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Meio ambiente traz

'Longo a Jaraguá
o Decreto 86.028, de 27 de conferências e palestras

de maio de 1981, instituiu, em todo o Brasil.
na primeira sema�a de ju
nho, a Semana do, Mêio
Ambiente, corri o objetivo
de promover a participação
da sociedade na preserva
ção do patrimônio natural
do País. Este ano, o slogan
é "Valorize a vida: preser
ve o meio ambiente". Em

Jaraguá do Sul, ela será
marcada por duas palestras
do professor Alceu Natal
Longo, especialista' em bio
logia geral e clêncles do
ambiente, atual professor
titular de botânica, ecolo
gia e biologia da Furb/Blu
menau, PpsslJidof de vários
trabalhos publlcados, além

JARAGUA DO, SUL CIDADE srMBoi.o DA FAMILlA 'JOURDAN.

Vacinações 'contra· pólio e

sarampo.dia 16
Devido a ocorrência de 1 pólio l. Todo o pessoal será Saúde e ontem, sexta-feira,

mil e 500 casos de sarampo recrutado junto a comunl- os Chefes das Unidades Sa-

.com 5 óbitos em 83, e de ,dade, seguido de vários nitérles de Guaramirim, Co-

530 casos de janeiro até a-' treinamentos, principalmen rupá, Schroeder e Massa-

gora, 'com duas mortes, a' te .pare a aplicação da va- randuba, participaräm em

Secretaria da Saúde decl- cina centra o sarampo que Jaraguá do Sul, com o co-

diu incluir a vacina centra é sub-cutânea e que exige ordenador regional, Dr. Lu-

esta doença no dia 16 d. maiores cuidados. iz Martins Gonçalves, de

junho, durante a' campanha Na semana passada, os um encontro para definir
de vecinação em massa con- coordenadores regionais da a estratégia a ser posta em

tra a poliomielite em campanha reuniram-se em ação no dia 16, objetivando
todo o Estado. A .meta é Joinville, no 2.0 Centro Ad- alcançar os lndices de co-

vacinar 600 mil crianças mlnistratlvo Regional', de bertura desejados.
contra a pólio de zero a, 5

'

81lOS incompletos e 130mil "Campeonatc de vôo
contra o sarampo,' na faixa
de 9 meses a cinco anos, )".

, •

Ihque não tenham rececido ' Ivre em JU o
este tipo de vacina. Jaraguá do Sul vel sediar esta semana foram executa-
I A vacinação em .messa nos dias 27, 28 e 29 de [u-. dos serviços de terraplane-
será feita num único dla, lho, a primeira etapa do gem visando a construção
porém, .dada as dificulda- 2.<> Campeonato, Cetarlnense .da mesma, que será toda
des estruturais e operado- de Vôo Livre, que será pro-: de, cimento armado, o que,
nais, muitos municípios vão movida pela Prefeitura Mu-' além de maior segurança,
procurar vacinar as erlen- nicipal através da Secreta- ,assegurará por mais tempo

_ças antes da data. As erlen- ria de Educação, Cultura, a sua vida útil ..
ças que já foram, vacinadas, Esp'orte e Turismo .

e "a FT
-

é
Haverá dois tipos de pro-contra o sarampo, neo ',ne-,' (Família Fly Tamanduá),

'I d vas, conforme informou
cessario ap leer a segun a de Ità,'aí, com, partlclpação

.,

d Wolney, com exclusividade
ose ou então que tenham da Assocleção Caterlnense

' .

d d
a este jornal. A primeira, '

se vacina o' antes sos: 9me- de Vô'o Livre. Segundo Wol-
,

d
' - brl para iniciantes, COIjI asa de

ses, sent o ai entao o nga-' ney Correa, Presidente da.
té

• pano simples, cujos pilotosoria, FT e que juntamente com o exibirão ao público, deven-
, A vacinação custará ao Diretor Técnico Balduíno', dó pousar na cidade, pos-
Estado cerca de 150 ml- F�bris representaram Santa' ,

sivelmente no Estádio do
Ihões de cruzeiros. Uma do- Catarina nó última Campeo Baependi e outra, prova vá�
se da vacina contra Ci sa- nato Brasileiro, em Gover- lida pelo rahking catarinen-

'

rampo, incluindo a seringa nador Valadares, M. Gerais, se, com competições "cross
descartável, custa em mé- em abril deste, ano, a pre- country" _ distância livre.
dia '300 cruzeiros. Para a visão é de que' de 20 a 25 Todos os detalhes estão
campanha a Secretaria da pilotos participarão desta e- sendo acertados com vistas
Saúde" dispõe de ,400 mil tapa do Campeonato, que a proporcionar ao público
doses de sarampo e 1 mi- integra o' elenco de come- um espetáculo inédito, com

Ih�ó e 100 doses de pólio. morações dos 108 anos de as asas deltas rasgando os

Além disso, vão ser gastos fundação de JS. céus do terceiro parque in-
ainda 7 mil litros de álcool Os pilotos saltarão da dustrjal do Estado, dando
e 300, mil seringas. rampa localizada no Morro um colorido todo especial
No

\
ano passado, realiza- da Boa Vista,' ao lado das aos festelös do -aniversário

ram-se campanhas isoledas repetidoras de TV, onde, de fundação da cidade.
em alguns municípios, prin
cipalmente em Joinville,
município que teve reqis
trados 830 casos dos 1 mil
e 500 verificados em todo
o Estado. Neste ano, os 530
casos foram registrados em
Lages, frêtiburgo, .. JaragUá ,

d� S,ul, Correia Pinto e Itu

por'anga.'
Na campanha do die 16

vão. S�r.
.

envolvidos cerca de
30 mil pessoas com a ins

!alação de 7 mil postos, tI
� .pessces cada um (dois
�ara serernpc e dois para

Aguia� vai a Brasília
Acompanhado dos depu- 28 de Agosto, do bairro A-

tados Nagib Zatter, Pedro váí à Estação Ferrovlérla e

Colin e Nélson Morro, q no MEC, recursos para os

prefeito de Guaramirim,:Jo� .jardins 9�infância e para·
,sé de Aguiar, será recebido a lmplenteção de uma cre-

.dles 6 e 7, em. ßrasflla, pe- ehe em Guaramirim. Em

'los Ministros Mário An- Brasília, ainda, Aguiar, co-

dreazza e Esther de Figuei- mo Presidente da Amvali,
redo Ferraz, dos Transpor- ao lado de Dávio Leu, Se-

tes e da Educação e Cultu- cretário Executivo, partici-
ra; No Mi,nistério dos Trans- pará, de Seminários de As-
porres, o peelidq 'prin,cipal ,sociações de Munidpios.
será a pevlmenteção cI'� rua

,
A primeira palestra será

realiiada às
'

19 horas do
dia 6, quarta-feira, na As

sociação Comercial e a se

gunda, às- 21 horas, no Co
légiO São Luís, sendo des-
,tinadas aos professores, e

lunos, industriais, comer

ciantes e demais líderes
comunitários interessedes
em se capacitar e a adqui
rir conhecimentos sobre a

questão ambiental, assunto

palp-itante que preocupa a

sociedade brasileira. longo
vem a Jaraguá, a convite
do secretário Balduino Rau
lino.

Passagens .dos coletivos
,

-sobem á Cr$ 200 .

A Comissão Municipal de
Trânsito, réunida esta se

mana, decidiu pelo. envio a

Câmara de Vereadores, a

través do Executivo, de pro
jete-de-Iei para homoloqar
as alterações efetuadas des
de o ano passado no trân
sito urbano, assim como

propondo alterações futu
ras, no sistema, quando ne

cessárias. Outra decisão re

fere-se a deflagração de

.carnpenhe de conscientiza-

ção junto aos, ciclistas" no

sentido de que obedeçam
os mesmos itinerários dos
veículos, através de pan
fletos, alertando também

que' findo o período, os

policiais irão recolher as

bicicletas dos infratores.
Da mesma forma, assim

que as placas de slnallzação
estiverem todas implante
das, o tráfego pesado será
desviado da rua "Rei,noldo
Rau, devendo obrigatoria
mente transltar pela Rio
Branco e laterais e .sublr

pela Procópio Gomes. A C

MT, atendendo as pondera
ções da concessionária dos
transportes . coletivos do
município, determinou o

aumento nos preços das

p,!�sagens, passando de cr$
120,00 para e-s 200,00 a

partir deste' mês.

Transportes e Obras
,

Na área dos transportes
e obras, amda, a munter

palidade determinou a lim
peza, alargamento e maca

damização de todas as late
rais da rua Joinvllle, até a

divisa � .. 1;uaramirim e pos
teriormente idênticos -tra
balhos serão executados na

Ilha da Figueira. Naquele
bairro, segundo informou o

prefeito Durval Vasel, a

ponte recém-construída, cJ·
7 metros de vão, gastou
.2.174,30 horas de trabalho
da equipe própria, da Pre-"
feitura e teve um custo 'fi
nal de Cr$ 12.999.444,80.
Uma equipe contratada

pelo DER/SC, continua a

fazer a sondagem da nova

ponte, ao lado da estrada
de ferro e esta semana o

poder' público municipal
quitou a última parcele de
e-s 24 milhões devida a

Cesbe S.A.
'

� com relação a implan
tação dê postos de saúde
na perifer.ia, o Prefeito de

Jaraguá do Sul informou
que em ofício a Secretaria

da Saúde, propôs convênio"
onde a Prefeitura entraria
com o prédio e atendente
e o Estado com equipa:
mentos, médicos e remé�

�ios.
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FESTAS JUNINAS ---:- I niclou ju
nhc, mês dos folçuedes de S. João,
ainda tradição em nosso meio. Dois
convites já aportaram na redação,
Do Colégio' Holende Marcelino Gon

çalves', .Ilha da Figueira, no dia 16,
a partir das 15 horas, tendo como

atração a eleição do "slnhô e si.

nhé" da Festa, programada pela
APP. Outra, no dia 17, na

.
Escola

Báska Roland Dornbusch,' com co

roação da Rainha da Festa. 1>.lém da
.

boa música, pinhão, quentão', chur- :

rasco
-

e cachorro quente; não faltá
rão as danças folclóricas .. Agradece
mos os convites!

. BODAS DE DIAMANTE - O ce-

sal Ignácio Steinmacher Júnior /C�� .

farina Schwartz Steinmecher, ele Ja

raguá do Sul, mais precisamente da
Comunidade de Jaragl,Já 84, hoje re

sidente em Matelândia-PR, comple-'
· tou dia 31, 60 anos de vida conju-'
·

gal. Ö acontecimento. será comemo

rado neste ,sábado, dia 2, ao lado
dos filhos, genros, noras, deis 60

.

netos e 60 bisnetos, além de paren
tes e amigos que irão abraçar o

casal jubilar'. Dê Jaraguá seg\Jiu on

J�m à noite um ônlbús \com fami
liares..

, CA'RLOS É O PRESIDENTE _.:.
Ö amigo Carlos Azevedo Pereire é
nová Presidente do 'Beira Rio, ten

-do na vice-presidência Laércio da
Cunha Silveira, eleitos que foram,
na sexta-feira.' A presidência do Con
selho Dellberativo ficou. com Louri
val Rothenberger e ó 'meta é de dar
continuidade ao 'trabalho da direto
.ria anterior. A eleição .do Beira
Rio, com alguns 'lances "lnusltédes,
movimentou o quadro' associativo.

NOTAS BREVES: -' Noivaram
dia 20, os jovens Eduardo L. Gome's
e Beatricé Behling, ela filha de Wal
dernar e Rosemary Behling. e No'··
Belra Rio, neste sábado e. domingo,'
início da Copa Marisol de Tênis'
Ano 20, nalpe feminino;' e de 4 a 9,
naipe m'asculino. e Assumiu a dire
ção da Cariza (carimbos), o jovem
empresário Reinaldo Cor:reia; a

quem elesejamos sucesso nessa nova

empreitada. e Prefeito Jos.é de A-.
guiar, de Guaramirim, . será recebi ..

·

do na ,semana que vem, pelos mi
nistros Mário Andreazza e Esther de

Figueiredo Ferraz,. em Brasília. e

t .

Na 4a. feira, Durval- Vasel, prefei-to
de JSlraguá do' Su_t, participou, . ria

Cãpital, da recepção ao governador'
Tancredo

-

Neves, de Minas Geràis.
. CASAMENTOS __.:..., Unem-se' em

matrimônio às 1 eh rde hoje, na Ma
triz S. Sebastião, Pedro Scheuer e

Cäesar's
Club' -

Funciona às ql,lartas
sextas-feiras e sábados,
na Mal. Floriano, n.O 60.

L·
Você é presença

.•.
,_....__in_d_i_sp_e_n_s_.á.v_el"".. fIIII'.

Gente &
.Jenete Rocha e -na Igreja' Evanqéll
ca,' às 17h, I do Jordan e Ivanir
Beck e às 18h, ·Ivo Grassmann e

. Enir Roweder. Na Comunidade Ca-

.

töllea, dia 9 de junho, curso de

preparação ao batismo e dia 1.° de
julho, ,curso de preparação ao casa-

.

mente .

CASAL FODI .:._ O estimado ca

sai João e Olga Fodi, comemorou
no dia 17 de maio a sua boda de
diamante .. Os sessenta anos -de casa

mento foram comemorados pelos
familiares e amigos íntimos.' Eles

. residem na rua José Emmendoerfer
e possuem 6 filhos; 23 netos e ·32
bisnetos. Emb()ra tardiamente, nos-

Maio é o mês do
amor, mês.das noivas

e des presentes .

.

da

Relojoaria
'Avenida

Jóias e Relógios

L-------�--��--�

Marechal Deodoro, 431 e

Getúlio Vargas, 9 .

PARABÉNS "TCH�II
'

.... Após muitos anos de "Iúta e

labuta", "montado à cavalo" e de
"laço nos tentos", Rubem, e 'Seni

.

'pelejaram pelos pampas riogran
denses.

Até que "deram um tiro cer

tE�iro, . derrubaram a boiada e fiz�-
. ram a marcada".

.

Hoje; após 25 anos de feliz
matrimônio, eles continuam lutan
do juntos e comemör"m suas 1)0-

, da,s de prata com seus filhos, pa
rentes e amigos. Parabéns, Rubem
e Seni ·Arenhart.

