de Vànda de Souza
,Marcos. Ela, brasileira, sol
teira, costureir,a, nascida

,

em Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada e residen
te na Rua Onélia Horst, 84,
nesta cidade, filha de Anto�

nio . Marcelino e de Maria

'l'eúy' Marcelino.
Edita'l 13.579 de. 09.02.1984
IRiNEU ARNDT e

'

GLAUDETE BLÖDORN
Ele, brasileiro, solteiro,

lavrador, nascido em Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rio da Luz Vi
tória, ,neste distrito, filho
de Alexandre Arndt e de
Hertha Klemann Arndt. Ela,
brasileira, solteira, costu

reira, nascida em
I Jaraguá

do Sul, domlcllledà e resi
dente em Rio Cêrro I, nes

te distrito, filha de Wigand
Blödorn e de I rene Gielow
Blödorn.

'

"-

Editai T3.580 de 10.02.1984
, MIGUEL D'ARTAGNAM
;

BUCHMANN e MÁRCIA
ANTONIA TOMASEL.LI

Ele, brasileiro, solteiro,
técnico em contabilidade,
natural de Jaraguâ do, Sul,
domiciliado e residente na

Rua Reinaldo Rau, 276, nes
ta, cidade, filho de Harry
Buchmann e de Ana Gor
niack Búchmann. Ela; brasi
leira, solteira, industriária,

, nascida em Guaramirirn, n/
Estado, domiciliada e resl-:
dente na 'Rua Padre Alberto
.Jacobs 134, nesta cidade,
filha de Liberato Tomaselli
e de Itelvina Guesser To
maselli.
Edital 13.581 de 10.02.1984
WANDI;RLEY RADONTZ e

LIGIA DA SILVA
Ele, brasileiro, solteiro,

industriário, natural de Blu
menau, neste Estado, domi
ciliado' e residente na Ave
nida Getúlio Vargas, 128,
nesta cidade, filho de Leo
poldo Radüntz e de Mariá
Angela Radüntz. Ela, brasi
leira, solteira, industriária,
natural de Pomerode, neste

Estado, domiciliada e resi
dente na r. Jville, 2684, nes

ta cidade, filha de Gerson
Jorge Glasenapp da Silva e

de Dacymira Herbst da Sil
va.

Edi_tal 13.582 de 13.02.1984
FRED HESSE e NELI BELZ

Ele, brasileiro, solteiro,
programador, natural de
BJumenau, neste Estado, do
miciíiado e residente· na Rua
,Joinville,' 2023, nesta cida
de, fjJho de Hugo Rodolfo,
Pedro Hesse e de ,Kaethe
Hesse. Ela, ,brasileira, soltei
ra, industriária,' natural de'
Brllsque, neste Estado, do
miciliada e residente na Av.
Mal. Deodoro, nesta cidáde,
filha de Arthur Beiz e de

,

Ursuti'na Beiz.
Edital 13.583 de 13,.02.1984
ANTONIO CARLOS WITKOS
KI e MARIA ANGELINA FOR
LIN. Ele, brasileiro, solteiro,
rjlecânico, natural de Jara- '

guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Bernardo
Dornbusch, J610, nesta �i-

dade, filho dé Alidio Wit�
koskl e de ,�osaL.!-a,qkol)Sft
Witkoski. Ela, bräsftetra sol
teira, costurelra., nature] de
Luís Alves, .aes te.-:Estádo, do
miciliada e residente na Rua
Bernardo Dornbusch, 281,
nesta cidade, filha de Feli
pe Forlin e de Hllde Strin
gari Forlin.

'

Edital 13.584 de\13.02.1984
TIAGO DE BORBA e

MARGOT POTTJER
Ele, brasileiro, solteiro,

esslstente técnico, natural,
de Guaramirim, neste ES'ta
dó, domiciliado e residente
na Rua José Teodoro Rlbei-

, ro, 2�36, nesta cidade; fi
lho de Antonio de Borba e

de Nair Rosa Regis de Bor
ba. Ela, brasileira, solteira,
auxiliar de escritório, natu-

,

ral de Jaraguá do Sul, do
mlclllade e residente na Rua
Walter Marquardt, 626, nl
cidade, filha de Heinz Gün
ther Püttjer e de Winni Mo
dro Püttjer.
Edital 13.585 de '14.02.1984
FRANCISCO REINALDO
EGER e JÚLIA CANDIDQ
MEDEIROS., Ele, brasllelro,
solteiro, pintor, nascido em

Luís Alves, neste Estado,
domiciliado e 'residente em

Es'trada Nova, neste dlstrito,
filho de Cristiano E:ger e de
Luzia Apolonia Êger. Ela,
brasileira, .soltelrà, "borda
deira, nascida em Jaraqué
do Sul, domiciliada e resi
dente em Jarequé-Esquerdo,

, neste distrito, filha de Jor
ge Cândido Medeiros 'e de

'

Pedra Cândido Medeiros.
-

Edital 13.586 de 14.02.1984
JOSUÉ DE AVILA E
SELMA KROGER

I:le, brasileiro,
-

solteiro,
enfermeiro, nascido em Gua
ramirim, neste Estado, do
miciliado e residente, na
Rua Alberto Santos Dumont
438, nesta cidade, filho de
Osorio de Avila e de Auta
de Avila. Ela, braslletre.: sol
teira, costureira, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada
e residente em Três Rios do
Norte, neste distrito, filha
de Helmutj KrÚger e de A-
lida Kamin J(rüger.

-

Edital 13.587 de 14.02.1984'
Cópia recebida do cartório
de Schroeder, neste Estado.'
MARINO SACHT e MARIA
APARECIDA ZOZ'

,

Ele, brasileiro, solteiro,
agricultor, natural de �ara
guá do Sul, dorr,iciliado e

residente em Estrada Itapo
cuzinho, neste distrito, fi
lho de . Bernardo Reinaldo
João Sacht e de ' Amanda
Lange Sacht. Ela� brasileira,
solteira, industriária, natu
ral de Schroeder, neste Es-'
tado, domiciliado e I'esiden
te em Schroeder, neste Es
tado, filha" de 'Va.ldemar

Paulo Zoz e de Àgíúá 'Mayer
Zoz, -

", : -. ;:; ,f. r
'

Editaf 1'3:588 de 14.02.1984
Cópia recebida' cIG cartório
dê Guarainirim, 'h/Estado
MAIR BATISTA e

LÉIA ANA CORR�A
Ele, brasileiro, solteiro,

servente, natural de Manoel
Ribas, Paranä, domiéíliado
e residente na Rua Bernar
do Dornbusch, 357, nesta

cidade, filho de Rosena Sie
bert. Ela, brasileira, solteira,
balconista, natural - de Gua

ramirim, neste Estado, do
miciliada e residente em

Gueramlrlrn. neste "Estado,
filha de Carlos Isidorio Cor
rêa, e de Anna Pereira de
Borba' Corrêa.
Edital -13.589 de 14:02.1984;
ALMIRO SETlER' e
ROSANE SCHWARZ

Ele, 'brasileiro, solteiro,
'mecânlco, natural' de ,

Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente em João Pessoa,
neste distrito, filho de Ge·
-rerd Setter' e de Clemencia
Vogel Setter. Ela;- brasileira,

: solteira auxiliar de escrltó
nie, natural de Jaraguá do
Sul, domiciliada e residente
em. João Pessoa, neste dls-

, trlto, filha deLino Schwarz
'e de Edeltrudes Lange ;Sch·
warz.

Edital 13.590 de 14.02.1984
MÁRIO FRANCISCO' BAADER
e SUELf GONÇALVES.

'Ele, brasileiro, 'solteiro,
cperério, natural de Guara
mirim, _

neste "Estsdo, domi
ciliado e residente em Ilha
di Figueira, neste distrito,
filho de Bertoldo FrÇincisco
Baader e de Petronllha Jun
ckes Baader. Ela; brasileira,
solteira, costureira, natural
de Itajaí, neste Estado, do
miciliada e residente em

Ilha da .Flquelra, neste. dis
trito; filha de Adolfo Gon

çalves e' de Cristina Rodri·
, ÇJues Gonçalves. _

Edital 13.591 de 14.02.1984
PEDRO TUB lAS DE LIMA, e
LÚCIA RODRIGUES

Ele, brasileiro, solteiro,
servente, natural de São
Cristovão do Sul, neste Es

tado, domiciliaqo e residen
te na Rua Maria Ubelina da
Silva, 344, nesta c1äade, fi-

, lho 'de Orlan'do Tubias de
Lima e de Leonida Bampi.
Ela, brasilei�a, solteira, do
méstica, natural.de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua 'Heinz Manke,
156, nes{a cidade, filha de
Manoel Rödrigues e de Ma

faldà Rodrigues.
E para que chegue aO co

'nhecimento de todos, man
dei 'passàr o presente edi
tai, que_ sera publiCado, pe
la imprensa e em cartório,
onde 'será afixado durante
15 dias.
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Blunk pede a velta dos. trens de passageiros
Ernesto Felipe Blunk, ve

reador-presidente da Câma
ra de Vereadores de Corupá,
sollcitou que a litorina, que
faz atualmente o percurso
Corupé-São Francisco do
Sul, seja substituída por
trem de passageiros. Justifi
cando o pedido, Blunk afir
meu que !l lltorlna só tem
sessenta lugares, ao, passo
que o trem o número seria
muito maior, no mesmo ho
rário e percurso, facilitando

o transporte para estudantes
e trabalhadores que se des
locam pr;incipalmente a Ja
raguá do Sul, assim 'como
contribuiria para exploração
turística.