. Bueno, quem lê estas decla
rações recheadas de felicid�de e

amor, pronunciadas no mais puro
e genuino linguajar gaúcho,. já de
ve ter percebido que não podiam
ser ·escritas por um "fritz" destas
bandas da terra. barriga-verde, (de
rala tarrbém ma'nsa, mas em rit
mo cantante, neste Sul trigueiro
misturado de muitas raças, reli-
giões e hábitos.

,

É a veia jornalística que' já
desponta no menino, hoje homem
feito, nascido em Ijuí, que, pro:
cura o caminho das redações, que
é onde se imprimem as mensa·

gens mais gostosas de. serem lidas.
E. encontrou as portas sem-'

pre abertas do "Correio do Povo"
não do gaúcho matut�no octage
nário, ·mas do jaraguaense sema

nário sessentão,. tchê!
São as flechas do bem 'que

partem de um bom filho que, ·a
. través da benquerença deseja acer

tar em cheio O coração em festas
de seus pais jubilares. _

,
É onde começá a nossa mo-

vo MtJni��pal ele .hlraguá do 'Sul,
Äss-im"é que'.à reda.çio, na,3a. se

mana de "abril� envioG .. é�pedientes
aos e)(�prefeitõs. JOaquim'. Piazera,

sos "cumprimentos; João· Lócie ·da· Costa. -. Roland H
G-E.N-T.E - Trocou idade çlia DOrnbusch;' Loreno Ma�catto, ''victo;

26, completando 87 anos, a' Sra. Bauer, Octacílio Ramos, -Hans Ger
Elsa Wilhelm, viúva de Max Moritz hard Mayer!. Eugênio Strebe,' Sigolf
Wllhelm. e' Amanhã, dia 3, rece= Schünke e José Alberto Klltzke. AI
bem cumpnlrnentos pela idade no- guns'_deles já. ericarninharem res

va, Rosane Bachmann. .Alibert E-
. postas" porém, faltam outras, ". que

wald e Ingeruth Mahnke Barä-tto e retardam o início das publicações.
no dia 5, DiJva Jahnke, Carla Has- Aqueles q.ue não tenham . respondí-'
ke Mayer e Lili -Harnark Bartsch. e" do, solicitamos abreviar a remessa,
No dia 7, a Sra. Maria > Mascáré� ,'postô. q",,� os jeItores estão ansiosos
nhas, a querida .IIVÓ Mariai'. e Re- em conhecer as suas .declatações,
cebeu quarta-feira. as amigas do· pOis,.é' a oportunidade única de
seu grupo de lanche, a Sra. Rose- par�idpar mais uma vez com um

mary Loss Behling. prohundamento qüe servirá de base

.CORAI:. ARS SACRA - No dia pare ti história cóntemp6râneä da

6 de junho, quarta-feira 'vindoura,' ' .. cidade.
.

o Coral Ars Sacra, de Blum�nàu,"
apresenta-se em' Jaraguá do Suf; -fia'
Igreja' Evangélica, as 20- horas, sob
a regência do Pastor'

.

Frank Graf,
com entrada franca. No mesmo 10-'
cal, dia 1..

0 de julho, promoção da
SCAR, concerto de música antiga,
renascentista e barroca, cOm

.

hú-.
mero de músicas contemporâneas.

.

OS.ser ANOS DE EMANCIPAÇÃO
� De acordo com, nota anterior
mente publlcade, aqui-;, pretende es

te semanário divulgar algumas inte
ressantes declarações, de par'te da
queles homens' públicos que, algum
dia, ocuparam a Chefia do. Executl-

�,.,
-

Informaçõés

.'desta participação, repleto de
.

te
mor de esquecer' alguma

'

faceta
mais importanfe na vida de quem
completa 25 anos de matrimônio ..

Conta. a crônica gaúcha que.
Rubem morria de paixão por uma

boa partida de futebol, revelando
Se o ponta direita do Lajeado, de
pois Lajeadense e posteriormente
no São Luiz e no "Gaúcho", de

Ijul, dividindo' com :_O-Utros atiétas
os Icuros de muitas vitórias e

campeomatos e ainda não tirou do
seu coração' as campanhas do In-.
ternacional de Portó Alegre, o bai- ,

.ta clube de li:ra'ques.
'

·Como ninguém é de ferro,
té\ll1bém chegou o tempo de Ru
bem namorar. Não foi fácil a con

quista do Goraçãe de Seni. -Dentro
da tradição. gaúcha, ·com seus há
bitos severos; trazidos pelos ImI

grantes da Europa, os patriarcas.
exigiam um vestir -recatado" náda
de mostrar as pernas e muito me

nos usar o hoje difundido jeans.'
Até pra levar a namorada para
outra cidade o costume severo dó
papai, não deixou por menos,: po
dia )r, mas noivava antes,:

..
'

Começaram as grandes' revi
ravoltas. 'O casamento, o Aasci-'
mento de Beto em ·Ijuí. Seis me
ses depoil! p9rtia rumo à Porto

Alegre, em busca de novos hori
zontes. No Umbú Hotel trabalhou
com Alciro -çozzarin,- depois no

Restaurante Rancho Alegre e final
mente na· Churrascaria Fa,rrapos...
A família de 3 já estava 'em 5, com
um laj�adense registrado em P,
AIElgre. Frutificava o casamento

realizado, em 6 de junho 'de 19.59.

Casarão
"

40 tipos dê plzzas a sua
. -disposição e a]ém

. disso, lazanha,
. csnéloné.e aquele chopinho

·gelado, com müstce
.

ambiente. Aceitamos

reservas.
,-.

Rua Jolrwille, n'.O 79, PIÓximo
a, Ponte Abdon -Batista' '.J

Novamente o rumo' de· suas
vidas. mUdava. E de uma forma
violentá. Um' dia amanheceram,
em Jar.·guá do Sul, o que não era

nOVidade, porque de gaúcho- nesta

tetra e$tá' asslm, e: , .

A -'Cidade acolheu a família,
porque' no .grande coração de Ja-

. raguá do Sut sempre cabe mais -1.

Hoje estão ihtegrados riéi Metrópo
le dó Dí.namismo, 'dínamismo . que
eles :mesll1o imprimiram nas suas

. ações <:liárias ..Ajudam a cidade a

crescer. . > o' ,

O Clube Atlético Baepen.di é

o seu �equeno mundô. Lá desen
volvem as '. suas atividades e lá é

.

. . /

que serão recebidos os parent��,
amigos e conhec�dos de seu vasto

círcuJo de amizades. Será no dia 2

de junho' dê 1984, antecipado p�
las tradicionais festa do Divino Es-

pírito Santo, do clube, no' di:à 9•.
Os se\;Js três filhos (i}ncami-

nham-se· na vida: Paulo (Beta)
.

RobertO 'Arenhart � a.cadêrnicÇ>
concluindo a quinta fase do Cur

so de Jornalismo na UFSC; Cesar

Augu�tô Arenhart' é :acadêmLco
,cursando Engenharia Sanitária e o

Marcelo Luiz Arenhart anda dán
do um duro dan'ado na. Escolq Ja

raguá, desta cidade. Felicitações
. (ia distinto casál Rubem-Seni e fi

lhos,. são os votos do "Correio do

Povo", .de Jaraguá do Sul.

Ficou bom, Beto? Tr�duz.t ,�
telJ sentimento?

As bodas ,de ouro ,V. vai fa
zer sozinho! . Tcháu -.-' Auf Wie-
derseh'n! , ..

Um
.

abraço qo Barão de Ifapocu
,

-

.,.'
,
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Vereadores denunciam descaso do
Executivo e fazem pedidos

.As. duas últimas .sessões da Câmara de Vereadores,
do Legisl�tivo Municipal de assim como dá outra rede-

Jaraguá do Sul foram. bas- ção ao projeto, determinan-
tante movimentadas.' Vá- do que a lei seja regula-
rios pronunciamentos e de- mentada em 90 dias. Ö pro
núncias, indicações e dis- jeto original foi retirado
cussões da edilidade foram pelo Executivo.
a tônica. Por seu turno, o edil H.
Dentre as. indicações des- Bartel (PDS), que teve a-

.

tacam-se: De Errol Kretzer provado projeto denominan
(PDS), sugerindo ao Execu- do de Guilherme Denker a

tivo Municipal, deter todos' rua 345, entrou com um

os estabelecimentos de en- novo' projeto propondo. a

sino mun-icipal dos meios mudança da atual -rua Ti-
necessários à' prevenção e jucas por rua Guilherme
combate de incêndios, no Danker.
sentido' de preservar' vidas Homenagem 'a Reginaldo
humanas e o patrimônio Na sessão do dia 24 de
público; implántação de 7 maio, como convidado, par-luminárias na rUÇ 314 e 4 ticipou da sessão o ex-ve-
luminárias na rua 226, em- reador e candldato derrota-bas aprovadas e outra in-

dicação, rejeitada, s�licitava' do a prefeito pelo PMDB,
em' 82, . Reginaldo Schio-'

o ensaibramento e conse- chet, Coube aos líderes das
quente patrolamento da rua' .bencadas do PDS e PMDB,'306, Vila Lalau, pedido que Arnoldo Schulz e Almiro
havia sido feito' anterior- Farias Filho a saudação de
mente, em conjunto pelos boas vindas, enquanto José
vereadores Orival Vegini e Alberto Klitzke (PDS l, des-
Marino Lenzi (PMOB). Es- tacou 8S quelidedes de ve-
tes dois vereadores, entra- reador e tribuno Reginaldo
ram com nova solicitação' Schiochet, reconhecendo o'.
ao Prefeito Municipal, pedln valor do adversário polítl-do a urgente coloçeção dé co que, como ele, não lo-
luminárias junto ao trevo grou eleger-se nas últimas
que dá acesso a Schroeder, eleições, "numa contingên-'bem como toda a extensão cia da pol ftica ".até a recreativa da' massa O presidente do Legisla.falida dá Jertta e, também, tivo, Gilberto Menel, num

� colocação de iluminação pronunciamento candente,
Junto aos loteamentos Ita- protestou e lançou seu de-
jara e Jardim Guilherme sagrava. pela forma até
em Itapocuzinho, afor� desmerecida como vem sen-
inais nove luminárias na do tratada a Câmara, porrua BernarClo Dornbusch. parte do' Executivo Munici-Já Almiro Farias Filhp, do pai, referindo-se. especifica-

.

PMDB, . reivindicou melho- mente pela não formulaçãorias ao Executivo, no sen- de convite à Câmara e a
tido de dotar o Cemitério nenhum de seus vereadores:de Chico de Paula de me- independente de partido,Ihores condições, notada- nos atos de inauguração da
mente quanto a limpeza, feira livre de Jaraguá do
construção de um abrigo
para guarda de ferramen
tas e serviços de terraple
nagem., Atayde "Dadi" Ma-

. chado (PDS), na sua indi
cação, pediu a colocsçêo
�e placas "identificadoras: de
ruas nas vias públicas do
perímetro urbano, notada
mente nos bairros deda a

importância para
'

'entreqa
'\. de correspondência, cobran
ças, transportes, dentre Ou-
tros. '

.

,

O vereador-presidente Jo
sé Gilberto Menel' (PMDB), '

apresentou· substltutivo ao

projeto-de-Iei do prefeito
Durval Vesel , que busca au

torização da Câmara pa
ra pagar mantinientos,' me
dicamentos, passagens, ho
norários médicos e s�rviços
clinicos a servidores muni-
_cipaís e seus dependentes.
O substitutivo estende os

benefícios aos funcionários

RENDA SUPERA OS
, CR$ 43 MILHÕES

A tradicional festa a

nual da Comunidade E

vangélica Luterana de Ja

raguá do Sul, realizada
dias 11, 12 e 1-3 de ma
io, apresentou a receita
bruta de : .

Cr$ 4-3.962.526,00, des

pesas Cr$ 10.134.507,00
e lucro líquido de e-s
33.828.019,00. Deste re·

sultado, c-s. ,20.362.080
oriundos da .tôrnbola re

verteram para o Centro
Educacional Evangélico'
e Cr$ 7.340.000,QO da
campanha livro ouro, ao

Hospital e Maternidade
Jaraguá. A informação é
do presidente do

.

Conse..
lho Comunal e da Comis
são Organizadora, Walde
ma'r Behling.

Sul, tampouco na corrussao

dos preparativos de sua

implantação. "A Câmara

possui Comissão Interna de
Agricultura e não foi con

sultada sobre a feira livre,·
iniciativa que partiu na le
gislatura passada- pelo ex

vereador Reginaido Schia
chet, aqui presente", desa
bafou Menel.
PAssrVEL DE CASSAÇAO
Também Arnoldo Schulz

(PDS), fez alusão ao "des
respeito ao Le'gislativo" por,
parte da Admi-nistração Mu

nicipal e afora a. feira livre
disse que no atual Governo
Municipal existem muitas

irregularidades passíveis de
cassação de mandato, como
doaçõés à margem da lei,
criação da Banda Munici

pal, da Assessoria de Im

prensa, do boletim -informa
tivo da Prefeitura, da Feira
de Arte Artesanato, entre
outros, sem a prévia auto-.
rização da Câmara. Ainda
sobre o assunto, o presi
dente Menel afirmou que
nada disso 'foi comunicado
oficialmente à Câmara, "foi
tudo por decreto e nós' ve
readores sempre somos os.

últimos a saber". Sobre o

assunto, o Líder da Banca
da do PMDB, Almiro Farias
Fi'lho, prometeu levar ao

conhecimento do Executivo
os reclamos da edilidade,
pare que tais atos não mais
se repitam ..