'

Pediu, ainda,' que pelo
menos uma, vez por sema

na corresse um trem de Co

rupá a Rio Vermelho e vice
versa, haja viste que com o

suprimento dos trens, os

moradores beira-trilhos fl
çerem sensivelmente preju-

A briga dos deputados
Na coluna "As Anotações de Flávio José", da semana

passada, notamos a manifestação do próprio com respeito
à lavagem de roupa suja entre os dois políticos da região,
que só interessou às partes que estavam preocupada em

esclarecer ao. público as possíveis ilações que o eleitorado
pudesse tirar do episódio. "

,

Do clube dos bate-palmas houve ebordaqern ao [orna-.
lista, cobrando uma manifestação do nosso jornal que no

ticiou sobriamente o caso, sem entrar ne briguinha de "co
madres" .ou participar da ráia da retaliação ou da defesa, ,

como era nosso hábito' fazer, socorrendo companheiros de
luta e ideal, sem olhar ou cobrar reconhecimento pessoal
e/eu financeiro.

E o moço estrilou, com justa razão.
Não autorizamos nem desautorizamos a meter-se no

assunto, mas já que se manifestou "porque sofreu pres
sões, somos de respeitar -a opinião alhelà, coisa que apren
demos somente depois de velho" quando estamos sendo
tratados por certes personalldades como 'sucata humana.
Sucata uma óva, ouviu?!

Do episódio aprendemos uma lição é extraímos um

ponto muito positivo: os jovens já não se submetem mals
com facilidade aos caprichos dos que se

. perpetuam no
peder, não deixando brecha para as outras gerações po
derem subir na hierarquia política. De parte a parte, sem

particularizar.
'

Alguma coisa como entrar no Exército, cursar uma

Faculdade, trabalhar numa indústria. As últimas eleições
deixaram enormes mostras de jovens que não se submete
ram ao chicote do esfanicado diretório e elegeram os

seus próprios candidatos, à reveria das ameaças dos co

mandantes que dirigiam um exército fantesma.
N

Os jovens submetem-se durante um certo tempo, mas
nao durante o tempo todo. Querem renovação que lhes
Está sendo negada, através dos mais estapafúrdios motivos.

Ademais, tivemos uma surpresa: estamos sendo lido
e prova que influímos na opinião pública, anulando -os e

�eitos do poder econômico que se quis impor ao órgão de
Informação para mostrar força de persuação, deitando por
terra a teoria de certo prefeito maluco e cabeçudo, que
em público tinha por hábito de afirmar que os jornais
não ganh�vam eleições, que preferia gastar o dinheiro des
tinado à imprensa de outra forma, porque estaria melhor
empregado. Valeria a pena falar sobre o que aconteceu na

recente visita do Governador?
.

Esses ingratos estão colhendo a sua semeadura de for-
ma melancólica. ,

Validamos o que- disse c jornalista Flávio José. E.V.S.

r

dicados. A sollclteção foi
enviadà a Superintendência
da Rede Ferroviária Federal
e contou com apoio 'de to

dos os vereadores, de ambos
os partidos.

OUTROS

Encontra-se na Câmara de
Corupé, projeto-de-lei que
denomina de Rua Jorge Pln

ter, uma lateral da Rua João
Tozini, no perímetro urbe
no. O, projeto de Ernesto Fe

lipe Blunk é umà hornene
g�m póstuma ao ex-vereador
Jorge Pi n ter, que por 12 a- -

nos desempenhou funções
legislativas, tendo falecido
em novembro do ano pas-
sado.

'

Por outro lado, o prefei
to Albano Melchert, reivin
dicou do Governo do' E'sta
do, ajud_a para a construção
de uma ponte de concreto
armado sobre o Rio Novo,
na Vila Rutzen, com um vão
de 35 metros, em substltul
ção a atual ponte baixa,
que encontrá-se em precá
rias condições. Tal melho
ria beneficiará a região de
maior produção agrícola do
municlplo.

Carnês do IPTU

-

Os contribuintes do
Imposto Predial e Terri
torial Urbano � IPTU,
de Jaraguá do Sul, têm
o prazo até 15 de mar-,
ço para o pagamento
integral, com . desconto
de 2Ö por cento, 'ou da

primeira parcela. O pre-
feito Durval. Vasel in-,
formou que a retirada
dos carnês junto a Divi
são de Tributação segue
curso normal, durante o
horário de expediente.
Eventuais reclamações

poderão também serem

dirigidas ao setor. ' I
.__,----------

JARAGUÁ DO SUL
PRECISA DE

UMA SEGUNDA
PONTE.

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

F
,.

armacia Paraná,
Administrada por prõfissionais farmacêu ticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva� CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

Athtmento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços da pra
,ça êStão aq_ui. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.

Av, Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS./SC.

DURVAL VASEL'
Prefeito Municipal

Estado de�Santa Catarina
Pref�itura �unicipal de Ja�aguá do Sul

DECRETO N�o 916/84

Deelara de 'Utilidade Pública, para fins de desa
propriação amigável ou judici!!l, o imóvel que
especjfica..

'

o PREFEITO MUNICIPAL 'DE JARAGUÁ DO SUL, no

uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 6.°
do Decreto Lei N.o 3.365, de 21 de junho de 1941;

DECRETA:

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

área de 120,00 m2 do imóvel de propriedade do Sr. HI
LÁRIO MORETTI, situado à Rua 3 - André Voltolini,
registrado 00 Livro 3-G, sob o N.o 14.771, fls. 104, do
Cartório de Registro de lmóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul, para fins de utilização do' Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto - SAMAE.

Art. 2.° - As despesas decorrentes do presente 'De
creto correrão por conta de dotação própria do Orça
mento vigente.

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data
de sua publlceção, revogadas as äisposições em contrá
rio.

Jaraguá do Sul, 14 de fevereiro de .1984.

IVO KONELL

tSecret," de Administràção e Finanças.
,-----------

Instaladora Elétrica
C O N TI Ltda.
Rua Guilherme Weege, lU - fine: 12-0091

ANGIOLOGIA ClINICA E

CIRURGIA VASCULAR

DR. CELSO ORLANDO STOR'RER DA SILVA

Doenças da circulação, varizes, artereoeselerose

trombose, embolia, eresipela, f,lebite, etc.

"'\

I
Rua Guilherme Weege, n.O 34 -:- 1." andar
Fone 72-1366 - Jaragüá do Sul _:_ SC.

"
,

VIAÇÃO CANARINHO

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

pessoal especializado, possibilltando uma viagem
tranquila, rápida e segura.

Programe bem! Programe Canarinho,
o tr�nsporte carinhoso.1�--------------------------
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Projetos g'eram polêmica e

acusações na Câmara,
Na sessão mais movimentada do atual período legis

lativo, segunda-feira, foram discutidos, com inúmeras tro
cas de acusações e ataques pessoais, de ambos os làdos,
projetos-de-Iei e moções na Câmara de Vereadores. Três
moções do vereador-presidente José .Gilberto Menel não re

ceberam o respaldo da bancada do PDS, que votou contra,
sendo endereçada aos partidos políticos no Conqresso Na
cional, apoiando a emenda que restabelece as eleições di
retas à Presidência da República, de autorià do Senador
Dante de Oliveira; outra moção de aplauso ao governador
Esperidião Amin, pelo seu comprometimento na constru
ção da segunda .ponte de Jaraguá do Sul e outra, ainda,

.
aplaudindo o Chefe do Executivo Estadual em diligenciar
melhorias e recuperação do acostamento da BR-260, da
Ponte Abdon Batista até o final do perímetro urbano, pe
dido este feito pessoalmente por Menel a Amin, dia 10.

"COISA FABRICADA" -

Em primeira discussão, com votos contrários do PDS,
a edilidade aprovou o projeto-de-Iei autorizando o Executi
vo Municipal a aplicar eventuais reservas ou saldos no

"open-merket" e "overnight" e, igualmente, o projeto au

torizando alienar equipamentos, veículos e sucatas consi
deradas inservíveis ao serviço público, este com aprova
ção unânime.

Nos projetos que altera a idade limite de 35 para 50
anos para o ingresso no serviço público municipal e que
cria o cargo de fiscal geral da Prefeitura de Jaraguá do
Sul (por concurso), aprovados com os votes, da bancada
do PMDB, os ânimos se exasperaram, com troca de a

cusações 'e caindo no perigoso terreno das retaliações pes
soais, entre os líderes das bancadas Arnoldo Schulz (PDS)
e Álvaro Rosá (PMOB).

-

'

Para Schulz, a alteração da idade limite é (coisa fa-
. bricada, pará beneficiar. alguns poucos", mas pera Rosá,
"todos têm direitos iguais e virá em benefício daqueles
que muito podem contribuir à causa pública", Coube' a
Arnoldo Schulz o pronundamento mais violento, atacan

do a administreção municipal e ao próprio Rosá, a quem
acusou de ser o único beneficiário com a alteração da
Idade e com o concurso, haja vista que o próprio já vem

desempenhando o cargo, antes mesmo do concurso, "que
será dirigido, numa flagrante imoralidade e . desrespeito
ao próprio Legislativo, que poderá ser acusado de coni
vente com esse descalabro".

Rosá defendeu-se, afirmando que"o concurso será a

berto ao público, honesto, e será aprovado aquele que
melhor aproveitamento e conhecimento tiver. Isto não é
desonestidade e tampouco imoralidade, ninguém sabe quem
vai ser aprovado, daí porque são completamente injustos
estes ataques gratuitos do líder da bancada minoritária",
acrescentou Álvaro.