AGRADECIMENTO
Por fim o ex-vereador

Sch iochet, confessou-se "e

mocionado .e agradecido"
pelas' referênçias

I

elogiosas
à sua pessoa, de ambas as

bancadas, "um reconheci
mente pelo meu trabalho
nesta Casa, durante seis a"

nos", Ele lamentou que tal
gratidão não tivesse sido
registrada em outras áreas
- fazendo alusão a edmi
nistraçâo pública - não
sendo convidado a integrar
nenhuma comissae, pelo
menos, onde pudesse cola
borar, "nem ao menos na
Comissão .do Lixo da Cida-

Coru,pá prepara a PestaS. José.
Nos próximos dias 9 e 10 de junho, acontece em

.
- Corupá, tendo 'por "local a Igreja Matriz,' a grande festa
em' honra do padroeiro São' Jçsé, que· promete ser a

maior de todos os anos. São festeiros Edegar Mafli, o-.
deli Rafaeli Rodrigues, Curt Linzmeyer, Walmor Gretter
José Weber, Luiz Florleni, Orandi Paim Campos, Alcides
Cardoso, Dora Garisch, Rosemary Ma ffezzo II i Reis Isole-
te Steingraber, Diana Seidel, Sílvia Lennert, Lara Roma"
novicz, Ruth Gebril e (vete Wulff e a

'

programação abre
dia 9i às 18h, com santa missa, seguido' de às 19h fes
tival sertanejo com dlstribulçêo de br'inçles' e apre�enta
ção da dupla Rolinzin e Osmarzin, de Ijui-RS; às 22h,
discotéque com Sweeter Som. No domingo, 8h,' Santa
missa, 9h apresentação da Banda do Sesi, '15h ·café com

desfile de moda adulto e infantil' e .17h, início da soarê,
até as 22 horas.

Durante as festividades - qUe terão. animação de
Musical Band - diversos jogos inéditos serão apresenta
dos, além do bingo e completo. serviço de bar e cozinha.
MOÇAO AO MINiStRO ..

O vereador-presidente da 'Câmara de Vereadores de
Corupá, Ernesto Felipe Blunk, .teve aprovado moção a ser

dirigida ao Minis.tro da Previdência Social e. aos represen
tantes catarinenses no Senado: e Câmara Federal. Blunk
quer que: 1. Para que seja alterada a legislação da pre
vidência social, fazendo com que os segurados da área
rural (trabalhadores,' produtores e empregadores rurais),
passem a 'ser inscritos. como contribuintes individuais,
fezende sua inscrição através dos órgãos arrecadadores,
contribuindo mensalmente com 18.5%. do 'maior salário
ni íni·rno; 2. Com esta vínculeção, ós segurados da área
rural passarão a ter os mesmos direitos e deveres dos

segurados dá área urbana> Inclusive no que diz respeito
ao I namps; 3.' Esta modificação poderia entrar em vigor
a partir do mês de julho ou no início do próximo ano,

dependendo da regulamentação; 4. A idade rmnlme para
estes segurados seria 14 anos e a idade máxima pára ins

crição com direito à benefício seria 55 anos. Sendo que
ã aposentadoria seria concedida com 30 anos de serviço'
ou 60 anos de idade. -",

.

'

Em sua justificativa, o vereador corupaense diz que
tal modificação seria importante para os segurados da á
rea rural, com melhora significativa no atendimento da
área médica, assim como poderiam se aposentar com sa

lário mínimo- integral e no máximo com três salários.
PÁ CARREGADEIRA

'

Na manhã do .di.a .23 de maio; uma nova pá cerre
gadeira fiat Allis foi entregue a Prefeitura de Corupá,
que veio substituir uma carregadeira qUe estava a onze

anos 'servindo o município.
.

Pré-escolar comeca na 2a.
I

Começam 2a. feira, dia 4, 'as atividades do mais novo

pré-escolar de Guaramirim, criado e implantado 'pela Pre
feitura Municipal, na localidade: de Rio Branco. Inicial
mente funcionará' em sala alugada, que foi remodelada
pela municipalidade e vai abrigar 25 crianças, no perío
do vespertino ..O Rio Branco deverá contar também, nos

próximos meses, com um mlni-posto de saúde, a exemplo
do inaugurado sexta-feira, em Guaramiranga, em éonvê
nio Prefeitura/Secretaria da Saúde. A informação é do

. prefeito José de Aguiar, esta semana.

JARAGUA TURIMO AG�N·
elA DE VIAGENS

PROMOVE
Excllrsão para Foz do Iguaçu/Ar.
gentina/Paraguai.ltaipu. Sarda dia
8 e retorno dia 10'.06.84.

.

Rio de. Janeiro/Ilha de Paquetá/
Petr6polis , Aparecida do Norte.
Saída dla 20 e c-hegàda dia 24.06.
Excursão a Cidade da Criança, em
S. Bernardo"do Campo -e visita ao

play-center e simba safari. Saída:'
29.06 e retorno: 1,.°.01.

Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 285 • Fone 72-0977

.

Telex 0474341 JGST - Jaraguá do Sul � SC.
Embratur-030090042/9

ele" ,
Reginaldo defendeu maior
autonomia para o Poder
Leqlslatlvo e conclamau os

vereadores a ensarilhar ar

mas pela valorização do
poder, lembrando que o' es

forço feito até então não
está perdido. Por fim, disse
que não estava pregando
subversão contra o Exe

cutivo, do qual diverge em

vários pontos, afirmando

que os atuais administrado�
res são mais maleáveis que
os anteriores" "màs falt,a·
lhes, talvez, melhor e maior
orientação" .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Página 4Jaraguá do Sul"";" Semana de 02 a 08 d. junho de 1984 CORREIO DO POVO

ANIVERSARIANTES
Aniversariam hoje: 02
Sr. Ingo Klitzke

'

Sra. Wanda, esposa de Ve
nâncio Nicoluzzi
Sra. I rene Hamann, em

Blumenau
Virgílio Nicolini
Sra. I rene Voigt Schroeder,
em Mafra

'

Thomás Kazmlerskl
Aniversariam domingo
Sr. Alibert Ewald
Sr. Luiz Carlos Nicoluzzi
Rose Mary Lange
Eduarda Moreira, em Itapo
çuzinho
Sra. Ingeruth Mahnke Ba
ratto
Sr. Gilson Gonzaga dos San
tos

Francine, filha dê Ho e,

Sueli Krause
Sr. Jorge Martins
Laércio Olska
Leandro Piske
Sr. Anelare Beber
Dia, 04 de junho
'Arlete Hamann, em 'Blume-

'

nau

Sra. Hilda Piazera Karam
Sra. Waltraud Harbs Zem-
ke

_

-

Sr. -Amandio Klein
Rosane Solanpe Winter,
Hilda Blank'
Sra. Gertrud Geffert Ender
Ie
Srta. Clara Kirschen, func.
de "A- Comercial"
Dia 05 de .lvnhe
Sra. Carla Haake Màyer
Sr. Inácio Tomeselll
Dr. Mário Rau
Maria Leocárdia Schmitt
Sra. Dilva Jahnke
Sra. Lili Harnack ßartsch
Sra. Dolores Schmitz Tanko
Cláudia Sprícigo
Sra. !=dite Cattoni Petri
Dia 06 de junho
Sra. Adélia Wolf Weíller
Sra., Iris M. Menegotti
Sra. Erna Kreutzfeld
João Cláudio Braga Jr, em

Fpolis.
-,

Ivan César, filho de Ingo e

Verena Fallqatter
Sr. Conrado Leier
Sr. Augusto Pieper
Dia 07 de junho

�

Sra. Maria Mascare'nhas
Sr. Mário Mathias
Sr. Teobaldo Murara
Sra. Tecla Mathias
Juliano Zomrner
Dia 08 de junho
Dr. lrineu Peters, em Ctba.
Sr. Francisco Fischer
Nelly Luíza Schmitt
Bernardo Alperstaedt, em

'

I tapocuzinho
Sr. Waldemlro Loewen

FA'-ECIMENTOS
Dia 22.05.84
Frieda Klitzke Barg, 81 a.

Leonicio Ruprecht, 3 m.

Alberto Ruesch, 52 anos.

Dia 23.05.84
André Tietz, 81 anos.

NASCIMENTOS Proclamas de .Casamentos
Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil có

1.° Distrito da Comarca de Jarsqué. do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se
nabiliterem para casar, os sequlntes:.

� .

.

Edital 13.735 de 25.05.1984
ADENOR MANSUETO BUZZI
e MARIA DE FÁTIMA MAR
TIM _KITZBERGER. Ele, bra
sileiro, 'solteiro, operário,
natural de Benedito, Novo,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua José Me
negtti, 35, nesta cidade, fi
lho de Alfredo Buzzi e de
Hercilia Buzzi.' Ela, brasilei
ra, viúva, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, neste 'Esta
do, domiciliada e residente
na Rua João Planinscheck,
657, nesta Cidade, fílha de
Sebastião Martim e de EI
sa Gerent Martim.
Edital 13.736 de 25.05.1984
REINALDO FERNANDES BO-'

, NETO, e MARU TERESINHA
POSSAMAI. Ele, - brasileiro,
solteiro, engenheiro, nasci
do em São Paulo-Capital,
domiciliado e residente na

Rua 24 de maio, 239, Rud
ge Ramos, São Bernardo do
Campo, São Paulo, filho de
Rosario Leonardo· Boneta e

de Dirce Fernandes Boneto.
Ela, brasileira, solteira, pro
fessora, natural de Indaial,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Fritz Bar
tel, 940, nesta cidade, filha
de Lindo Possamai e de
Justina Possamai.
Edital 13.737 de 25.05l984
JOÃO MATTE I e MARIA A-

,

PARECIDA D'AMACENO,.
Ele, brasileiro solteiro, ope
rário, natural de Guarami
rim, nesse Estado, domici
liado e residente na Rua
Roberto Marquardt, 87, n]:
cidade, filho de Antonio
Mattei e de Anna Braz Mat
tei, Ela, brasileira, solteira,
do lar, nascida em Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi
dente na Rua Roberto Mar-'
ouardt, 87, nesta cidade, fi
lha de Laudelino D'Amace
no e de Paulina Rosa D'A·

, maceno.

Edital 13.738 de 28.05.1984
CHARLES ALBERTO KL!TZ
KE e SILVIA APARECIDA'

RUBENS CelSO UM.LAUF;.
ELVIRA DZ,IGAN

'

Ele, brasijelro, solteiro, in.
, dustriário, natural de Jara
guá do Sul, neste Estado, '

domiciliado e residente na
Rua Carlos Blank, 128, nes

ta cidade, filho de Rodolfo
Umlauf e de Cecilia Engel
mann Umlauf. Ela,. brasllel- .

ra, solteira, modelista esti
lista, natural de São Paulo
Capital, domiciliada e 'resi
dente na Av,. Mal. Deodoro,
346,. Apto. 6, nesta cidade,
filha de "Elias Dzigan e, de
Eudokia Demitroff Dzigan.

E pa ra que chegue ao co

nhecimento de todos man
dei passar' o present� 'edi
tal, que será publicado pe
Ia, imprensa e ein cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

.

Dia 06 d. maio
Marcélo Von Atzingen, filho
de Errai (Ana Maria) Sas
Se.

Dia 07 de maio
Roseli, fllha : de .Gerhard
(Angelina) Ruediger.
Dia 10 de maio
Priscila, filha de Alceu (Mi
rian) Schwarz.
Dia 14 d. maio
Robson; filho de Antônio
(Verônica) "Vieire,

Dia 15 de maio
'Vanessa, filha de Elmo' (I·
ris) Dahlke.
Micheli, f. de Nélson (Fllo-.
mena) Marley Heller ,
Dia 16 de maio
Roberto, filho de Moacir
(Madalir) Cizeski.
Dia 17 de maio
Thiaqo Abreu, filho de Ed
gar (Salete) Silva.

Dia 20 de maio
Alexandre, filho de Harol
da (I racema) Bier.
.Jequeline, filha de Antônio
(Elsi) Manieski.
Carolini Elise, filha de Ca
margo (Raquel) Ronchi.
Daniel, filho de. Waldemiro
(Jussarã) Verbinen.
Dia 21 de maio
Adriana, filha de Waldir
(Salete) Ricken.
Jaquellne, filha de Vicente
(Maria) Kuhn.
Dia 22 dI' maio
Douglas, filhod e Hugo (Ce
cília) Ramthun.
Alexandre Roberto, f. de
Antônio (Cléria) Borba.

. Dia 23 de maio
\ Inara, filha de, Jorge '(Soe
li) Amódio.
Odair, filho de 'Ad�mar (Ll
dia) Rolloff.
Jonas, filho de Waldemar
(Iracema) Klabunde.
Dià 24 'de maio
Vanessa Corrêa, filha de A
loneio (Janete) Vizentainer
Sandra, f lha, de José (Edi)
-Ribeiro.
Rosiméri, filha de 'Lauro
(Dorli') Mócua.
Dia 25 de maio
Alexandre, filho de Jacinto
(Hilda) Gorges.
Maicon, filho de José (Letí
cia) Baader.

ORAÇ�O AO DIVINO ESprRITO SANTO � Espírito San
to, Vos que esclareceis tudo, que iluminais todos os ca
minhos para que eu atinja o meu ideal. Vós que me
dais o dom divino de perdoar e esquecer '0' mal que me
fazem e que todos os instantes de ' minha vida estais
comigo, .eu quero neste curto diálogo agradecer por tu
do e confirmar mais uma vez que eu nunca quero me

separar de Vós, por maiór que seja a ilusão material,
não será o mínimo de vontade que sinto de Um dia es
tar convosco e todos os meus irmãos na glória perpé
tua. Obrigado mais uma vez. A pessoa deverá fazer esta
oração 3 dias seguidos, sem dizer o pedido. Dentro de
3 dlas será alcançada a graça por mais difíc;il que seja.
Publicar assim que receber a graça; Agradeço graça re�
cabida. (N.P.)

,ROSA. Ele, brasileiro, soltei
-ro, pintor, natural de Tim
bó, neste Estado; domicilia
do e residente na Rua Lou
renço Kanzler, 20, nesta ci
dade, filho' de Harold Klitz
ke e de Edeltrudes Klitzke.
Ela, brasileira, solteira, do
lar,. natural, de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domici
liada e residente na Rua
Lourenço Kanzler, 20" nes-·
ta cidade, {ilha de Arrnlnda
Rosa.

Edital 13.739 de 29.05.1924

Estado de Santa Cataririâ

,Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N;o 955/84
Suplementa dotações do Orçamento vigente.

O PREFEITO MUNICIPAL OE JARAGUÁ DO SUL no
uso de suas atribuições 'e com base na Lei! Muni�ipal
N.o 943/83 de.01 de dezembro de 1983;

DECRETA:

Art. 1." - Fica aberto um crédito suplementar no

valor de Cr$ 25:000.000,00 (Vinte' e cinco milhões de
cruzeiros) para reforço des programas e verbas abaixo
discriminados, constantes de orçamente vigente, a sa-
ber: '

'

0303 - DIVIS,Ã.Q DE SERVICOS GERAIS
0303.03070212.009 - Manu'tenção da Divisão de

Serviços Gerais.
'

4.1.2.0 � Equip. e mato permanente 'Cr$ 8.000.000,00
0701 - DIVISÃO DE OBRAS

,.'

0701.13764491.014 - Ampliação e Melhoramento do
sistema de esqotos.

'

4.1.1.0' - Obras e'" I nstalações Cr$ 1 :7.000.000,00
TOT A L t . e-s 25.000.000,00

.

Ârt. 2.° - O recurso para abertura do presente
_

crédito suplementar, correrá 'por conta do "Excesso de
Arrecadação" verificado até o mês anterior do corrente

exercício, conforme demonstrativo anexo.
'

Art. 3.c, - E;ste Decreto entrará em vigor na datá
de sua publicação, revoqadas as disposições' em. contrá
rio.

Jaraguci do Sul, 23 de maio de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret." de Ádmlnlstreção e Finanças

'Agência
Cosmos de

" V'iagens Ltda,
.Não pare Ilo-tempp, viaje! Conheça o Brasíl e o Mundo
pela AGENCIA COSMQ.S. Passagens aéreas.. rodoviérias,
_marítimas, proqrames especiais de férias, cruzelros ma

.rfttmos e passagens das empresas -Catarinense, ltapemi-
rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.
Rua Antônio Tobias, 50 - 1.° anelar ...- FOnes: 72·0520 e

72·1709 .� Telex 0474-230 AC;yi..�R. Jaraguá do Sul.
Embratur 027�4·Q()42;2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Neste mês de maio """-- das Mães e das Noiva-s
as melhores sugestões para presentes estão na JOALHE.
RIA A PÉROLA,'que realçam o seu requinte e bom gps-

'

. to. Peças de joalheria, decçração, objetos em prata, cris-
tal e porcelana e muito' mais na PÉROLA. Em anexo" a

OTICA MODERNA.

Joalheria A' Pérola
ÓTICA MODERNA

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

;�.,

50 ANOS DE COMARCA
,

.

Os Serventuários da Justiça (I)

Sob.
o título acima veria ser, mas que estavam Gruba, respondendo pelo

p�ssaremos a divul-.e estão permanentemente tabelionato: 20.0'1:1978 ... ;
gã:r- um minucioso à disposição de .

seus supe- Oficial do Registro de lmé
trabalho de pesquisa riores hierárquicos, na e- veis: Diva Sabino Tavares:
do estimado cidadão xecução da justiça na área 25.08.1964 ao 20.07.1ge3; A-

jaraguaense e ex-serventué- territorial da. Comarca. dolpho Mahfud, respondeu
rio da 'Justiça, sr. Amadeus Pessoas ligadas à terra, interinamente: 21.07.1983 a

Mahfud. O trabalho deverá para o bem estar comum. 16.03.1984; Isa Martha Mo
ser publicado em partes, A esse labor indormido, hr Ziemann, 16.03.1984 ...;
pelo volume de títulos e rendemos, também, as nos-' Ecrivão do Crime - Cível
nomes, que pretende por à sas homenagens. Eles mere- e Comércio"':"" Feitos da Fa
descoberto o lado anônimo cem ser mencionados como zenda --- Provedoria e Re.

daqueles que trabalharam co-partícipes da hist6ria da síduos - Órfãos e Ausen
como serventuários e auxi- justiça na Comarca de Ja- tes: Ney Franco: 10.05.1934
liares da Justiça na Corner- raguá do Sul. a 01.10.1956 (Era natural
ca -de Jarequé do Sul nos Finalmente, nossos me- de Rosério-Rô e faleceu em

.

últimos 50 anos. Ihores agradecimentos ao P. Alegre, em 20.08.1967);
sr. Amadeus Mahfud, que Amadeus Mahfud: 0).10.56
deveria escrever estas li� a 01'.09.1964; Escrivão do
nhas, mas que a sua modés- <;ível e Comércio - Prove-
tia não deixou. doria - Órfãos e Ausentes

Eugênio V. Schmöckel e Protestos em geral: Ama-.
deus Mahfud: 01 .09.1964 a

15.10.1975; Escrivão do Cri
me - Feitos da Fazenda e

Resíduos: Adolpho Mahfud
01.09.1964 a 15.10.1975;
Amadeus Mahfud: 15.10.75
a. 24.11.1975 (exonerado à
pedido); Adolpho . Mahfud,
respondeu de: 24.11.1975 a

12.10.1976; Hugo José de
Moraes: 12.10.1976 a

O L07.1980 (o cargo está
vago até a presente data);
Escrivão do Cível e Comér
cio - Provedoria - Órfãos
e Ausentes e Protestos em

geral: Adolphö Mahfud:
15.10.1975.�.

Sem o trabalho desses a

gentes jamais seria possível
uma rápida distribuição da
justiça na Comarca, o que
representa também um fa-
tor de tranquilidade para a Junhoj84
populàção a gente de pro- Relação,' ex!raída dos Li-

gresso comunitário.
-

vros N.o 1,2 e 3 de Termos

No final das festividades ,de Compromisso e Posse,
do cinquentenário dé insta- d&sde Juízo, dos Servent�á
lação da Comarca de Jara- rios e Auxiliares da Justiça
guá do Sul, após os atos que servir,am. na Comar�a
comemorativos já do co- de Jaragua do Sul, no perlo
nheclrnento de nossos leito- do de 10 de maio de 1934

res, desejamos, também, a 10 de maio de 1984:

prestar uma justa hornene- - SERVENTUÁRIOS -
gem aos serventuários e au- Tabelião de Notas e Oficial
xiiiares da justiça, pessoas do Registro Geral:' Mário T.
com formações várias e per- da Cunha Mello: 10.05.1934
sonalidades ainda mais di- a 25.08.1964; Tabelião de
versas. Notas: Dr. Mário Tavares
Muitos deles nem sempre da Cunha Mello: 25.08.1964

bem remunerados como de- a 20.01.1978; Áurea Müller cont, próx. sem.

Vocêsabe oqueé o CIP?
O Centro Interescolar de Primeiro Grau "Mário Kru

tzsch" criado pela Lei n.O 5.515, do anp de"'1979, tem
por objetivo geral: "Dar ao aluno condições de uma ini
ciação profissional, enfatizando á sondagem de aptidões".

. O CIP atende um total de 915 alunes das Escolas Bá
sicas Articuladas: Roland Harold Dornbusch Giardini
Luiz Lenzi e Prof. Heleodoro Borges, distribuíd�s em 48
turmas, proporcionando salas ambienta onde o aluno a

prende a fazer experiências, a desenhar, a pintar e a tra-
balhar.· .

Na sele de práti,cas industriais, 9 aluno trabalha com

madeira, cour.o e cerâmica, tendo a sua disposição além
do material de consumo, as ferramentas 'e méqulnas tais
como serra circular, torno mecânico, esmeril, lixadeira,
furadeira e outros. Na sala de práticas comerciais e de
servlçes, possui' balcão para caixa, escrivaninhas, arquivos'
kardex, máquinas de calcular, máqunia registradora, má
quinas -de:-escrever e diversos. formulários destinados ao

ensino de prátlcas comerciais e. de serviços. Práticas inte
gradas do lar - nesta sala, os alunos desenvolvem habi-'
lidedes voltadas pare o lar, como cozinhas, lavar e 'pas
sar, pintar e costurar, além de artes aplicadas, tudo com

seus devidos equipamentos. Práticas agropecuárias -,- nes

ta ár.ea os alunos recebem orientação
'

e viveneiern expe
riências em cúnicultura (crieção de coelhos), criação' de
aves, pomar, horta e jardim. Educação Artística - é nes

ta sala que es alunos descobrem .e desenvolvem suas ap-
- .• tidões artísticas, através de dramatização, teatro, danças
folclóricas e·. outras. 'Ciências e programa de saúde � é
no laboratório de ciências que- os alunos fazem experiên
cias demonstrando e empregando os ensinamentos apren-
didos nas aulas teóricas.

O CIP possui também ambiente para línguä, estran

geira moderna e como atividades extre-classe, oferece aos

alunos cursas de pintura em tecido, pintura em gesso,
trabalhos em rnadelra e aulas de violão ..

PAPA ENVIA A

8ÊNÇAO APOSTÓLICA

A Secretaria de Estado
ao Vaticano, através do as

sessor, Monsenhor G.B. Re,
enviou da Santa Sé, missi

va-resposte a Sra. Laurita
Frankowiak, atual presiden
te da Associação Círculo de

Orquidófilos de Jaraguá do
Sul, vazada nos seguintes
termos: "A Secretaria de

. Estado apresenta as melho-
.

res saudações e tem o 2,0s
to de comunicar à Senhora
D. Laurita Frankowiak: o

Sumo Pontífice recebeu a

carta com que quis teste
murihar-I he sentimentos 'de
estima, manífestando târn
bém bons propósitos de vi
da cristã.
- .Ao - participar que me

receu apreço tal prova de
veneração para com o Vi
g�rio de Cristo, pode esta
Secretaria de Estado acres

centar: o Santo Padre dese
ja para . a Senhora reme

tente- da missiva, para QS
seus familiares e pessoas
queridas as graças celes-·
tiais, a fim de viverem sem

pre como. bens .filhos de
Deus, unides pela caridade
fraterna e na

.

fidelidade a

Cristo e à sua Igreja, ao.

envier-lhes a Bênção Apos.
télice",

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Não existe outros vencedores da Loto, muito menos

são 20 conforme. boato, que ã família prefeito alimentar.
O ex-Desembargador Ari Olivelre ganhou sozinho. NR.: O

.

Desembargador Ari Oliveira de certa forma contribuiu
'para a notoriedade de nossa cidade, que serviu entre as

décadas de 40/59 como íntegro Juiz de Direito e seu fi
lho admlnlstre na Pérola do Vale do Itapoc:u, uma Agên-
cia de· Viagens. ,

Na qualidildé de teso!l.r.eiro do p'DS na Assembléia, o

Deputado Jarvis Gaidzinski usou a palavra . em meio aes

prQnu,nciamentos rea.lizad.9s na reunião de confraterniza-'
• ção da bancada ·com 05 jornalistas da, RBS. Fal�u Jarvis:
já acertei com o presidente do' partido que os deputades
inadimplentes terão seus nomes divulgados pela "Coluna
Cacau". Ele está preocupado; pois todos os deputados da
bancada estão em atraso com O· partido. E se não pagam

· nem o partido ...
J •

Os três'governàdores do Sul, Jai.r Soares, Esperidião
Amin e José 'Rich�., formaram em 'Porto Alegre, úme fren
te .pare combater o desemprego na reqião, com mals de

-:

700 mir desempreqados, e firmar um posicionamento em

i favor de uma política específica para o carvão. Eles
também repudiaram qualquer intenção de importação de

,

carvão energético.'
.

,

'

'O segundo semestre trará_à bai'a a eleição do 'novo

Presidente da Assembléia. Pode-,e apontar como candida
tissimes ao gabinete ocupado pelo deputado JúJio, Cesar

�os srs ..Oct�vi.o (;ilson dos. Santos, Bulcão Vianna, Ivan
· Ranzolin, Moacir BértoH; Salom,ão Ribas; Nagib, Zattar;
Vasco Furlan 'e Octacilio Pedro Ramos .. A, lilta; na verdá
de, é mais extensa� dela podendo fazer parte 'os 40 par

-

lamentares; já que todos alimentam esperanças - legí-
tim.as; por sinal, -::- de dirigir o' Poder, do q.ual são p�rsQ"
'n�gen!l pdncipais.:, -.

Ö chapeu velta à moda, 'como nos velhos tempos.
Corn Úm(Í Hta de cor.'for·te, uma rOSa··ou outro detalhe,
foi para a cabeça 'de pe'lo' menos 50 mil mulheres, por·

,que este foi o volume de. vendas deste modelo de Mar.
:
catto, que é a maior fábrica da América :Latina. No ano

,passado ela produziu 4 milhões e 800 mil peças e espe-
ra vender 6. rnilhões neste ano. Em 1983,. ôpesar do. ve

rão chuvoso e· enchentes, a Marcatto de Jaraguá do Sul.'
aumentou seu faturamento em 170% e está pro_duzindo
a média de 430 mil unidades mensais desde janeiro. É
'uma das rarÇls empresa§ catarinenses qué" tem sua cartei

.ra de produção 3Ó dias atrasada em relaç-ª_o à carteira

de vendas. Isso quer dizer que se as. vendas parassem
compl«:itamente nos' próximos 60,dias, seu faturamento
não deminuir-ia um centavo. Também é uma das poucas

que tem admitido pessoal continuamente e já está .pen
sando' em aumentar o maquinário.

, Trecho de be'lo discurso dé Norbert Ungaretti, ao

assumir o cargo de DeS"em'bargador. --:- No dia distante·
em que eú viér a desvestir a toga que agora passo a

usar, quero tê-Ia tão pura quanto neste moniento, para
mim radioso' e memor:ável, no qUéll, como que em mís

ticäs núpcias, eu a estou tomando'
. co�o companheira,

testemunha .e confidente. Aliás, a' posse do novo Desem

bargador foi das mais concorridas de todas quantas já
realizadas no Tribunal de Justiça. Além de muitos flo.ria

nopolitanos, Laguna' fez-se' prese,nte com, grande número.

/"

As reuniões dos dias 15, -22 e 29 de maio, do
Rotary Club de Ja:ra!ijuá do Sul; tiveram os seguintes
destaques: promover a reativação do Rotaract Club,
envio de moção conqratulatónia ao Diretor do Fórum
pelos 50 anos' de instalação da Comarca de Jaraguá
do Sul; propagação do artigo inserido no Brasil Rotá-.