'

O presidente da Casa, José Menel, terminadas as dis
cussões e após hora e meia de sessão, disse esperar' que
o fiscal geral resolva os gritantes problemas do setor viá
rio e outros; criticando o excessivo número de engenhei
ros contratados pela municipalidade "e nada de � produti
vo está-se trazendo ao, rnunlcíplo".
KllTZKE DEVE ASSUMIR

Na mesma sessão, o edil Lauro Siebert, apresentou
projeto-de-lel denominando de Adolf Volkr-nann-Pioneiro, a

rua 15; lateral da rua Pastor Albert Schneider, na Barra
do Rio Cerro. E como novidade nas próximas sessões, de
verá ser convocado o primeiro suplente do PDS, José Al
berto Klitzke, em virtude do afastamento para tratamen

to de saúde" por 120 'dlas, do vereador ·Álido Pavanello.

Alvará Policial só até o dia 29
O Delegado Regional de Polícia, Dr. Ademar Grub

ba, está alertando os proprietrios de bares, 1anchone
tes, hotéis, pensões e similares, além de postos de ga
solina e demals estabelecimentos sujeitos ao álvará po
liciai, que o prazo para renovação vai até 29 de feve
reiro., Alerta também que a partir de entãó, pagarão
multa equivalente a cinquenta por cento da taxa de

renovação.

Câmara de Guaramirim
sem secretario

Ap.ós sete anos' exercendo
c" cargo, o secretärlo-exe-:
cutivo da Câmara de Verea
dores de Guaramlrlm, Wal

dyr Marcellin�, alegando
motivos de saúde e cansaço,
solicitou no inície do mês a

sua exoneração do cargo,
período em que afi rma ter

encontrado "políticos atu

antes, honestos, humanitá
rios e sobretudo amigos sin
ceros". Com-a saída de Mar
cellino, a Câmara ficou sem

secretário-executivo, cargo _

que está sendo ocupado in

rinamente, sem remunera

ção, pelo vereador Mário

Sérgio Peixer.
Do Legislativo Guarami-

rense, a informação da saf
da do vereador Ärmin By-

'

lardt (PMOB), por 120 dias,
para tratamentO de saúde,
assumindo o seu cargo o

primeiro suplente Orlando
Satler. Também para trata

mento de saúde, segundo
informou-se, deverá afastar
se por um período de oito
meses, o presidente da es
mara, professor Esmeraldo
Chiodini, assumindo o pos
to máximo o vereador Ro
meo Butschardt, sendo con

vocado Dorival Lemke, o 1.°,

suplente do PDS, para o lu

gar de Chiodini, enquanto
perdurar � sua licença.·

18 toneladas de alimentos
às escolas

Com o objetivo de dãr'
continuidade ao Programa'
Nacional de Alimentação Es

colar, o Núcleo Regional de'

Jaraguá do Sul/19a. UCRE,'
repassou às unidades escoo'
lares e entidades assisten

ciais, 1.754 kg de alimentos

para a preparação da me

renda, também nas férias.
As escolas receberam desde
açúcar cristal, arroz, creme
de chocolate, mil shake, a

óleo de soja, proteína vege
tal textUrizada e sopa mas

sa com legumes.
Com esses gêneros ali-

mentícios, 275 crianças es

tão sendo beneficiadas, re

cebendo em média três re

feições diárias, sendo uma'

reforçada tipo almoço e as

demais lanches.
O Núcleo Regional infor

ma também que a partir da
próxima semana, serão re

passados às demals unida
des escolares da microrre-

-

gião, 18 toneladas de ali
mentos, para atender os es

colares com merenda já no

princípio do ano letivo, que
se inicia no dia 20, segun-
da-feira. '

.

Donini pleiteia recursos

ao Centro
O Presidente da Comissão

Pró-Construção do Centro
Educacional Evangélico de
Jaraguá do Sul, Vicente 00-
nini, obra de 1.652,30m2,
inaugurada dia 11 de de
zembro e que abrigará a

partir oeste ano letivo as

novas Jnstaleções da Escola
Particular Jaraguá e Jardim
de Infâncla Pestalozzi, en

tregou so! ici kaçãQ ao gover-

nadar Esperidião Amin He
lou Filho, para ajuda finan
ceira para saldar os . com

promissos vincendos. A ó-
.

bra custou Cr$ 70 milhões
e destes faltam ainda pagar
Cr$ 27 milhões, segundo
Donini, que informou ,o
compromisso do Governa
dor de, dar resposta até o

final do mês acerca do pe
dido feito.

Bancos: herarios especiais
no carnaval

As agências bancárias não
abrirão' na sequndae terça
feira de carnaval e só fun
�ionarã6 na quarta-feira de
-clnzas, depois do meio-dia,
de acordo com comunicado
do Banco Central enviado'
às Instituições financeiras.
Os depósito· �m cheques
realizados na $exta-feir'à an

terior ao carnavéll só serão
liberados na quarta-feira de

cinzas. No comunicado à re

de bancária, o Banco Cen
trai esclareceu que as a'gên- '

cias bancárias deverão aten

der o público na quarta-fei
ra de cinzas, dia 7 de mar

ço, pelo menos durante três

horas, entre o meio-dia e 18
horas. Os bancos devem ·fi
xar, em local visível, o seú

. horário de atendimento no

dia 7 de março.

Edital
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designàda
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da
Comarca de Jaraguá 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
os títulos centre: ALTAIR FERNANDES, Rua
Jose, Emmendoerfer, s/n, nesta. ADEMIR

· FLOR DA SilVA, Rua Angelo Rubini, sln,
nesta. AlVINO PERSIKE, Estrada Geral Bana
nal do Sul, s/n, Guaramirim. BE�DEa
AMARAL, A/C Malhas Fruet, nesW. CO_R
CIAl KLEIS lTDA., Rua Barão do Rio Bran-

·

co, 732, nesta. DOUGLAS DE BAêk:�ua
Major Julio Ferreira, 105, nesta. EVERAlDO

STASSUN, Estrada Rancho Bom, sln, Schroe
der. GREGÓRIO ,KASMIRSKI, Estrada Braço
do Norte, Massaranduba. MARIA SAlVEllNA

SOARES, Rua Barão do Rio Branco, 134}
· nesta. OSNI MA�CELlNO, Tifa Antonio Sch
mitz, sln, nesta. PEDRO JACO MEDEIROS,
Estrada Rio Cerro H, nesta. ROBERTO _ RIS

TOW, Rio Cerro km 9, nesta. ROLF DIETER

.HlllE, I:strada do Sul, Km 6,5, Guaramirim.
SilVIO FERNANDES, RU'a João Januário Ai

roso, 1623, nesta. WERNER ENGELMANN,
Estrada Bananal do Sul,' Guaramírim. WAL
MIR BALTASAR CARVALHO, Rodovia SC-
301 km 7, Guaramirim.

E, .como os dites devedores não.::.19-�en
contrados e ou se recusaram a acertar a de
vida intimação faz por intermé&!Y d.re
sente edital para que os mesmos compare
çam 'neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78,
no prazo da lei a fim de liquidar o seu dé

pito ou então dar razão por que não o faz,
sob pena de serem os referidos títulos pro
testados na forma da lei, etc.
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COLUNA ROTÁRIA
ÁGUA SIMBOLIZA VIDA

Metade da população do mundo não tem

acesso direto à água potável
SERViÇOS À COMUNIDADE

.

Nos países em desenvolvimento, água contaminada
pode vir a causar várias doenças como cólera e febre
tifóide. Nos países desenvolvidos, escoamento de resí,
duos químicos das fábricas, despejos de tóxicos, chuva
de conteúdo ácido, sistemas de esgotos municipais de
feituosos e pesticidas usades na agricultu.ra são algumas
das causes de muitas doenças transmitides pela água.
Patrocine seminérios sobre abastecimento hídrico e sa

neamerito em sua comunidade visando obter uma solu
ção pera. o problema de doenças relacionadas com o

. abastecimento de água da região. Graças a um projeto
do Rotary Club de Nimba, es 30.000 residentes de Uni
flcatlon Town, Libéria, conseguiram ter acesso direto à

água potável.
Patrocine uma campanha contra .e poluição e dis

pensa de lixo Ras praias, parques e· canais navegáveis;
Sócios do Rotary Club de Gifu Este, Gifu, Japão, reuni
rérn-se com 4;qOO cidadãos' e membros de grupos co

munitários locais em um esforço conjunto para a lim

peza das margens do Rio Nagara.
.

Custeie a instalação de uma bomba d'água em uma

área rural necessitade. Roterlenos de Córdoba, Vera-

cruz, México, escavaram duas cisternas em em povoado
vizinho.

,
A LADESC, presidida pela

,

. Sra, Änbele Amin, lançou
nó início do mês, o "Festi
val 'da Canção para a Infân
cia Catarinense" e o progra
ma a ser desenvolvido em

84 pelo Pró-Criança, que en

volve diversas entidades li

gÇldas à admlnlstreçâo esta

"dual. O FECIC/84 terá co

mo sede Florianópolis � se-

rà realizado nos dias 25, 26
e 27 de maio de 1984. Visa

.
valorizar autores e cornpo
sitores,

,

produzir, canções
pera as crianças catarinen
ses e desenvolver um pro-,
cesso de criatividade perma-

. 'nénte voltada para a infân
cia, Divulgar, publicar e dis
tribuir as canções classifi-,
cadas através do sistema e-

'-�----';"'_-----------------

ducacional e comercial são
outros objetivos do FECIC.

Poderão participar do
festival, autores e composi
tores de todas as idades,
nascidos ou residentes em

Santa Catarina, es quais po
derão concorrer com o nú
mero máximo de três can

ções. As inscrições poderão
ser feitas nas. sedes do Mo
bral em todos os 199 muni

cípios de Santa Catarina e

em Jarabuá do Sul na Av.
Getúlio Vargas, 503.
Os 12 primeiros finalis

tas receberão troféus, sendo
que os 6 primeiros coloca
dos receberão, pela ordem,
prêmios em dinheiro: 1) lu
gar Cr$ 600 mil, 2) lugar
Cr$ 400 mil, 3) lugar Cr$
300mil e do 4.° ao 6.° luga
res, Cr$ 100 mil cada qual.
O regulamento poderá ser

obtido' também junto ao

Mobral. Inscrições encer

ram-se dia 20 de abril.

NO MOBRAl, INSCRiÇÕES
AO FECICj84

ns/Jaragllá do Sul" 16 de Fevereiro de 1984

Aurea Müller Grubba

Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Pro
testos de Títulos da Comarca de Jguá do Sul

APERFEiÇOAMENTO PARA PROFESSORES

A Divisão de Administra
cão do Ensino da 19a. Ucre, ,

�ealizou de 13 a '17 do cor

rente, rio Colégio Estadual
Abdon Batista, um _. curso

para aperfeiçoamento dos

professores de 1.° grau, 5a.
a 8a. séries, das escolas bá
sicas e colégios estaduais,
atuantes nas disciplinas de
ciências, programas pare
saúde e matemática. Atua
ram como docentes as pro
fessoras Evelina Schroeder

Rueckert e Dirce Maria T.
Leoni.

- O curso teve a duração
de 40 horas e integra o Pro

jeto "Capacitação de Recur
sos Humanos" da Secreta
.rla da Educação e conta com

recursos de Cr$ 1.620 mil,
oriundos do salário educa
ção - cota estadual. Esses

,

recursos foram repassados
à FERJ que de forrria co�
veniada executou o curso

com a UCRE.

TUDO SEM ENTRADA!
�f:

"gin. 7

Botafogo ClubeFutebol
Barra do Rio Cerro - Jaraguá do Sul - sc.

Edital de Convocação
Assembléia Geral Extraordinária

O .Presidente do BOTAFOGO FUTEBOL CLUBE, de
acordo com o que estabelece os estatutos desta Sode
dade, convoca os senhores associados para reunirem
se em Assembléia Geral Extraordinária, dia 4 de mar

ço de 1984, às 9 horas, em primeira convocação ou

uma hora após, com qualquer número de associados
presentes, para deliberarem sobre a seguinte QRDEM
DO DIA.

a) Prestação de contas do exercício finoo
b) Eleição da nova diretoria
c) Assuntos gera!s.

.

FAUSTINO DEMARCHI
Presidente

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDUSTRIAS DE AllMENTAÇAO DE

JARAGUÁ DO SUL

EDITAL DE CONVQCAÇAO
Pelo presente Edital o Sindicato dos Trabalhadores

nas Indústrias de Alimentação de Jaragvá do Sul, com
extensão de base territorial pare os municípios de Gua
ramirim e Massaranduba, sito a Av. Mal. Deodoro da
Fonseca, 855, neste município de Jaraguá do Sul, esta
.dc de Santa Catarina, convoca todos os seus associados
pera uma Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se

.

no dia 19 de fevereiro, do corrente ano, no prédio da
Associação Comercial e lndustrial de Jaraguá do Sul, às
16 horas em prlmei ra convocação ou às 17 horas em

segunda convocação para deliberarem sobre a seguinte
ordem do dia: •

- Decidir a possível alteração da Cléusula Tercei
ra da presente Convenção Coletiva de Trabalho.

Jaraguá do Sul, 16. de fevereiro de 1984

HANZ EGON BUROW
Presidente

I
t

I
i
I
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"O artista e a fera" 1 Dos Jornais do Estado rEin cada um de nös há uma força, uma voz insistente, um ímpeto a que 'chamare-, Moradores da Rua Heinz "Bartel, na Velha Central, I
mos: "FERA". Ela é essencial para a nossa existência e necessária para que a nossa vi- : estão preocupados com a falta de cuidado e o abandono �
da adquira alg�m sentido. Essa "fera" representa motivação, impulso, vontade de viver : completo daquela via pública, onde a Celesc colocou '_o �
e dela pedem advir ambição, auto-estima e coragem. É necessário cuidarmos dessa "fe- � que existe de melhor em ener.gia elétrica. Dizem os rno- :ra" para que ela possa se revelar e ser orien tada. Não devemos reprimir, ignorar ou sufo-

I redores que há mals de um ano, que a Prefeitura não ,

car nossos impulsos. Devemos deixar que eles se manifestem pois o, potencial para : manda capinar, não patrola e nem roça� Está transfor- �,
SERVIR é tão grande quanto o potencial pa ra destruir:

, : mada num verdadeiro caminho de cobras e lagartos. �
E, nós, teremos que optar! E quem nos vai auxiliar nessa op,5ão é o '''artista'' que : N.Ró: Ignoramos o que o ilustre blumenauense foi em vi- :

existe no íntimo de cada um de nós. Se nos mantivermos abertos ao mundo, ao ambien- : da para merecer o direito a nome de rua, mas vamos �
te, se permitirmos que nossa capacidade seja testada e aprimorada, se não negarmos sua

: parar com essa avacalhação desprezando o homenagea- :
potencialidade, estaremos prontós para cónduzir a "fera" através de,'caminhos esplêndi� : do e os moradores. Como conhecemos 'nestas paragens :dos e proveitosos. '

: alguém com um nome assim é bom lembrar que "qual- :Sem o "artista", a "fera" não pode ser satisfeita. E sem ela .e "artista" não pode se
I quer semelhança é méra coincidência". :realizar. Esses impulsos não orientados podem levar os indivíduos ii serem egoistas,_ re-: Em Santa Catarina a legislação permi,te que os jui- :'beldes ou parasitas. A "fera" quando não orientada buscará quem quer, que seja para se I

zes nomeiem advogados dativos para fazer a defesa de I
realizar e acabará por' surgir a destruição�' :

pessoas de baixo poder aquisitivo. No Paraná nãe existe :
As mais elevadas expressões da arte se caracterlzam pela observação cuidadosa, pe- : em lei. Esse fato gera situações complicadas em Porto :

Ia delicadeza, pelo refinamento e pela univer saHdade. Há, em cada um de nós, o desejo : União. Ali, o juiz ,da Comarca é frequentemente pro-:ardente de expressão estética e o recenheelm ento de nossa aptidão para essa expressão. ,�cúrado por pessoas de Onião da Vitória, cidade para- :Devemos' aceitar nosso anseio por expressão artística. Não é preciso aguardar que' , naense separada de Santa Catarina apenas pelos trilhos ,

e!a se manifesté. Devemos reconhecê-Ia, surgir e orientá-Ia. Afinal, "artista" e "feran : da estrada de ferro, que .desejarn assistência judiciária :
são um só! +: Extraído da Revista "O Rosa-cruz", da Ordem Rosacruz - Amorc - .Cx, : gratuita. Como a vida das duas cidades praticamente:
Postal 307 � 80000-Curitiba-PR. I

se confunde, o ,'uiz'costuma conceder tal beneficio, exl- :'-
, .,.. r -, 'gindo, porem, a transferência do titulo eleitoral, Ja que _

: necessita de documento comprobatório da residência do :
: beneficiado. Como o a,testado de re-sidência, foi varrido ':
: pelos ventos da desburocratização, o jeito é pedir e ti- :I tulo. Com o que Porto União amplia seu contingente ,

: de eleitores. �
: No entender do sr. Francisco 'Cordeiro, a imprensa :
: não se comportou bem ao criar expectativas exaqeradas �'
: em torno do seminário de avaliação que o Governo es- I

: tava prömovendo na "Ressacada. Tal colocação, foi feita :
: no espaço que lhe coube nesse evento' e veio a propó- :
� sito das notícias veiculadas acerca de eventuais mudan- :

" ças nci equlpe. da atual administração, que se constituí- :
: ram, a seu ver, em "fator de perturbação". Em primei- :
: ro lugar, cabe lembrar ao titular do Gaplan que a sua :
: especialidade não é; certamente, avaliar o c�mportame�. :,
: to da imprensa. Em segundo lugar, se a imprense dl- ,

: vulgou coisas que não. venham a ocorrer, ela o fez ba- :'
I seada em informações prestadas por integrantes do pró- :
: prie Governo. Se estes agiram de má fé, querende� tel- :
: vez, fomentar intriga�, a culpa evidentemente não cabe :
: à imprensa. :
: Visando criar um fórum permanente de debates, no :'
: . sentido de integrar e fortalecer o mercado, turfstice do ,

: Cone Sul, estabelecendo oportunidades aos diversos seg- :,
I mentos dos países que o compõe, bem como expondo :
: produtos turísticos, que se podem encontrar em seus :
: mais diversos setores, será realizado de 14

'

a 18 de a- :

I: gosto no Centro Integrado de Cultura em Florianópoli-s, :
: o I ENCONTUR - Encontro de Turismo do Cone Sul e :
: a I Exposição de Turismo do Cone Sul. A previsão é de ,

, que sejá' realizado anualmente; abrangendo os países :
: do' Cone Sul: Argentina, ,Br�sil, Paraguai e Uruguai. :
:' Reprodução de trechos dô relatório do BIO sobre o :
: Programa Rodoviário Santa, Catarlna � BRASIL. O va- :
: lor tot"; I original de l,}S$ 143.7 milhões foi reduzido pa- 4

: ,ra VS$ llO-milh,ões 'tendo em vtsta as �implific?ções:
,

,

dos projetas mais baratos do que os valores previstos, :
: desvalortzação do-cruzeiro e, parece justo afirmar, boa :
: admlnlstração. O crescimento está em 73%' e fechá o :
: plenejamento' original.. As metas física,s originais serão ,

: altanç'adas. De ,certa, ferma, eles foram ó r.esultado de :'
: cuidadosa e consciente administração.