,

rio sob O título "Receita para superar a crise", emis
são do 3.° folheto sobre a Segurança da Comunidade,
presença do coordenador educacional Jorge Carlos
Roos, instrução rotária pautadà sobre as Secas do Nor
deste, felicitações ao Cornp. Ivo pela nomeação como

representante do Governador do Distrito 465 nesta re

gião e publicação de reportagem sobre a firma Marc�t-
tp no jornal O Estado.

.

No dia '29, o destaque foi a presença do Secretá
.rio de Turismo Municipal, Batdufno Raulino, que pro
ferlu brilhante palestra sobre o turismo que está sen

do lncrementado em nOSSa cidade. Ela foi deveras pro
veitosa, sendq coroada com valiosos subsídios para a

Secretaria aperfeiçoar a promoção de JaraglJá do Sul.
fomo atração turística. '.

,

Esté marcado. para 3 de julho, a posse do novo'
, Conselho Diretor, que terá 'na presidência o Comp.
Allder Lueders,

.

Dé 14 de maio a 1.0 de

junho, foram realizados no

Centro de Treinamento do
Senai de Jareçué do Sul, i
cursos de hidráulica bási�
ca.. com duração de 60 hd
r�s e 23 participantes ",çle'
empresas treinados. O mes

mo curso será desenvolvi
do na Eletromotores Weg,
para duas turmas,. de 04 a

22 de junho. Tais cursos

fazem parte de treinamen
to através de unidades mó
veis, que o Senai recente

mente implantou em' Santa
. Catarina e através desse

· programa" foram atendidas
·
as empresas Marisol', Ener

gei K-ohlbach,' Indústrias
Reunidas Jaraguá', Marcatto
lndöstrta de Chapéus, Esto
fados Mannes, Metalúrgica
Trapp e Eletromotores Weg.

·

E segundo Informações de
Pedro Paulo Pamplona, di
retor do CT do Sena·j de Ja
raguá do Svl, está em ple- .

no desenvolvimento o Pro

jeto Guaramirimr tendo já
sido desenvolvidos os mó
'dvlos Plçlnejamento o't-gani
'7ácional, Supervisão' e Flro-'
moção de' Vendas, Adminis
tração Financeira, ,IPI/KM
e Relações Humanas.,,' tota
lizando 45horas/aula e 230
participantes de 42 -empre·
sas da região. o próximo
móÇlulo será de Legislação
Trabalhista, a ser ministra
do pelo Delegado Regional
de)' Trabalho., Dr. Dákio Jo
ão Holske, .

no período de

�5 a 07 de junho vindouro.

COLUNA R01'ÁRIA

.

CRIADAS 3.�4S EMPRESAS NO QUADRIMESTRE EM SC

Durante o mês de abril, foram criadas 825 novas

empresas em' Santa C,atarina. Desse total 442 são firmas
individuais, 408 limitadas, 1 sociedade anônima e 1 coo

perativa, No mesmo mês, 106 firmas (75 individuais e

31 limitadàs) pediram cancelamento de �eus registros na

Junta Comercial do Estado .. Os dados mostram também
'que ,?16 empresas promoveram alterações em seus esta-

.

tutos sociais, havendo ainda 70 registros de atas de so

cie,dades anônimás sem alteração. estatutária.
Os levantamentos mensais realizados pela jucesc' re

velam ainda que de'
.

janeiro a abril deste ano foram
constituíd.as 3.245 novas emprésas em Santa Catarina, ou

seja, 1.716 firmas individuais, 1.526 sociedades de res-

, ponsabilidade limitada, 2 .sociedades anônimas e 1 coo-"
pera'tiva. Outres dados':' no mesmo período foram ano

tados 545 cancelamelitos: distratas' ou liquidações, sendo
mais de 60% (334 pedidos), _apresentados por firmas
indivicjuais; 210 limitadas e apénas uma sociedade anô
nima teve sua liquidaçio comunicada à Junta ComerCia,I,
este ano.

Senaí. cursos
de hidráulica,'
básica

,r

F
,.

armaCla Par:aná
Administrada por profissionais farmacêuticas formadas, com la anos de experiên"
cia, sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do stit"

Aviilmtmto de' receitas, medicamentos e perfumarias • �s melhor.s preços da pra
ça estão aqui. Venha' confer.ir! - Mantemos convênios com ,Sindicatos•.

I Av. Mal. D�odoroi n:o 1..771 (perto da P�nte clo'Yailatti), Fone 72-1689 - JS./SC.

\._
. -

.,1

Pague ô seu .ITR84 até 01/06/84.
..

'Quem paga no ·prazo.vive tranqüilo.· ..

·

'�...,- -_ !-. - -......

'\� �
;-,,' ��·_"·""-�:i+"Ij'i:;1?'-W'J.'Y:'�:'"'''''''''�''''''ij<''-«'''''''''''''�'Y'., .. �.;<,_ ��W·'7� .....

-
'

. '?�:
,

Data de vencimento para os Iilunitípios de Jaraguá doSul, Araquari,�ar,uva, ,�úara�irime São Francisco doSuJ.
ITR84
MEAF.'INCRA
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Ç) �picultores
receberam

."
.

.

tremamento

-
� t: 0'1 T A L -

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No
tas e OfiCiai de Protestos de Títulos . da Comarca de Ja

ra�uá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

'Iei, etc.,.. . ,

F"az saber a' todos quantos este edital virem que
"se pchßm neste CSlrtório pára protestos os títulos contra:

ANtQNIO KASTELLER, 'Rua 301, n.O 39, Jardim Cristi

na, nesta. ANTONIO CARLOS ,PEREIRA, A/C Polícia

Rod. Estadual; nesta. ANTONIO' ALVES MOREIRA, Av.

Mal. Deodoro,. nesta. ADAMJ\STOR AaRÃO MALGARIN,
Estrada 'Geral, s/n, João Pe;soa, nesta. ERNANI DOS

;'] ._
, "'_p I PASSOS, Rua CeI. Betnardo Dornbu!:ch, nesta.. FLAVIO

("" Em "centEi viagem a Capital do Esta- MANFREDO HORNBURG, Ru' Rio da Luz, nesta. FI-
do, Zeferino Kúklinski, prefeito de Massa- BRAS LAR LTDA., Corupá. �OSE JOÃÔ DA SI LVEI,RA,
randuba, t�atoli. de assuntos ligados a sua Rua Leopóldo J .. Grubba, 97, apto 3, nesta. KILIANO.
administração. :,Na Delegacia do Ministério DECKER, Ruà Carlos Eggert,_ �/n, Vila Lalau, nest.a. MR
da Educação e "Cultura, entregou o proces- COM e REPRESENTAÇÕES LTDA. Rua Barão do Rio
so onde reivindica a construção de duas es- Branco, 163, nesta. OSNI KANZLER";'-Av:' Mal. Deodoro,
çolas municipai:s para é!S localidades de Fun 8�/88, nesta� PD REPR LTD \, Rua Carlos Eggert, 294,
dos Sueco e Fundos Ilrotuca, duas canchas nesta. RENATO BENTO, Rua Jose T. Ribeiro, s/no RU-
de esportes para 1.° Braço do Norte e Bra� DI GtELOW, Estrada Garibaldi� �nesta. SlliVESTRE JUN-
ço Direito, auxílio financeiro para o com- KES, R.ua Jolnville; '1346, nesta. SELINA CABELEREIRA
plemento da cob�i:tQn( ,e do ,piso do giná- (. ,Rua Exp. Gumercindo da Silva, s/n, nesta,. .

sio de esportes daque.le mu'nidpio, além;".. E c-omo os ditos devedores,não foram encontrados
da aquisição de um play_,grounq,. para 'in!!- 'le ou s� recusaram a' aceitar a d�vida il'itimaçã6; faz por

. ta·lação anexa. Os recursos pleiteados são intermédio do presente edital para que os mesmos com-'
de' Cr$ 34 milhões.

'

pareçam neste C�rtóri�, na Rua Artur Müller, 78, �o
Na Secretaria da Educação, Zeferino: prazo da lei' a ;fim de liquidar o seu ,débito ou enta.o '

asJMc�nvênio de apoio ao pré-escolar', dar rílzão por que não o faz, s� pel1a de,serem os r.efen-

e'5''r\6ntea> município e outros dois con- dos títulos protestados na forma da lei, etc.
.

, vê'Mos, CM""Cr$ 12 milhões,
. para a recons- ns.! Jaraguá do Sul, 31 de, maio ,de ,1984.

. trução de duas. �sc;:olas: uma, em 1.ó Braço AUREA MÜLLER GRUBBA
'do Norte e Outra, em Sete de Janeiro Alto, Tabeliã Designada de Nótas e Oficial de Protesto'�

, " .

tota.lizando, caqa qual, Cr$. 6,5 e .Crs. 5,5 de Títulos da Comarca ,de Jar�uá do Sol.
' .

•,._."._iiII.,---------�--.ii"...--------------.....-...-�-....------------
__

..

,

..
, ....--,-...�--...."":"�---..,�:...�.c--� milhões, respeC"tiv�men�é. .,

t
_

-I_---_...........:...,-....,......-...---......- ......-.....---�':'"

Deixe o aviamento' de suas receitas nas mãos,'�e quêm entende 'do ra�o...

Foi realizado nos dies 24 e 25 de maio
Parque Agropecuário, em Jaraguá do Sul,
um treinamento sobre apicultura, que con-'
tou com a pertlcipeção de 24 crledores de
abelhas de Joinville, Araquar}, Pomerode,
Guarami,rim e Jaraguá, que além da parte
teórica, onde foram abordados aspectos bé
sicos da crleção.e produção de mel, tiveram
oportunidade de participar da .prática, .' no
apiário. do sr, Wigando Wiltuschining, de
NOu "os, em Berra Velha. .

,
.

AKomoç�o � a coordenação do trel
ntrnenfõ!festeve à cargo da Acaresc, através
do extensionista Dejair Pereira, um dos
grandes entuslastas de apicultura locai, sen

do instrutor o técnico José de Souza Sá, do
Jnstituto de

.

Apicultura de Santa. Catarina;
órgão. vinculado a Secretaria da .Agricultura
e do Abastecimento -. Durante o trelnamen
to, praticamente formalizou-se a formação
do Núcleo de Apicultores do Vale -do lte
pocu.

REFLORESTAMI:NTO

Foi prorrogado até O dia 15 de junho;.
. o prazo. para os pedidos de mudas do pro
jeto de reflorestamento de pequenas pro
priedades rura'is, que os Escritórios da Aca

r� d�gião, em conjunto com as Indús
tfnts Rmidas Jaraguá irão desenvolver:
Tr.\a-seÄ! um projeto que tem o apoio
dGr"Gove"?"Pfo do Estado· de Santa Catarina
que objetiva o plantio de eucaliptos e acá·
cias em lotes nunca inferiores a �OO mudas,
por produtor, mudas, e�sas "que serão dis

. tribúídas gratuitamente. Os iriteressados em'
. receber tais mudas .devem contactar junto
aos Escritórios da Aca'esc, onde receberão

. outros detalhes de oomo proceder. Preten
de-se distribuir na. região, para formação
de florestas energéticas, 200 mir mudas de
árvores das duas essência� citadas.

Massara'nduba:
•

< .I.".� ,� .

recursos 'p�ra'
,--� escolas

CARTAZ DO CINEMA
.

No Cine Jeraqué, d�., sébado ii terça-feira, '''tUMB I II
- A' VOLTA DOS MORTOS"; domingo, 15h, "O PATRU
LHEIRO 777" e quarta/quinta-feirá, "DESEJO DE MA-
TAR II".

.

Notícias'breves
'-o prefeito Durval Vasel pretende pare breve lançar

o edital para o. projeto do passeio público, junto ao ter
rerio da SCAR, na rua Jorge Czerniewicz. A . informação
é do próprio que adiantou que será iniciada, logo a re

moção e a relmplantação da casa de enxaimel doada pe
lo Sr. Eggon Silva, anexae praça a ser construída na

BR:280, próximo da Marisol. � projeto já está pronto,

A Junta do Serviço Militar de Jaraguá do Sul está
alertando os jovens da classe de -1966 e anteriores que

. a data para o alistamento expira-se no dia 30 de junho.
Deverão' comparecer no horário des 8h30 às 11 horas,
munidos. de foto 3x4 e. certidão de nascimento.

A localldede de Guamiranga, município de Guarami
rim, conta desde o die 25, com um mini posto de saúde,'
implantado em convênio entre a Prefeitura Municipal e

a· Secretaria da Saúde. Três médicos e uma atendente
dão expedlente de sequnda a sexta-feira e a

-

próxima lo
calidade a receber tal benefício' será Rio Branco, segun
do. o prefei to- José de Agu ia r.

Os contrlbulntes em débito com a Previdência Social

podem obter� até o próximo dia 29 de junho, os .bene
fícios instituídos pela Lei 7.186/84, com ·referência à li·

quidação total da dívida, com dispensa de juros de mo-
.

ra e multa automática ou dire"ito a pagar parceladamen
te em até 18 ou 24 meses.

Dos 350 mil trabalhadores de 15 mil empresas in

dustriais catàrinense, 13 mil ,ou 3,2%: do total,. ainda
continuam desempregadas, No ano passado o nível de

desemprego se manteve em índices mais ou' menos está

veis,a tingindo a 4,1 % ou 17 mil pessoas dir:-etamente.
A revelação é do presidente da Fiesc, Bernardo Wolfgang
Werner.

Acadêmicos preocupados
com a poluição 'dos rins
Estamos entrando na Semana do Meio Ambiente,

questão que a cada dia ganha espaço nos noticiérios, A
teoria é muita (oportuna, porque conscientizar; porém,
a prática deixa a desejar. É só olhar ao nosso derredor.

-Tndependente disso, mas preocopedos com o 'próblen;a,
um grupo de alunos do primeiro

-

ano de Econornle, mi
nistrado na FERJ, apresentou na disciplina de geografia,
trabalho versando sobre -e poluição das águas fluviáis de

Jaraguá do Sul, Sem entrar em detalhes técnicos acerca

dos agentes causadores da morte' lenta e gradual .dos
nossos rios. E fazem advertência.