"

:
, Os gaseificadores produzidos pela Industrial Conventos :
:' S.A. e instalados em todo o país, correspondem hoje a :
; uma ecönomia de petróleo de 800,.000 ,barris/ano. Com- :
: parando-se com as metas do Ministério das Minas e E- :,
: nergia para 84, que é de importar, em� média 400.000 ,

: barris/dia de petróleo, pode-se afirmar com toda a se- :
, gurança que a Industriifl Conventos, de porte médio, es- :
: tá contribuindo com a economia nacional, com dois :
: diàs de importação de petróleo. 'O objetivo "

para esté':
: ano, ,é de dupUcar a instalação -4e equipamentos de ga- :
: seificação, auxiliando modestamente o país a imp-ortar :
: menos petróleo�, ':

�--------------------------------._------------------�----------�------��"""""""""""""'�"""�""'�""�
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Fundado em 1'0/maio!19'19. CGC 84.436.591/00Ql-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
n." 729 e Diretor de Empresa Jornalfstlca n.O 20. Mem
bro efetivo do lnst. Hlstórlco e Geográfico de Santa Ça
terlna. Redator: Flávio José B�ugnalo - ORT-SC n.� 126/
80. Redação, Administraçãó e Publicidade: Rúâ'Corohel
Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx. Postal ,19,-
.Fone 72-0091 - 89250-Jaraguá do Sul - sc. Composi
çãó e impressão: Composição Gráfica e Editora ZF'
Blumeneu _:_ Telefone: 23-0062.
Assinaturas para Jaraguá do Sul: Cr$ 6.500,00
Outras cidades: e-s 8.000,00
Número atrasado: .............•.... Cr$ 200,00
Número avulso: Cr$ 300,00
Representantes credenciados: Pereira de' Souza & Cia.

Ltda, Tabula Veículos de tdmunicaçã.o S/C Ltda. e Pro

pai Propaganda Representações Ltde.
Este jornal é associado a ADJORI/SC e �BRAJORI.

Veículos à álcool

, Corcel II hobbv, beqe � .. 198'1
Fiat 147 L, branco 1981

Veículos à gasolina
Corcel II L, branco .•.......... ' 1981
Corcel II hobbv, beqe .'. . . . . . . .. 1980
Corcel" L, brancô . . . . . . . . . . .. 1979
Monza SLj.E, branco 1982
Maraió SL, marron , 1981
Opala cupê, branco " . . . .. 1980
'Opala Comodoro 4 p, beqe 1976
Fiat 147, marron 1979
Fiat GL, azul ; 1979
Fiat 147. beqe : 1978
Volks 1300 L, branco ? ••• 1982
Volks 1500, verde . . . . . . . . . . •. 197-2
Volks 1300, azuJ 1967
Voyaqe LS, preto- .: , .. ; 1982
Passat JS c/ar_ cond., beqe met. . 1980
Passat Sud, beqe 1979
Passat. branco 1975

. Brasilia, marron 1977
Kombi. branca 1980
Kombi, brancé 1977
Dodoe Polara, beqe 1977
F-10OO. marron c/ 1981
Kombi/Furqão diesel, branca 1981
Corcel II GT, álcool, beqe ..

' 1983

Corcel (I STD, élcool, cinza 1983
Volks 1300, élcool.vclnza 1982
Vol ks 1300, verde 1969'
Corcel cupê luxo, branco 1977
Yamaha DT J80, preta ' 1983
F-100, verde 1982-

ELETRICISTA AUTONOMO
'lO ANOS DE EXPERleNCIA NO RAMO·

Eletricista em geral, manu'tenção Industrie}, monta
gem de painéis, consertos de caldeira à óleo, caldeiras
a len�a e serviços de encqnador. ._

<

I

,Rua Fritz Bartef,' 610 - Fone 72�1429 _.,. Jaragu;i do Sul,

CONFIRA A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

dele }:Iue era o melhor porcjú,e sempre con

teve e reprimia os desmandos, os abusos,
as violências policialesca� contra a' ordei'"
ra população de SC:· Convidou, falou,
convenceu. E pacificou. Sozinho, sem de
monstrações ,de força. Por isso o jornal,
"C9rreio do SUI,i�- de I"guna, conferia ao

titular da Pasta da Segurança o título de
"Figura da Semana". Remember, "Dokta�'
Luiz?

... ,HÁ 40 ANOS,
Remoção de Lixo em Jarag�á. A

Pr_ef�itura de Jaraguá apresentava ao Mi
nistro da Justiça projeto de deerete-le!
c.riando a taxa sanitária, a ser cobrada
pela remoção do lixo domiciliar. Mas co-.
mo o 'Estado estava sob intervencão fe
d��al, o proj�to foi, inicialmente,

.•

ao I�
terventer Nereu Ramos e este O encami
nhou ao Ministro da Justiça, pois, à nível
münlclpa! tinha sid� aceitá ä proposi'ção
pelo Conselho de Administração (uma es-

,

pécie
.

de Câmara de Vereadores' biônica
• I

J
da época) e acabou ganhando os caminhos
da Comissão de Estudos dos Negócios, Es

.

taduais. Esta entendeu de modificar algu
mas disposições, bem como mudar o no

me da taxa que era sanitária paro/' "Taxa
.

de Remoção de Lixo". Estando c& aeerdc
.

, com o voto da CENE o Ministro Alexandre
: Marcondes Filho submeteu ao aprovo de
Getúlio Vargas, que como Presidente da,

, Repúbliça, aprovou em 21·01-44. Vejam
; os leitores o longo caminho ti-ilhadQ para
ser,' afinal, lei numa viluinha perdida, por

'_ esses' brasis. Este episódio interessou o
_

Prof. pante Martoranô; ex·Assístente ""de
Imprensa do ex-Vice-Governador Henrique
Córdova, autor também do título de Ba
rão de I tapocu

'

(Temas Catarinenses, pág.
153/4 e O ESTADO, de 20-04·80) 'que utl-
lizou o material .coletado nas páginas do
"Correio do Povo" e serviu -de material
concludente para sua defesa da tese de

-

mestrado sobre a êxcessiva centralização
do poder, matéria de sua especialidade·
como professor da Universidade Federal
de Santa Catarina, ende foi aprovado coJ'n
louvor.

'" HÃ 30,ANOS
_ O sr. Jânio Quadrós

'

acabava de
ser deé:larado "suspeito" pelo Partido De
.meerata Oristão, que (, elegeu Prefeito de
,São Paulo e o havia indicado para candi
dato ao governo de São Paulo, nas é.lei
ções de outubro. É que o sr. Jânle Qua
dros, parece que nunca comera inél,
ao eemê-le, enlambusou-se. . A revelia do
seu partido, .que pri�a. pela honestidade,
lisura e ética, cemeçeu a fazer "marmela
da" com o PTB, afim de garantir sua erei�
ção, o que mereceu pronta repulsa dos
seus correlegionários..

� Criciúma e�frentava a mais temí
vel das greves por melhoria salarial e uma

rebelião de conseqüências parecia iminen
te. Além da polícia política mandada às

pressasç-que nada. resolveu, um reforço
da PM não foi enviado. Foi o próprio Se
cretário da Segurança Pública, dr. Luiz
de Souza; deputado por Jaraguá, ex-Verea7
dor e ex-presidente da -Câmara, dizendo·se

.:. HÁ 20 ANOS

Formava-se pela Fac!Jldade de
Od'ontolo.gia da Universidade do Paraná"
iri'tegrimdo os Cirurgiões Dentistas de 1963
o sr. Nelson José Pereira, que se estabele-

: ceria em Guaramirim 'Onde ainda está, ea- J
·

sado com uma. integrante da' família do
·

patriarca jaraguaense .Arnoldo Leonardo
Schmitt e dedicado rotarianos do R.C. de
Guaramirim, além de eficiente profissio•.
nal.

:_ A Câmara Municipal realizavã.a e·

leição das várias Comissões, onde o PSD
fazia a maioria das Comissões, menos da
Comissãó de Redação onde João Lúcio da

· Cosla filzia '9 votos, Clemenceau do- Amei
ral de Silva,'6 e Eugênio Victor Schmöckel, :
5, conseguindo a minoria fazer a malerla,
o que cáusou . intenso mal estar entre a

maioria, pelo que o Presidente Erich Bap-
tista resolvia anular a votação, causando
grande ,tumulto. Na semana seguinte o

· Presidente insistia na realização' de nova

votação, elegendo, aFinai, um vereador da
UDN que :estava ausente;: a quem deu pos
se. Diante da acintosa afronta ao Regimen-'

· to da Casa o' presidente encerrou a 'ses-
.

s�o. Mais uma vez' a maioria corria da
minoria.-

'

... HÁ 10 "NOS
- Da. Helena Jourdan Ruiz, com 90

anos e meses de idade, filha do nosso

fundador 'Cél. Emílio CarloS-Jourd�n, en

viava vale postal para pagilr a assinatura
do.. "Correio do Povo"; para 1974. Na as

slnatura estava a observação:. "assi�atur_a
grátis". Mas ela insistiu. Como não andá
vamos tão folgados das pernas, não chega
mos a protestar duas vezes pelo não paga
mento,' não nos restando 'outra alternati-,
va, senão a de enviar a fatura devidamen
te quitada. Hoje, D. Helena já está' no céu,
certa de ter eúmpr ida a sua, missão aqul
na terra, quem sabe observando os vivos
das besteiras que costumam fa�er. Que
Deus a tenha... _

- )araguá' do Sul formava em 5.°

lugar entre os maiores arrecàdadores de
ICM no Estado, ne mês de Novembroj73.
Antes de Jàraguá só Florianópolis, Lages,

·

Blume�J!.u <� Joinville.-
------------------------------------�--�-�------------------

(Guarda-Pós? ••
Vá na Loja do Guarda-Pó,

.

. onde você encontra avéntais, 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, 1'1.°,23 -_ Fone 22.8477 em Blumen'au e Rua do- Príncipe," n.O 789
,Tel:efone 33-5660 -'- em Joinville.

.

,

-.--------�I----------�----------------------------------------------.�
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Entre noMonza4 portas poraqui.
Elleidierler COlércil
de Velculls LI�I.-

r-

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

,

-,
-

Cr$ 31.200,00 POR MiaS. '

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OPÇAO DE MORADIA NO
JARAGUÁ ESQUERDO.

'

EMPREENDIMENTOS ,IMOBIL 'ARIOS
MARCATTO LTDA._

,CRECI-093 - 11.0 REGIAO
Mal. Deodoro, 1.179 _ Fone 7'2-1136

. Ganhe '4 vezes mais
,COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROED ER' E ECONOMI�E GASOliNA E DINHEIRO.

VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMEN TOS E A NOSSA LINHA D,E PRODUTOS.
, TEMOS TAMBÉM ,À VENDA MOTOS USADAS.

Revenàeà()r Autorizado

HONDA.

Juízo de Direito da Comarcà de Jaragua do Sul
EDITAL DE CITACÁO .

O DOUTOR rvo, HRMUTH GERLACH, JUIZ se as testemunhas arroladas. 111- Cite-se o

SUBSTITUTO EM EXERCICIO NA COMAR-, espólio de Estela Antoine, .àtravés o ínven
CA DE JARAGUÁ DO SUL, ESTADO DE SAN- / tarlante, cujo enderece devera ser forneci-
TA CATARINA, NA FORMA DA LEI, ETC... do pelos autores, bem como, todos os con-

.

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) dias, que devere 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 interessados ausen-

. dos, 'residentes e· domiciliados à Rua Ar- tes incertos e desconhecidos, para compa
quimedes Dantas s/n; nesta cidade e 'Co- nh�rem a Audiênda preliminar de justifi-
marca através de seu' bastante procura- cação e posse e, se o quizerem.. ,contestar

,dor, advoqado dr. Reinoldo Murara, foi re- a Ação no prazo leqal: que fluiré a deci
querida a Ação de Usucapião n.O 745, para são que declarar iustificada a posse. IV
aquisição do seouinte imóvel: Um terreno Certifique-se por Carta "AR", para os fins
urbano com-a ,área de 2.374,ÖOms2, edifi- do § 2.° inciso II, do Art. 942, do CPC,
.cado com uma' casa de- madeira 7x9 em os repre�entantes das Fazendas, da União,
mau estado de conservação, situado na ci- do Estado e do Município de Coruoé. para
dade de Corupé, fãzendo frente em 40,00 que manifestem Interesse na caus� ..

V-Inti- '

ms 11'0 lado impar da 'Rua João Tosini, tra-: me-sé o- MP. Vl-lntlme-se e Notifique-se.
vessão dós fundos com 40,00ms em ter-' Em, 16/9/83. (as) Sérqio Luiz Rosa .de
ras de Melito Pereira do Nascimento, ex- Bem - Juiz, de Direito da 2a. Vara. E, para
tremando pelo lado' direito com 59,70ms Que cheoue ao conhecimento de todos os
.com umá servidão de passaqem e pelo lado interessados ausentes. incertos e desconhe-
esquerdo com 59,00ms. com terras de Os- eidos foi' expedido o presente edital, que
valdo Edqert. DESPACHO DE FLS. 13 ver- será 'publicado na forma da lei e áfixado
so.: R. H. Desiqno o dia 29/3/84, às- 9 h no local .de costume, no átrio do Forum,
para ter luaar "a Audiência preliminar de correndo o prazo de 15 dias, cara contes
Justificação de Posse, mantidas as demais tarem, querendo, a contar da sentença
determinacões exaradas no despacho retro. aue .iustificer a nesse, sob oena de serem
l-se. Em 6/12/83. (as) Sérqio Luiz Rosa tidos como verdadeiros os fatos articulados
de Bem - Juiz de -Direito da 2a. Vara. pelos autores. Dado e passado nesta cida-
DESPACHO DE- FLS. 12 verso e 13: l-R Ho- de de Jaraquá do Sul, aos 02 dias de ja-,
ie, ll-Desiqnd o die 14.12.83, às 9,30 horas, neiro do ano de 1984, Eu, ,

para ter luaar a audiência preliminar de Escrivão, o subscrevi. IVO HELMUTH GER-
justificação de posse. Por mandado, intime- LACH - Juiz Substituto em, exercício.

�'

to
.....

-,

COMERCIAL FLORIANI
�I,:VENDÁ f'ÂssiSTaN'cil'TÉCNléA aiitbrí!lad. $li:

ca�c.;SHAR�.e QISMA"Ç piQ:-, Jaraguá do $yl e,i'�,.o.
Temos toclà tt-nhil de máquinas de,es.crever",)l;�- •

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

e REMINGTOM, COo:'l.OQ mese,s de Garantia. �
Ofteine de méqulnas de escritório em geral, e

Rel�gios de Ponto Rod Bel.
ACESSÖRJOS E.M GE:RAL.

Rua. Venâncio da Si·í�a,-Portq. 331 - Jarag"a do Sul-SC.

RELOJOARIA AVENIDA,

Presenteie com jóias- e' as mais finas
sugestões da �ELO�OARIA AVENIDA.

'Ma�echal-e Getúnõ Vargas

.

-"-
o,'

Calhas para todas as finalidades .

Faça-nos uma visita. Estamos em
�

condições d� atendê-los
,

eficientemente.

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

-

FUNILARIA JARAGUA LTOA.

TERRAPLENAGEM VARGAS

Retroescavadeiras e Tratores' de Esteira
,:

�./'.

CONSULTE NOSSOS ,SERVIÇOS·

,TUBOS SANTA HELENA
,

_Tubos de concreto para -suas obras
Rua Joinville, 1.016 Telefone: 7�-1101 _I

A moda certa em-roupas e calçados é com ii

CINDERELA, onde estão as melhores opçôe.i
para cada estação.

CINDERELA

� Veste bem:A moda certa" na

Gumercindo .·"(1a Getúlio Varpsi ;: -',' ,

.-; �

.
. �>. '-�

Emplacamentos .:... Transferências _' Negativas
Seguro Obrigatório - Carteira de Motorista e

'Carteira de Identidade.

Av. Mal. Deodoro, 557
<junto a firl!la Emmendoerfer)

Telefones: 72-0060, '12-0327 e 72..0655
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Jaraguá do Sul - S�mana de 18 à 24 de fevereiro/1984 CORREIO DO POVO

Zonta liA" nenhum; CHAVE H ,------------------------
- Ind. Reunidas e Satélite 5, SOCIÉb�D'E DE. DeSPORTOS
Fantmann 4, Vila Nova e 'J. Fil- ACARAr
bril 2 e Vasco nenhum; CHA-
VE t � Moitas' 6, Conf. Neu� EDITAL.DE CON'VOCAÇ"O
za 5, Gumz Irmio� 3, Coneza Assembléia Geral Extraordinária
'e Papel' Plast 2 e Matisol in. Na forma do Artigo 28 do Estetute Social, ficamnhum. A fase final será dispu� convocados os senhores sócios pára a ASSEMBLÉIA GE-
tada às terças é sextas-felras, 'RAL EXTRAORDINARIA, a realizar-se no dia 18 de mar-
sempre às 19h, no Ginásio de .

ço de 1984, às 9 horas, na sede social, para delibera
Esportes "Artur Müller".

rem sobre a' seguinte
.,' ORDEM, DO DIA: .

l,") Prestação de contas dos exercícios de 1980 a 1984;
2.°) Eleição do Conselho Deliberativo; e

.3.") Assuntos qeréis de interesse da sociedáde.
Jaraguá do Sul, 13 de fevereiro de 1984.

LEVINUS KRAUSE
Presidente,

FUTSAL: CONVOCADA A COMISSAO E SELEÇAO -
Para às disputas dos Jogos Microrregionais, c1assificatórios
aos Jogos Abertos Regionais,. des quais participarão, além
de Jaraguá do Sul, os municípios de Schroeder, Corupá,
Massaranduba, Benedito Novo e Rio dos Cedros, foram
convocadas esta semana, a Comissão Técnica e o Selecio
nado Jaraguaense de Futebol de Salão àqueles, jogos, atra

vés de Raul ·Rodrigues, da Divisão Munrcipal de Esportes,
Carlos Alberto Ewald, da' Liga Jaraguaense de Futebol de :

Salão e dos jornalistas Rivadávia Rassele é ' Flávio José

Brugnago, este do "Correio do Povo".