_:_. Nos últimos 10 anos, com '0 aumento da popule
çãe, o rápido progresso e o desenvolvimento' industrial
tem a.carretado uma série dê problemas aos rios exlsten

'tes no município, principalmente nos Jaraguá e -ltepoou,
onde a poluição, provocada por despejo de detritos hu

manos, esgotos domésticos e urbanos, água de retorno de

irrigação carregada de pesticidas . e principalmente .des

pejos industriais, carregados de ácidos e outros mate-

riais, prejudicam toda a forma de vida.
.

E advertem: "Hoje nesses rios mais parecem .. arco

íris. O problema é sério e de nada adianta mudar itine

rário para o fluxo de turistas, de nada adianta camu-.
fiar, devemos sim, tomar providências agora, para evi

tarmos problemas maiores. Toda a comunidade é res"

ponsáevl e deve ter responsabilidade. Embora exista o f?
tor econômico (custos) e .o fator governo, bem como

outros fatores culturais, políticos e sociais, devemos nos

unir, fazendo campanhas de:: conscientização quanto à,0

problema, infqrmando as causas e -'procurando soluções;' .

, Quanto às empresas' polúidoras - continuam -

devem antes de . tudo se c.onscientizar !=Iue. a saúde c!á
população ,está ,acima. dEl :t}J:d� .,���orIiar�·rn�idas de pre

venção. e tratamento, cömb,ªj�fu.:dQ\:desta "rr.i'aneira i os po

luentes,. atrj'lvés de t�atamehtos 'ffsfcos,' tals como. sedi

mentação, filtração, 'incineràçã6 .e.·resfria:mef'to, e ou os

tratamentos químicos que j.flCluem� a neutral ização da a

cidez excessiva dos resíduos, .sÍ;Jã precipjfação, lpelo a-

créscimo de agentes qüí'!1ico� e do'r'açãQ.·· ,

Finalizándo, afirmam 'q-ye' §ê� cada ::ja:raguaense der

slJa contribuição positiva '�m.tornô ?,o prp§lema,! os rios

voltarão a ser o que eram no,"j:>assado,' irias pa,r� tanto,

é necessáriO um grande tràbalho e a :uniãç, da comunidade.

Domingo tem passeiociclíStico
_ A Diyisão de Educação Física � Desportos da 19�.
-UCRE, em conjunto com a Secretaria dei Educação, Cul-.
tura Esporte e TurismO do,muniCípio,

'.

irão promover
nest� domingo, às .8h30, ,liin":passeio .ciélísticó illtegra-l
ção escola-comun,idade/ alysivo a Sem_ana do Meio Am

biente. A concentração .sefá às .8h30min, na rua Artur

Müller, próximo da rodoviária, com frente do dispositi
vo para a rua Preso Epitácio Pessoá, seguindo o passeio
pelas ruas Bernardo Grubba, Getúlio Vargas, Marechal

Deodoro, Barão do Rio Br'anco, Reinoldo Rau, Procópio
Gomes 25 de Julho; Olívio Domingos Brugnago, Walter

MarqÍJ�rdL' terminando no interior do P. Agropecuário.
No passeio cicHstico serão distinguidos o ciclista

mais idoso e o mi1lis moço, que corrtf5rovadamente fize

rern todo O percurso de bicideta e por seus próprios
meios de locomoção; a: família. mais' numerosa que par

ticipar de tod0 o desfi'e; exibI�ão da bicicleta mais ori�
ginal, de ãcprdo com' a" data ,.e a equipe mais numerosa.

Serão oferecidos trof�us, medalhas,e distribuição/brindes.

Escandioavia,- a nqva opção. Copenhgem com 30% de,
deS-conto,.,na tarifa" ponte;> a ppritqí:-A:;,ol'1�lJrte o seu agen.f
te', de viagem ou a' <

.

:.S�-j;�\::,;il� ,:,,;,?':�t�
ir·: ,.

'NÓRDICA' 'Rí'�iR,�.$EN1AC;OES.
Rua P�d,e Jacobs, n.O 23 ,- Fone' 22-8477 - Blumenau;
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Política,' Políticos, Folclore &.'Cia,Sandro Moreyra; festeja
do confrade carioca, é . de.
contar interessantes histó
rias pejas colunas do Jornal
do Brasil.

E numa dessas a' história
encontrou pela frente um

pernambucano famoso, ad
rnt rado por todos os bra
sileiros, jogador de fute
bol, atleta de seleção e de

seleção brasileira, que os

patrícios conhecem p/ Man

ga.

Ele também deixou-se con

tagiar com o grande mo

vimento popular que föl às
ruas para exigir eleições, já.
Também ele queria eleger O

Pre;idente da República.
Mas o goleiro da seleção

deu uma informação con

traditória ao jornalista, co-

mo se vê adiante:
.

- De passagem pelo Rio,
o goleiro Manga participou
da passeata pelas diretas,

"pra depois contar lá do
Recife", e mostrando o seu

desbotado título eleitoral,
com:entou que, apesar de já
ter completado 45 anos, só
uma vez votou para Presi
dente.
� Ainda vivia. no Recife.
- E em quem

. você vo

tou, Manguinha?
- Não sei. Me deram um

envelope para rneter na ur

la, quis dar' uma olhada
no nome, mas. o coronel

proibiu: disse que eu não

podia olhar porque o voto

era secreto.

-0-
O carnaval também ser

ve de cenário para muitas

invenções. Na Càpital do Es
tado as Escolas de Samba
enfrentam terríveis crises
financeiras para corporifl-

car os carros de mutação ou

as fantasias e os enredos
momescos. Mas sempre sa-

fam a onça.
.

Conta O ESTADO, na épo
ca do carnaval o seguinte;
"A conversa girava em

torno de assuntos carnava

lescos. O Governador Espe
ridião Amin, um dos parti
cipantes da roda, lembrou
um fato pitoresco. Quando
Prefeito de Florianópolis,
caiu sobre sua mesa uma

prestação de contas da Es
cola de' Samba Protegidos
da Princesa. No meio da
papelada, um documento
lhe chamou a atenção. Era
o que dava conta da desti
nação de recursos, por par
te de um deputado federal,
àquela Escola. Só que sem-.

pre que ela era citada, apa-

!8BESC Q

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA CLfNICA E CIRURGIA VASCULAR

Doenças da circulação, variz�s,- arterioesclerose,
trombose, embol ia, erisipela, fleblte,

•

hemorróida, etc.

Rua Guilherme Weege, n.O 3"4 - 1.° andar

Fone 72-2500 - Jarag'llá dó Sul - SC.

Abertura de firmas. - Elaboração de contrato
social. - Alteração contretual.

encerramento e/00 transformação.
Assistência fiscal, contábil e trabalhista.

Serviços de assessoria na área administrativa, financeira
e comercial para pequenas e

médias empresas. .

Imposto de Renda - Se você vendeu um imóvel no
exercício de 1983 e já entregou sua

declaração ou vai entregar, consulte-nos. o- Leão
não perdoa. Declare certo.

Rua Donaldo ,Gehring, 124» � F.orle 72.0808 .·Jguá. do Sm

recia com o nome Escola
S. Protegidos da Princesa. O
então Prefeito constatou

que o dinheiro rernetldo fa
zia' parte do bloco que os

deputados tinham direito a

destinar, a estabelecimentos
escolares, à conta do Minis
tério da Educação. Matrei·
ramente, a palavra Samba
ficou resumida a um '''5'''.
,E os recursos vieram, sem

ma iores problemas".
-'--0-

Conta. ainda a coluna In

formação Geral, do mais
antigo diário de Santa Ca
tarina, de 20 de maio," o
que intitularam de A "mal�
dição" concretizada:
"Há pouco mais de 20 a

nos, quando se discutia a

criação dos municípios de
Guabiruba e Botuverá, en

tão distritos de Brusque,
presidia a Câmara Munici
pal brusquense o Vereador
Carlos Boos, um pessedista
de quatro costados.

Diante da obstinada posi
ção da bancada udenista,
contrária ao projeto que
pretendia o desmembramen
to, Boos, um de seus maio
res defensores, ameaçou
com seu sotaque caracterís
tico:

- Quem não fotarr a fa
vorr terra a maldiçon do
Difino Espírrito Santo.
Apesar da forte ameaça,

os vereadores da UDN de
ram . seu voto contrário à

proposição, que, no entan

to, acabou sendo aprovada
por pequena margem.
Efetuadas as eleições nos

dois novos murucipros, os

candidatos pessed'istas obti-

INGO .KRAUSE

veram esmagadora. >y,it0Fia.
Carlos Boas foi eleito -pre-
feito de Guablruba. _,

Na concentração popular
que comemorou o resultado
do pleito, o futuro prefeito
encerrou o palavrório. E'
'deu o seu recado:
- Eu ·tisse praqueles fi

lhos do mãe que ochente
tava"um surra neles. Toto

· mundo sepla menos eles,
que' o Espírrtto Santo era

funtator da Pessedê".

Coisa parecida aconteceu

muito perto· de nós, que
· também não deram bolas
para o Espírrlto Santo do
'ex-prefeito .

de Guabiruba e

'que; 'por' isso; lembrando o

desabafo de :

certa torcida
de futebol daqui de Jara

guá, serviu de consolo:
- Perdemos, mas perdemos
na reçàl . .. Ou melhor:
..:-.... Caímos. mas caímos de

. "

pe....
-0-

Arlete que é freguês de .

· caderno da colu,na conta
mais uma: num clube re

creativo da antiga Desterro,
situado então atrás do Cam-'
po da Liga, coroava-se a

Rãinha da sociedade. O ora

dor, empolgado, pede silên
cio e começa seu discurs<?:

Vernos neste trono a

nossa Rainha e, em cima
dela o Governador Nereu
Ramos e o Presidente Getú·
lio Vargas. Salve a nossa

Rainha!
....;_ Sem dúvida, foi uma

escolha feliz, .

felicíssima, .

um verdadeiro escolhão.
.

Mais 'não disse e também
não lhe' foi perguntado.

J:yl SINSVAL; JunhQj84
.t! r

I'.

TÉCN,ICO CONTÁBIL
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Veículos à álcool

Belina II LOO, azul met.
Corcel II Hobby, beqe
Corcel II L, vermelho met.
Marajó SL." branco
Gol, branco o

Fiat 147, branco
Fiat 147, beqe

1981
]981
1980
1981
-1981
1981
1981

Veículos à qasolina

Corcel II LDO, beoe
Corcel II Hobby, branco
Corcel " Hobby, branco
Corcel II L, branco .

Corcel II LDO, amarelo
Corcel II l., verde
Corcel II, beqe
Corcel II, amarelo
Corcel II, beae
Fiat 147 GL, azul met.
Fiat 147 GL, 'marrom

1980
1981
1981
1980
1979
1979.
1979
1979
1978
1982
1979

Voyaqe 'LS, beqe :

1982
Jeep, vermelho 1962
Honda C8-400, vermelha 1981
F. 4000; azul 1979

.

Instaladora Elétríca
C O N-T I Ltda.
Rua CuUherme Weege, In - fane: 12-8091

... HÃ 30 ANOS'

, .. HÁ 40 ANOS

...

•

CONFIRA A HISTÓRIA ...

- Era Getúlio Vargas que anunci.ava:
"A quinta parte da noss.a população total
trabalha e vive na lavoura e não é possí•
vel permitir, por mais tempo, a situação
de insegurança existente para assalariàdos
e empregadores". O 'pai dos pobres, as

sim conhecido o caudilho gaúcho, prepa
rava uma legislação que só na década de
60 passaria a ser tratada com mais rigor.
Não obstante es bons prc>pósitos de as
sistir empregados e �ntpregadores, os su
cessivos governos não conseguiram impe-

.

dir o êxodo rural, não resolvendo -

a si

tuação dos trabalhadores do campo e da
lavoura, com os bóias-frias sendo explo
rados impunemente, e um crescente agra
vamento proletário nes centros urbanos.
A luta de classes é um perigoso, expedlen-'
te para a paz seelal.

- ·Estava em jogo a supremacia do
"foot-ball" de Jaraguá. América (o �oje
Acarar dia colina, no Jaragúá-Esquerdô) e

Baependi, disputavam no gramado do prl
melre, na Mal. Deodoro, renhida peleja a'

melhor de três em 'match finalíssimo, a

disputa definitiva da taça.

- 'Mas Getúlio Vargas voltava à car

ga: "As atividades
-

produtoras nos tem

pos o

que 'correm devem subcrdlnar-se aos

interesses cla coletividade e não a preo
cupações absolvente$ de lucros; à o vorui.
dade de intermediários e parasitas, tanto
do capital como do trabalho. lmpêe-se
por conseguinte fazer reverter à comuni
dade os proventos derivados da circuns•.
tância da emergência, aplicando-se no de
senvolvimento da' produção para o consu

mo geral que eleva o nível das massas e

lhes 'permite usufruir '05 .bens da civiliza
ção". Para as poucas universid'ades exis
tentes no País� eram frases p'ra ninguém
botar defeito. Mas resolveu? Estamôs -ein
1984!

- Sérgio Thomsen era Presidente da
Sociedade. de Desportos Acaraí e estava

bronqueado com a diretoria e com õs jo
gadores. o

Mandava avisar pela imprensa,
lembrando "à todos os membros da Di
reto�ia desta Seeledade que aqui não cem

parecem, que as nossas reuniões sema

nais, são às 2as. feir��, às 20 'hotas na

sede social à rua Mal. Deodoro da Fonse
ca n. 31-9-,- nesta cidade, que lá deverão
comparecer

o

para .ceiiaborarem nos inte-'
resses deste Clube. Outresslm, pedimos o

comparecimento de. todos os jogadores
inscritos o,u para inscrever, na próxima

reumae, dia 10 deste mês as 20 horas":
Mais não-disse e nada lhe foi perguntado.

- Realizava-se a Convenção da UDN
e o "Diário .da Manhã" sob a d:ireção do
dr. Hercílio da Luz Filho, publicava lon

go artigo à respeito, quando foram esco

Ihi,dos os candidatos para o Senado, Câ
mara Feqeral e A. Legislativa. Dizia:"O
sr. ,Artur Müller, ex-constituinte e atual

prefeito de Jaraguá do Sul, o foi extrema

mente feliz, hábi.l e oportuno na sua vi
brante alocução, uma espécie de clarina
da, trazendo ao espíri�o de todos alem.
brança do ideal. comum, que, acima

o

de

tudo, deve pairar une e indivisível". E
condu.e: "A fase de lutas e o cI.imax do
sofrimento foram muito bem retratados
nas candentes palavras de Art�r Mül'ler,
que, assim, prestou uma justa e merecida

homenagem à memória de Max Colin um

dos vultos máximos da "resistência à ti
rania aqui em Santa Catarina". Muito
bem, Artur Müller".