OS ATLETAS CONVOCADOS - Por escolha -unânime,
Rubens de Carvalho, ô Rubão, foi escolhido o fé�nico do
selecionado, cabendo, a Carlos Alberto Ewald, o Calito, a

sIIpervisão, encarregado' geral, será Raul Rodrigues e Se
bastião Cunha o roupeiro e ,massagista. Um total de 13 a

tletas foram convocados.e 9ue iniciarão 05 treinos ainda
este mês, duas vezes. por semana: goleiros - Darci, Pe

ralo e Arn9 Koch, e na linha, Mio, Carlito Mannes, Alcir,
Juquinha, Moacir Rogério c;arcia, Arno Valle, Arruda, Cizo LIGA CORUPAENSE DE DES-

e Wanderlei Rubini. PORTOS - Ainda depende- de
julgamento no tribunal, á de-'

KOHLBACH NO AUTOMOBILISMO _. A Equipe Kohl- cisão do título de 83 do Cam.'
bech, de Jaraguá do Sul, participou domingo da abertura

peenate da la. Divisão da Ligado Campeonato Estadual de Automobillsmo da Divisão 1, Corupaense de Desportos. O vi.;
em Balneário Camboriú, nas categorias força livre e 1 ;600 ce-prefeito e presidente da LCD,'clllndrsdas. Estrelando o novo Opala, Sávio Murillo de A- .

Oto Ernesto' Weber, afirmou,
zevedo conseguiu o 2,° lugar na força Ii�re, ao passo que dias passados que a Liga vol.
João Carlos Boáventura ficou na 3a, colocação, na cate- tará a promover .

este ano os'
goria '1.600. A próxima etapa deverá acontecer dias 17 �

Campeonatos da h. e 2a. Di.;
18 de março, em São Bento do Sul.

'

( visões, bem como, um certa.:.
GUARAMIRIM: MUNICIPAL DE FUTEBOL - Na pró.

/ me varzeano, entre equipes não;
xima terça-feira, dia 21, na Câmara de Vereadorés, será filiadas e regularizadas peran-
realizada a primeira reunião entre a coordenação e os te ao Conselho Regional, de
clubes com vistas ao 2.0 Campeonato Municipal de Fute· Desportos, a exemplo do que"
bol de Guaramirim. O coordenador e' vereador Mário Sér- aconteceu ano passado em Ja- ,----------"------------------,

gio (Dêgo) Peixer, informou-nos que 22 equipes foram raguá do Sul e Guaramirim.'A
convidadas e que até o início desta semana pelo menos LCD colocou também à dispo-
12' estavam confirmadas, de todas as regiões do município. sição da CME, as suas depeno,

ENCERRAMENTO COM BAILE :_ Dêgo esté bastante dências, para a Feal-ização de;
confiante no sucesso do certame, que prornete bisar o ano um trabalho integrado.
passado. O encerramento' do . Campeonato Munidpal será. CURTAS ESPORTIVAS _ O,
com a realização de um balle público, com a entrega dos Cruz de Malta está iniciando'
troféus e escolha da rainha, haja vista que cada clube campanha com vistas a cons-inscreverá uma candidata � através da vendaqern de votos truir alambrado e arquibanca-conhecer-se-á a vencedora, que será coroada durante o da, esta 'pera aproximdérnerrte:baile de encerramento. '. '

,

mil pessoas, junto ao Estádio
JUDO ADULTO NO ESTADUAL - A equipe de judô do Eurico Duwe, 'em Rio da Luz.

C.A. Baependi, com apoio da Kohlbách" Joma Auto Peças Este estádio é também o úni-:
e Divisão Municipal de Esportes, participa neste sábado, co do interior a possuir Iluml-,
dia 18, na cidade de Joaçaba, do CampeOnato Estàdual A- nação para jogos noturnos.•
dulto de Judô, com os atletas Sílvio Acácio Bórges, Sér- O município de Guaramirim
gio Albuquerque, Sérgio Leoni, Jandir de Souza Pereira, não participará este ano dos
Adolfo Mahfud Júnior, Róger Walz e George Demarchi.. Jogos Microrregionais, tarn-'
Medirão forças com os melhores judocas de S. Catarina. pouco dos Regionais e Aber-

PELADÃO: A QUARTA RODADA - No Agropecuário, a tos. No entanto, para o próxi-
partir das 14 horas, será desenrolada a quarta rodada mo ano, a partitipação está
(penúltima) da fase semifinal do Campeonato Aberto Mu- assegurada.• O Corinthians,
nicipal de Futebol de Salão-Peladão, com as partidas Pa- do Jaraguá Esquerdo, realiza
pel Plast x Coneza, Gumz x Marisol, Moitas x Confecções hoje e amanhã (�8 e.19), fes-
Neuzô, Fluminense x Wiest, América x Fininvest, Ajax x tival esportivo no Estádio An-
Zonta "A", Indústrias Reunidas x Satélite, Vila Nova x tônio Ribeiro, na Ilha da Fi-
Fantmann e Vasco x Jaraguá Fabril. Essa rodada será de- 9ueira.'. O Santa Luzia, cem-
cisiva pera muitas equipes que buscam a dassificação. peão invicto do Campeonato

OS RESULTADOS E CLASSIFICAÇÃO - Coneza 2x1 Municipal Varzeano/83 e que
M�isol, Conf. Neun 2xl Papel Plast, Gumz lx5 Moitas, derrotou por 6 a 1 o Fluminen-
S.t'llte WxO Vasco, Fantmann lx� Ind. Reuni�as, J. Fabril se de Chico de Paula no últi-
2x2 V. Nova, Zonta "A" 2x6 América, Fininvest 1x3 Wiest n�o domingo, medirá forças

1. e'Pluminense lx6 Ajax foram os resultados da rodada de neste domingo à tarde Com O
" �,t,.do e a classificação está, agora, assim: "CH,AVE G - Cruz de Malta, defendendo a

,

�rica 6, Ajax 5, . Fininvest 3, Wiest e Fluminense 2 e sua invencibilidade.
.

CAMPEONATO DE T�NIS DE
MESA � Está-se esboçando
um movimento, no sentido de
realizar um Campeonato Mu�
nicipal de Tênis de Mesá, rno
dalidade que reúne. muitos' a
deptos. em Jaraguá ao Sul. De
acordo com informações pre
liminares, o campeonato seria

disputado no Pavilhão Artur
Müller, no Agropecuário, com

a coordenação do -

desportista
Carlos Alberto Ewald e apoio
da Divisão Municipal de Es

portes. Os mesistas que se

preparem, pois o certame de
ve mesmo acontecer.

Passagens aéreas e serviço €Ie cargas e .encornendas
• VarigjCruzeíro pare a região' da Grande Jaraguá �o
Svl, é com a Organização Contábil "A Comercial" S/C
Ltda. Rua C�1. Procópio Gomes de Oliveira 29Q - Fone

n-0091 -----, anexa a redeçêo deste jornal.

ESCANCINAVIA A NOVA OpçÃO'
CGPENHAGEM COM 30% DE DESCONTO.
Na tarifa Ponto a Ponto.
CONSULTE SEU AGENTE DE VIAGEM OU

Nór�ica 'Representações,
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22.8477 - Blumenau

Q FUSCA É SIMPLES

• SIMPLES DE COMPRAR

•
'

SI.MPLI;'S' DE DIRIGIR

• SIMPLES DE ESTACIONAR

• SIMPLES DE MANTER

• SIMPLES DE CUIDAR

• SIMPLES.DE VENDER.

Agora com ·motor 1.6
.

MAIS' DESEMPENHO
'MAIOR ECONOMIA

'�',',
"

.,.

:.

, ,
'

Venha conhecê-lo na

�Menegotti·Veículos
o seu revendedor VOlkswa,gen.
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Jarag"á do Sul - Semana de 18 a 2.. de fevereiro/19'"

A Malt 90

CORREIO I)() POVO'

Brahma lancou
I

nova
•

cerveja.

Na quinta-feira à noite, veira, além da imprensa. A

dia 9, a Brahma lançou para MALT 90 é uma cerveja ela
'a região sua nova cerveja, ra� tipo Pllsen, de

,. médio
, MALT 90, com a presença teor alcoólico e, preço slml
do 'Inspetor de Vendas da lar da' cerveja Brahiná. Não

Regional Brahma Curitiba, é "LightÚ nem extra. � uma

,Américo Ar,zamendia, CIo- cerveja' suáve cle 'excelente
domir de Chaves, Gerente sabor.
da Revenda Di_gibel de Jara- A MALT 90 é encontrada
guá do Sul, Silvestre Pans- em todos os pontos de ven

.teln, Supervisor de Vendas das e a distribuição pará os

Digibel e dos vendedores Ge- municípios de Jaraguá do
nésio Wiess, Baldu_íno Goe- Sul, Corupá, Schroeder, Mas

, thke e Waldomiro de Oli- sarandúbe, Guaramirim e

,
,

Corupá, através do prefel
to Albano Melchert e das
lfderançes, pleiteou o asfal
tamento ca BR-280, trecho
Corupá-São -Bento, de 39
km; pavimentação do aces

so ao Seminário Sagrado
Coração de Jesus, a partir
da BR-280, de 3 km, ,apro
ximadamente; construção
de uma creche no centro;
convênio para construção'
de ponte na Vila. Rutzen;
convênio para pavimentação
a paralelepípedo da rua

Francisco Mees, que. dá a

cesso a serra; ,reforma do
C.E. Tereza Ramos, cons

truído em 1939 e nunca re-'
farinado; a�xíliô financeirO
para construção de escritó
rio-modelo e auditório ao

C.E. Tereza Ramos; constru
ção de maJs uma sala de au

la, na E.I. Pedra de Amolar;
e, eletrificação rural em Pe
dra de Amolar Alto - Faxi
nai, Ribeirão dos Correias,
Estrada Serra do Boi e Rio
Paulo Grande.