". HÁ 20 ANOS
- A R�volução em 31 de março es

tava em marcha. Egberto Mat�t novo

presidente do IPASE estarreceu a Nação
com seus levantamentos:

.

1.°) A autar

quia era controlada pol.iticamente pelo
mais subversivo grupo do Congresso; 2.°)
Só de passagens aéreas, destinadas à a

gentes da subversão, foram gastos,Cr$ 15
milhões; 3.�) Centenas o

de ,fl,,"cionários
recebíam "debradlnhas" 'em -Brasília, em

bora permanecessem no Rio; 4:°) Foi doa.
da à Universidade de Brasília, do sr. Dar-
ci Ribeiro, 1 bilhão e

.

100 m.ilhões, een
trariando pareceres' técnicos da autarquia I

,

e - 5.°) Uma negociata com uma empresa
de seguros, de qUe participaram os srs,

João Goulart -e o ex-mlnlstre Amauri SiI·
va, acarretou' um prejuízo de Cr$ 270 mi
lhões;

HÃ 10 ANOS--
- O Az de d'uro elegia' democratica·

mente seu novo presidente: Riliner Alfr•
do Wieie. -O Beira Ri9 Clube de Campo
empossava a nova diretoria: Ewaldo
Schiewe - Presidente; Oro Mario de Sou

sa. - Vice e Rainer Alfredo Wiéle, 1.° Se
cretário. Hoje, o Rainer é Presidente do
Clube Atlético Baependi. Tá na hora de
fundai: mals, um clube para que ele possa
ocupar a sua presidência. Caramba!

0.,-. Padre Alfredo BortoUni, dos Cam

pos Elíseos-5P, felicita ao CP: Si!_nta Ca
tarina e Jaraguá do Sul podem-se orgu
lhar de seu jornal.' "É sempre para mim
uma alegria o recebimento do Jornal de

jninha terra, onde leio tantas boas notí-
o

cias e 'bens artigos".

.\ Guarda-Pôs?
Vá na Loja do Guarda-Pó,

on�e você encontra a�entais, _jalecos, m�cacões, camis�s, ,calças brancas e pretas, pa
letos de garçon e mars toda linha de uniformes para Industrias hotéis e supermerca-
dos.

'

Rua Padre Jacobs, n.O 23 ._ Fone 22.8477 em Blumeneu e Rua do Príncipe, n.O 789
.Telefone 33-5660 - em Jolnvllle.

o
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CICLISTAS CORREM' NA CAPITAL

Jaraguá cio Sul sediou no último domingo, a quarta
etapa do Cempecnáto Cátarinense de Ciclismo, válida pe
lo 'ranking estadual,' nas três categorias. As provas" foram
desenvolvldes ne BR-280, do Posto Marcölla até Nereu Ra
mos e a classtfjceçêo final foi esta: la. Categoria - Pe-

.dro Medina (Schlösser}, 2." Afonso Gentil Ramos (Besc),
Na Marechal e na Getúlio Vargas 3.° Sílvio R. Ewald (Weg), 4.° Luciano Paiva (Besc) , 5."

,... .... Osmar Campezatto (lEE). 2a. CategOria: 1.° Ubiratan Vis-
conti (Schlösser), 2.° Mário Alves (lEE), 3." Evandro Ro

drigues (Renascença), 4.° Francisco' Emer (Schlösser), 5.°
Vornel de Oliveira (Schlösser). 3a. Categoria: 1." Osni
Safanelli '(Tigre), 2.° Edson Kock (Renascença), 3." Pedrá
Barbosa (Renascençe ), 4." Edmílson Senff (Renascença),
5.e Fabrício Belli (Echlösser). Da equipe Weg, de Jaragu�
do Sul, além do 3.° lugar de Sílvio Eweld, Wanderlei Zo
catelli ficou em 6.° na categoria principàl, Waldir Horn

burg em 6.': na 3a. categoria e Marcos Vieira em 9.'" na

2a. categoria.
.

Quanto. a classificação por pontos, até a' quarta eta

pa está assim: la. categoria - 1." Afonso Gentil Ramos

(Besc) com 38, 2.<> Sílvio R. Ewald (Weg), com 34, 3.°

Evânio Zimmermann (Weg) e Luciano Paiva (Besc) com

22 e .5.° Wanderiei Zocatelll (Weg) com' 17; na 3a. Gate

goria, Edemílson Senf (Renascença) é o 1." colocado com

28 pontos e o segundo 'é Waldir Hornburg (W��), com

26.
'

'

Neste dominqo, na. Avenida Beira Mar Norte, em FIG

rianópolis, aconteceu a quinta etapa do Campeonato Esta

dual de Ciclismo, com 140 km.

FESTIVAL ESPORTIVO'
O E.C. Figueirense, 'da Ilha da Figueira, programou

para os dias 14 e 15 de julho, festival esportivo em seu

Estádio. Toda a arrecadação será revertida para a Asso

-ciaçãc de Pais e Professeres do Colégio Estadual Holanda

Marcelino Gonçalves, '

'

RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes;

jóias, relógios, violões, troféus, "

medalhas e artigos, de.pretarle estão na

RELOJOARIA AVENIDA

COMERCIAL ' FLORIANI
Revenda.e assistência técnica Sharp e Dismac.

Toda linha de máquinas de escrever

Olivetti fi máquinas usadas Olivetti e Remington, com

garantia. Acessórios em geral e

oficina de máquinasde escritório e de
relógios de ponto Rod-Bel.

Venâncio'da Silva Porto, 331 - Fone 72·1492

FUNILARIA JARAGUA LTDA.
Calhas' para todas as flnelldades. Faça-nós

urna.vislta. Estamos em condições
,de' at�nd�lós eficientemente.

Rua Felipe Schmidt� 279 - Telefone 72·0448

TERRAPLENAGEM VARGAS
.Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas at obras. '

Consulte-nos!

Rua Joinville, ),016 - Telefone 72·11 01

A moda certa em roupas e calçados está na
CINDERELA. Vlste-se bem com a

moda cutorro-inverno da
CINDERELA

Veste bem . .A moda certa, na Getúlio Vargas
e na Emílio Jourdan.

LANZNASTER +: O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal. Deodoro, 364 � fone 7� 1267

. MARCHALL
.
POLIMENTOS

Lavação, polimento, teto e estofamentos
.

..
.,

limpeza de carros em geral.

Avenida ·Ge túlio Vargas, 210

.

Baterias novas,'usadas, recondicionall"!ento$,
"

'recargas, e consettos em geral. .

Rua CeI. Procópio Gomes de Oliveira 227;'Fone 72-0363

Jsraguá do Sul - SC.

Torneio da
Argi'

Começa na tarde deste sa�

bedo, dia 2, na cancha da Co
munidade Evangél ica da .Bar
ra do RioCerro, o 2.° Torneio
Interno Argi de Futebol de Sa
Ião. O Torneio reúne funcioná
rios da Carroçarias Argi e 3

partidas serão realizadas a

partir das 14h30: Al'moxarifa
do x Portas, Fibra x Conserto
e Pintores x Escrltórlo.

-xx-

O Sesi de Jaraguá do Sul,
'encerrou esta, semana às ins-
crições para a sua prova ci

clística, a ser realizada no dia
1;0 de ,julho. Da mesma forma,
expirou o prazo pare as em

presas insertras no Conselho
Desportivo confirmarem. as

.jnodelidades que participarão
ne 3a. Oliseja, que.vai ser rea

·Iizada de 25 de julho a 10 de
agosto de 1984.

-xx-

Waldemar Vieira, diretor de
árbi tros . da Liga Jaraquaense
de Futebol, está montando
junto a Liga, uma escola para
formação de novos árbitros e

bandeiras. Voltaremos ao as

sunto!

Revendedor Autorizado

.

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E.DINHEI
RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA ,LINHA DE PRO.

DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS.

Entre oo·Monza4portas poraqui.
EIII.daerl,er Comércio
Ie Vefculls lt�a.

RONDA.

COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SÃO LUIZ, E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·

.

JARDIM SÃO LUIZ A SUA OP-c'Ã;O DE MORADIA NO
. JARAGUÁ ESQUERDO.

EMPREENDIMENTOS IMoBIl.JARIOS
,MARCATTO LTDA.

,
CRECI·093 • 11.· REG�AO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

r-- i

Jard-im _ Säe Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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portunidade, o seu novo alam
brado. Pelo Estadual, nesta

- chave, jogarão domingo, 'em

Joinville, Tupy x XV de No
vembro de Corupá.

.. COPA UNIBANCO E . BICI.
CROSS MOVIMENTAM -.- Foi
encerrado ontem à noite, no

Artur Müller, com os jogos
_.

HANDEBO� EM_ SEGUNDO NOS JESC -.- O -desporto
' Urbano x.We-g e Wiest x Brei-

escolar viveu na última .semana 'as emoções dos - 12.0-s, Jo- thaupt, o primeiro turno da

gos Escolares de Santa Catarina, realizados em. ltaja], Capá Uhibanco de Futebol de

Das modalidades em, que, Jaraguá do, Sul -( 19a. UCRE} Salão, promovido pela Liga
participou, o besquete, vollbol e judô não passaram da Jaraguaense de Futebol de Sa-

primeira' fase, enqusnto o .atletlsmc-conseçulu eínce 'me-' lãö, No dia 25, os resultados

dalhas, das quals duas de ouro, uma, de ,prata e qua:!! de foram AABB 4x6 Mirtes e Ja-

bronze. O hendebol feminino foi a agra8ável svrpresa, {i- raguá Fabril 5x3' Coneza, pra-

cando com o, vlce-cempecnato, Na .primeira f.ase"derrotou
-- .ltminados por partida de fu

o Joaçaba, Itajaí e Chàpecó e na 's�unda, Jolnvllle-e ' tebol de salão feminino entre

Blumenav s, na finaJ_íssima, perdeu por um gol ___;_ 27 'a . Panteras (Jaraguá) 4x4 Lojas
26 - para S. Miguel do Oeste, após empate (23X:2�J no

", 'Klein (Guaramirim). O, retur-

tempo regulamentar, em partida ernocionante. ,Além· do no inicia dia 8, com as par-

troféu de vice-campeão; o handebol-teve em Mar;na RI;I- tidas J, Fabril x AASB, Urba-

dolf a melhor atleta dos JESC, nesse modalidade�, con- 'no x Coneza e Wiest x Mirtes.

vocada para os Jogos Escolares Brasileiros, a serem dis- A UFS, desde o último dia 23,

putados em julho, em' Brasília. :Putrás duas. poder�o aln-
funciona no Edlffclo Menegoti.

d d À'
-

- .. ., . , Pqr outro lado, na tarde
a ser convoca ás. 19a. UCR:,.E, 1')9, cerim�njal ,pe aber-, deste sábado, na Pista da Mar.
tura, estreando· a sua bandetra, desenhada por Adolfo Ju-

catto, na Marechal Deodoro, o
liano Zimmermann, dé Márisc)I" foi a segunda . coloceda
no desfile.

.. .

- Jaraqué Motor Clube, com pa-

,

ATLEtiSMO VAI-ÂO TROFIlti.r BRASIL..:....:. Óe 15 �. 17 _

trocínio Breithaupt/Monark,
de junho, na 'Pista 'Constâncié)'Vaz Gvimarães; . em S.?,' promove a terceira' etapa do

. " 3.° Campeonato Jarag'uaenseacontecerá Oma nove edição 'do Troféü" Brasil' de'Atletis- de Biclcrcss.
mo.

'.

Há anos participando da maís lmportanta cörnpeti-
ção do atletismo brasileiro, Jàraguá"äo' Sul'uma vét mais GUARAMIRIM: ÚLTIMA RO·

vai participar com o seu selecionado, formado pelos atle- DADA DA 2a. FASE - O 2.°
,

. tas Waldir Giese (,1l0 é/barreiras e, salto c/vara), Laér-, Campeonato da Integração
,cio Müller (selto c/vara), Carlos. Alves. de Miranda l100 Guaramirense define neste do

e/barreiras h Sérgio A. Martins noOm ' rasos), 'Cornélla mingo a classificação das equi-
,

Holzinger (100 e 400m t/barreira'S)- e Clarlce KuHn (wo .pes na segunda fase, tanto na

c/barrelras e salto eltura). O técnico e' -chefe'da'oelega-' Chave dos Ganha_dores quant?
ção será o competente José :Augusto Caglioni'. Após ö r-e-. .dna dos Perdedorl�s. dAs parEtl-f, B '1 C I" d 'I C

'

. as a serem rea rza as no s-
eu rasI,' ag iom coman a-seus pupuos no empeonato t ·'d· d S I t �

-

t
E t d I J '1 J" '11 T di

-

30 ....1, • -

h'
a 10 o e e o, serao- es as:

s a ua uvenn, em omvi e; na upv, las ue ftm,o . ,9h Cacheei L·
.

KI
.

1 o d
.

Ih
'

. Ira x ajas �rn,
e .

D�A�uP:RTIDAS PELA SEGUNDONA, DOMINGO _
10h45 Kraisch x Barro Bran-

R· .

ob ldl " d co, 13h30 Água Verde x Vete-
10 Cerro x Gr�mlo Gari a I' e'�oflte ,Preta.x XV e

ranos e às 15h20 Corticeira x
. Novembro, movimentam ,neste domingo, 'a. �artlr das 15 Avaí. No sábado que passou,horas, o Cam�nato Jaraguaense, da:'2a. DI)/ISa� �e Ama- os' resultados foram Veteranos,
c;lores. No, donnngo passado, 'os resu:ta�os' de.' qu�nta ro- 2x2 Lojas Klein e Avaí lx4
dada foram .est:s:· Juventude': lxL GremlO Ga�Jbaldl, Ponte Barro Branco e no domingo,Preta lx5 Vlt?�la : xv �e Novemobr� Ox() Rro Cerrai es: '

.