O prefeito de
'

Massaran
duba, Zeferino Kuklinski,
raUfi�o� pedido para a ela
b6ração "do plano diretor;
auxílio, financeiro de Cr$ 5
milhões para a fábrica de

Os pedidos dos municípios ao

, Governad'or Amin'
Em sua visita a Jar-aguá

do Sul" dia 10, no CA Bae

pendi, o governador Espe-'
, ridião Amin', manteve audi
ência com' seis .prefeitos da
microrregião do Vale do
l tspocu, com empresários,
diretório do PDS e Colegia
do da Administração Públi-
,ca, quando ouviu uma sé
.rie de reivindicações.

O prefeito Aldo Pasold,
de Schroeder, solicitou re

cursos do Proinvest
-

e Fin-'
social, .ampltaçêc. de seca

dor e silos para milho; au-,

mentodos recursos do Besc

para todas as áreas; amplia
ção da rede da Casan (im
plantada em 82) e 'implanta
ção de mais 'um poço arte-

'

siano ou captação de uni

manancial; apoio admlnls
trativo e- financeiro às em

presas; ratificação e aval
do governo do Estado para
a construção da JGS-346;'
contratação de um técnico
da Cidasc pelos quadros da
'Secreta'ria, da A9ricultura;
ratificaçã'6 do pedido para
doáçãc de g,,ma caçamba e

caminhão usodos para cote
ta do lixo; e

'

assin�tura de
convênio para pavimentação
de mais' um quilômetro a

paralelepípedo,-da rua Mal.
Castelo Branco.

"

lejotes :e tubos; prédio pe
ra delegacia e cadeia públi-,

ca; doação ou empréstimo
de uma retroescavadeira pa
tC! trabalhos comunitáríos;
recursos para melhorias nas,
Escolas 7 de Janeiro Alto e

13 de Maio Baixo; recursos

para pontes de Campinha,
Guarani-MirIm, Guarani-Açu
e Massarandubinha; alarga-

, mento e retlflceçêo da ro

dovia que liga Lulz Alves
Massaranduba-Vila \ Itoupa
va; auxílio financeiro pera
calçamento e rede de esqo-.
to na cidade; liber'ação- dos
Cr$ 3 milhões do convênio
já assinado pare recupera
ção do Estádio Municipal;
doação de uma ambulância;
instalação de três orelhões
ne cidade; eletrificação na
localidade de Ribeirão Ir
ma; e, epolo do governador
junto ao DNOS, para elabo
ra�ão de projeto para barra
gem de ir:_rigaçãc no Rio
Massaranduba e, também,
apoio junto ao INAMPS, pa
ra que seja aumentado os

subsídios da ár:'ea rural ao

Hospital Sagraa,o. Coração
de Jesus.

Luiz Alves, é feita pela DI
�ibel - D,istribuldora Geral

,

de Bebida� Uda., desta ci
,dade.

A�nova cerveja começou a
, ser desenvelvlda há três _a
nos e a' iniciativa foi batiu-·
,da 'como Projeto 80., O seu

, ,lançamento está sendo elas-:
,sificado pela empresa como

uma marco nos 8Q anos da
Brahma.

QUaRto ao mercado, ela
é dirigida para quem gosta
de .eerveja, independente de
idade, sexo ou classe, pois
a MALT 90 é' um produto
jovem, sem necessariamente
ser um produto só para jo
vens. O rótulo introduz uma

cor nova no setor (o verde),'
completado pelo 'prateado.
Nele não con'sta a marca da

Brahma, somente ;na tampi
nha.

Há peuees dias lançada,
a MALT 90, graças 'a sua

suavidade e excelente sabor,
vem conquistando significa
tiva fatia do mercado consU

mider, provocando reações
positivas pela' sua alta qua-
lidade. I

Já o Chefe do Executivo
de Guaramirim, José Prefei-·
to de Aguiar, apresentou so

mente três pedidos - ver-
'

ba, para calçamento de tre
cho de 2,5 km da rua 28 de
Agosto, dragagem do rio Ti-'
bagi e do ribeirão Caixa
D'Água e auxílio para con

servação de estradas muni
cipais. No tocante a pavi
mentação da 18 'de Agosto,
Amin deu despacho favorá
vel a assinatura de 'convê
nio específico.

',., Erusc construirá novas linhas Da região
, Valter Régis, de Barra Ve-, O· direter-presidente da

lhe, fez as segiJinte!> 'solicita-
"

Eletrificação- Rural de Santa'
ções ao Governador: draga-

,,' Catarina (Erusc), Paulo Ro-
gem da lagoa; estaduallza- b B d I

-

erto auer, em ec araçaoção do Colégio Cenecista,
ao "Correio do Povo", disseonde estudam 110 elunos:

d que : a empresa não tem
recuperação o acesso nor-

te de Barra Velha; construo,
.rnais problemas, de ordem

ção de túnel 0,1..1 viaduto no edministratlva, haja vista

acesso sul, pará os pedes- ; que no ano passado conse

tres transitarem sem riscos;' guiu, "enxugá-Ia" com rela-
cão ao excessivo número deccntlnueção das obras da' J

,SC-474, que liga a BR-10l a funclonérlos e ao mesmo

Massaranduba, no
' sub-tre- tempo foram construídas

cho São João do Itaperiú a 108 obres no Estado, que a-

Santa Cruz, até a divisa com chavam-se paralizadas" devi-
do as enchentes e outras 77Massaranduba; e .por últi-

mo, maior fiscalização por
'estão em andamento. Se-

parte do Estado, para que gundo Bauer, na microrre-

os grandes barcos não inva- gião do Vale do ltapocu, e-

dàm a á'r�â destinada a pes-
xlste uma linha em conclu-

d são no município deGuare-ca artesanal, causan o pre-, mirim, 'seis em construçãojuízos aos p�qu�nq.§ pesca-
dores.

,,' ,o em Corupá, uma em Massa-
rand0ba construída em con

,v�nio' Celesc/Erusc e duás
em Barra Velha, já termi
nadas.

O Presidente da Erusc, a
firmou ai'nda que a fasé
mais difícil pa,ssou e que
,na semana passada obteve
,em Brasília, no Ministério
da Agricultura, Cr$ 1 bi
lhão, para execução de pro
gramas na área, o que pos
sibilitará a extensão de mais
300 a 400 quilômetros de
redes de eletrificação rural,
inclusive �m nossa região,

"onde não tem.muito mais a, onde é originário, em razão
serem feitas, mas que serão do acerto cI;a sitúação da

feitas, pois tenho interesse Erusc, ne ,eßtahto, garantiu
em implantar cem por cen- 'que doravante virá, com

to de eletrificação". maior freqüência para man·

-Peulo Roberto justificou ter contactos e sólucionar
e sua, ausência .no ano pas- outros problemas das li?&'
sado' Ra ,região, principal- ranças e do povo junto ao

mente Jaragua do, Sul, de
,

Governo do Estado.

Guaramirim: Amin
garante' calçamento

o prefeito José de Aguiar, mente solicitados" o gove�
apresentou somente dois pe- nador prometeu 1.500 rn

dldos ao governador Espe-" tros, que é o trecho da Igre-
,

ridião Amln, para Guaraml-.; ja ,Matriz a BR-�8Qi pa�rim na última' semana; O 'ql:Jem demanda a JaragU.

pri�eiro deles, ajuda ,finan- O' trecho restente fi.cOU pP'
celra de e-s. 10 milhões; ra. uma etapa posjener.

-

para custeio da 'manutenção
da frota de veículos e, m4�
quinas, com combustíveis,
lubrificantes e peças de, re
posição, destinada a conser
vação da rede viária muni

cipal e outro, recursos para
o ca.lçamento a paralelepí
pedos da rua 28 de Agosto,
trechos compreendidos en

tre o início da rua Ernesto
Pisetta até a BR-280 e da
Estação Ferroviária, via
Bairro Avaí, até a BR-280.

Os custos, segundo "o cro

nograma físico-financeiro a

presentado, elevam-se a

mais de, Cr$ 105 milhões.
Dos 4.200 metros de calça-

'Aguiar .informou . ainda
que acertou convênio cOIl'l,a

. ; Viação CanQrinho, para o

transporte, de estvdantes,
cabendo a Prefeitura o cuS'

teio de 40% do total da

passagem. Alunos ,de todo 'o

interior serão beneficiadoS
com a medida. Na área dos

transportes, ,a Canarinho fa'

rá àgora, todas as quintaS'
feiras, a linha, Jacu-Açu �Guaramirim, saindo às Sh3
e rétornando às 15h, pocle�'
do, futuramente, dependeJl'
do da def)1(jnda, ,serem eS'

tendidos os horários e efll

novos diàs.
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