Água Verde 2xO Berlim, Ami
tando a dasslflcaçao, assim :-- 1. RIO Cerro com 5, 2. . zade 1 xO Cachoeira Corticei.
Juventude, X� �e, Novembro e Vitória.com 4, 3.o.:GF'�mi� ra 3xl Serenata e Poço Gran-
com 3 e .em ultimo Pente Preta, nenhum ponto. O prlmel- de Ox 1 Marmoraria Kraisch.'
ro turno t�rmihil no dia 10 de junho.

"

' TORENA VENCE PROVA DO
NOVA RODADA DO VARZEANO_ EM NEREU RAMOS - SESI - O Centro de Ativida

A� equipes das Chaves Azul e, :'�r:melha est.rearam. do-
.

des' do Sesi de Jaraguá do Sul
mingo pelo 2.° CampeonaJo Municipal de Futebol Varzea- promoveu sábado à, noite a

no, .nQ Estádi� d� Bot�fog? pela, manh�; Chave �uJ, Sta; sua ,prova rústica comemor�ti.
�uzla lxO Atlantlda, Figueirense 2xO, Sao �avlo, ,;,Jaré��ua va ao Dia da Ind�stria, com a
1xO Astro�auta e Malvice lxO, ,Canar!rhq,�, à t�['d�,; Chií· participação de 48 atletas, sen-
ve Vermelha, Supermercado Lenzi,. 1,�0 FI-umi.��nse, Pillbei- do 10 da categoria veteranos,
ros 'Ox3 Pinguela e Rio Molha ,,1xl Catton;' Q certame, 6 da feminino e 32 da adulto.
Continua amanhã, dia 3; no Estádio do' Estreii., em Ne- Na veteranos, do l.0 ao 3.° co-
reu Ramos:- Cháve V�rde- - 8h Portl,lguesa x Yilg, Baepen- locados foram Evaldo Kanis-
di, 9h Viracopos x Vila Qlímpico, lOh Arsepum x, Co- eh Joel: Coelho e Pedro Micha-
rinthians e 11 h Faculdade x lrid. Reunidas; chave Amar.. lak' todos da Marcatto' no fe-
[a - 13h30 ColÚmbia'x Bangu� 14h30 Trapp 'l_< 'Cachoeira mi�ino, a vencedora f�i Rosi-
lSh30 Saturn.o x Radar e 16h30 S. Antônio x 'Vitória: A ,méri do Nascimento, (Met. Jo
partir da rodada' do clia 10, os jogos serã�,: tódós: nö ão Wiest) e a 2a. e 3a, coloca-

'. Baependi.' .. r ... " '." ", "". ,.. das Arlene Polauf e Hildegard
CRUZ DE MALTA E TUPY' EMPATAM 'A 2 .GOLS';_ Roweder; da Mai"cätto; na ca-

Com arbitragem de Wilsón Siedlach,· da 'Liga -Jôrnvi'lensEl, _' tegoria adtJlto; o campeão ,foi
éluxiliado por' Waldemar Vieira e Simão Benido, da Ljo.' Hercílio Herculano André (J.

-

9a Jaraguaense de Futebol, Crl:1z de- Malta ê Tupy' jogaram Fabri-I), seguido por João Her-

domingo à tarde em Rio da Luz, pelo Campeonato Esta- cu,hino André (J. Fabril), Níl
qual Amador. Placar fina:, empate em 2 gols. Para o sbri Franz '(Weg), Arquimedes
Cruz de Malta, que' jogou com Renato; Waldtr, Celso,' Felippe (Weg), Waldir Odem
Cláudio e Sídio; Ivanir,

- Manéca' e-,Cutt; '6Ii, -' Nilson (Corpo de Bombeiros) e José

(Milton) e Lírio (Roberto); marcáram Curt' e Milton. O. Alves (Weg). Por é<::fuipe, a

'Um 'grande público .se fez.. pres'ente campeã foi a Ja'raguá Fabril,
ao Estádio Eurico Duwe, que recebeu, ,naquela-; o· 'eyveg em +.0' e a .M�r.sahp' 3::.

<.

A FESTA DO "TIRO DE REI"

O Clube' Atlético Baepen- cias da sociedade e, em ai.
di está expedindo o progra- guns casos, emporcalhavam
ma das festividades' da Se- .o ambienta social ..
mana do Espírito'; Santo. As: Aparelhos esportivos os

várias equipes do Tiro e· mais caros foram 'depreda
Bolão já foram escaladas dos e outros tantos sumi-

para as competições, de 4 a ram sem deixar rastro. Foi

� de junho. próximo, para uma época que envergonha
conhecer o "Rei" e a "Ral- . a atual geração. Empobre
nha" do esporte bolonístico, ceu o acervo esportivo e

. enquanto que durante to- social de Jaraguá do SuL,
. das asnoltes sucedem-se as A festa do "Tiro de Rei",
competições pera prêmios e passou a gilnhar uma ral

para i'Rei" e "Rainha" do nha, mas hoje é festejado
Tiro de 1984. No dia 9 de [untemente com, os jogos
junho às 14 'horas marca a de bolão, bola 23 e agora
saída da sede para a busca 16 e também as mulheres
das majestades 83/84. O escolhem por competição a

grande "Baile do Espírito sua "rainha" e as "prince
Santo" inicia-se às 22h30, sas". A marcha também é
animado pela Bandinha Ly- comum, colorindo a -coluna
ra da Aurora. Perpetua-se a em marcha com os unlfor

tradição do "Tiro de Rei" mes dos vários grupos de
em nosso meio; por ocasião bolão que são masculino,
da Festa do Divino Espírito misto e feminino. Diga-se
Santo.

.

de passagem, que os grupos

Modificações- foram Intro- do tiro e de bolão fornece
duzidas nessa festa, por for. ram excelentes jogadores e

ça da crescente lndustrlall- atiradores, para os campeo

zação do Município. No
- natos estaduais.

passado, os festejos do Es: A galopante inflação de

pirita, Santo eram comemo- cretou, também, a.morte

rados no domingo, na se-' do tiro real pera 50, 100 e

gunda e, em alguns casos, J50 metros, que é substl
até na terça-feira. No inte-·· tuído pelas competições
rior de Jaraguá, algumas, re- com arma de pressão, o

giões. costumam, guardar a que, nem por isso. desmere·

2a. feira. No Garibaldi, ali
ce O caráter esportivo

.

da

.mals antigos até arriscam prova qe adestramento. As

uma 3a,. feira para visita ,a ermas especiais' estão carís

familiares e amigos. Mas simas
_
e a munição boa es

está acabando aos poucos.
tá a preço prolbltlvo. E a- .

O progresso modifica os deus o esporte ...

hábitos. dos primeiros imi- Merece destaque a dispo
qrantés ou migrantes nessa sição da direção do clube
frente diferenciada de co- ß de, seus associados man·

lonizaçãö dentro do coiltex- ter a tradição do "Tiro de

to, da co'Joniiação do Esta-
.

Rei", Hoje são competições
do de Santa Catarina. Tudo - esportivas. No passado, à

tem que ser feito no 'do� falta de outra organização
mrngo, aproveitando o es- estrutural dos estados feu

paço do sábadó inglês. dais, as corporações de ati·

O Clube Atlético Baepen. .

radares foram muito utili

di, anteriormente conhecido zadas na Idade Média. Inú·

por Asodação Atlétiéa Bae- meras cidades organizavam
pendi, Associação· Atlética' as suas corporações pelos
Brasil, SOciédade Atirado- burgueses, que se defendi

res Jaraguá e Schuetienve- am cOl'ltra o arbítrio dos

rein Germania, é a mais poderosos de casta nobre.

antiga sociedade a praticar E os melho.res gozavam de,

o esporte do tiro, dentro muitas regalias entre seus

das tradições· originais. O semelhantes, prerrogativas,
período da· nacionalização, aliás, transportadas para os

contudo, assestou um duro
r

dias atuais.

golpe no patrimônio cultu. Apenas os atiradores são

ral-esportivo da agremiação CIVIS comuns que busca,m
com a apreensão da bandei- no adestramento a satisfa·

ra do clube, armas de tiro ção- do seu' ideai de prati
e troféus 'de atiradores, dos car um esporte sadio. Opor·
mais arfísticos, que foram tunamente abordaremos ou-

picados em sua malaria,
tros aspectos sobre .a tra�

para servir de lenha e aque, dição.
cimento dos soldados que . E.V.' Schmö�keJ
aquartelavam nas dependên- Junho/1984

CASA E .. TERRENO

Vende-�e residência, -em aivenaria, em terreno es

quinado, entre as ruas Cabo Harry Hadlieh e Alfred� ,

Krause. T1:atar na Rua Cabo Harry Hadlich, 644, com

Sr. José da, SilvQ.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As Anotacões de Flávio José
I

_

• Com a finalidade de buscar solução dós
_

problemas,
de ordem edministrativa Ei financeira, de recursos huma
manos e outros,' através da conjugação de

, esforços, em
benefício mútuo, dos usuários e da comunidade [araque
ense, foi criada a União das Entidades, Filantrópicas de

Jaraguá do Sul, formada pela Apae, Ação Social, Lar das
Flores e Ferj. A presidente é, Carlà Schreiner (Ferj) ,e a

secretéria Marly Baumer (Ação S.ocial ),. .

• No dia 1.0 de julho, na Igreja Evangél,ica de Jaraguá
do Sul, concerto 'da, Escola de Música Villa Lobos, de Je

inville, que, apresentarli ,músicas antigas" renascentistas,
barrocas e contemporineas. No, totál são oito, as conser-

,
tistas. A promoção é, da SCAR" que está acertando tam

bém a vinda da Orquestra Ju�enil de S. Bento do Sul,
em data a seI' marcàda. A propósito da SCAR, a entlda-:

. de está a preeura de um piano usado, para comprar.

• A Comissão Pró-Orqanizeçâo dã Assoclaçêo dos Mora

dores do Bairro Vila,' Nova, pioneira ein Jaraguá, marcou

pare 10 de júnho, no Sesi, assembléia com todos os mo

radores daquele bairro. Será' um encontro geral co� to

das as famílias, para explanação do que já foi realizado
e o estabelecimento de metas' 'a serem atingidas. A As

socição tem praticamente ecertada 'a realização de Urna

festa de São João, no mês de julho.
• "Vamos superar 'os obstáculos" é o tema d'a palestra
que 'a presidente da, Confederação Naciona1 d� Direto�es
Lojistas, Samuel Schubert, fará no pr6xlmo dia 7 de JU
.nhe, às 20 horas" no iludit6rio do Centro Empresarial de
Jaraguá do Sul. A promoção, é dá Agência do Serviço Na
cional de 'Aprendiza�in Comercial, Associação Comercial,

,
e Industrial, Clube. de Direto'res Lojistas e do Sindicato
do Comércio Varejista de Jaraguá de Sul. '

• O programa dos 1 08 anos de fundação de Jaraguá do
Sul está em elaboração, mas' já está acertado, por exem

plo, o encontro, de corais, exposlçãe de pintura em. por
celana, amostra agropecuária, apresentação do Conjunto
"de Bandollns .de S. r:>aulo, torneio de bolão, campeonato
de vÔo liv.re,' encenação da'peça" teätral "Rosa Azul",
concurso de fotografias históricas, baile, desfile do CTG,
o Boi-de-Mamão do Itacorubi, entre outros',

• O Prefeito Durval Vasel ,participou na quart�-feia:a,
em r=::orian6polis, da recepção ,ao governador

_

mineiro,
. Tancredo Neves e posteriorme"te, assistiu na Assembléia

Legislativa a palestra "O,Ordenamento Juríd'ica:-Instit,u
cional do Brasil" e do jantar, oferecido pelo governador
Esperidião' Amin, no Palácio' da Agronômicâ. A ve!ha Tá

posa política mineira é apontada coino, um dos "presi
denciáveis" à sucessão �o generaJ Figúeiredo.
• O Dr. Humberto Pradi, presidente da' Subseção da Or
dem dos Advogados do BrasiljJaraguá do Sul, participou
'de 25 a 27 de maio, em Concórdia, da primeira reunião
do Colégio de Presidentes das Subseções da' OAB/SC. �n
quanto isso, por. interferência do· presidente da ASSOCia

ção de Advogados, Dr. Fogaça, a municipalidade colocou
placa fndicativa na entrada da rua que demanda ao Fó
rum da 'Comarca. Uma boa!
• O ex-vereador Reginaldo Schiochet, em entrevista-a
emissora local, nãodescartou a' pOssibilidade de vir a in

tegrar novo partido político, magoa'do que está, confor...

me disse, com muitos correlegionários.' I:le deve. partici
par na formação do novO partido e não esc�nde o desej�
de concorrer novamente a prefeitura. Sem hgar uma COI

sa com a outra, o_ POT, do Brizoll8, vai inves-tir também
em Jaraguá. A informação me foi passada na última se.'

mana.
• O' empresariado local! de modo ger�r, está protestan
do contra notícias tendenciosas (sem citar nomes) que
determinado órgão d� imprensa da região tem publica-

SASSE
Café e Balas

PRODUTQS GOST9$OS

do, causando inquietação e

prejudicàndo o' rélaclonarrien
to das empn.. sas com os for
necedores e os próprios cl len
teso E lamenta que Jaragu-á do
Sul só é divulgada quando a

parecem. fatos negativos, na

chamada "qrande imprensa".
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• De D. Greg6rio WarmeUng,
Bispo de Joinville, ao cu":,,pri
mentar este jornal pela cele

bração do Dia etas Comunica

ções, no dia 3 de junho:"O
primidos que andàmos todos
nós, sou de parecer que os

.

meios de comunicação social'
devem ser veículos de espe
rança e otimismo' ein meio a.
um mundo desnorteado e .5i
ludido". O Príncipe da Igreja
disse tudo ...

• O secretário Ivo Konell,
mais Dávió Leu e Plínio Ge
rent, da Amvali, Aldo Pasold,
de ;chr6edar, p;,�1-3 Fecarn,
participaram de 28 a 30' de
maio, em' Joinvill'e, do Encon
tro de Trabalho sobre estrs

tégiàs e metodoloqlas de mo

dernização administrativa. As

palestras e os debates estive
ram a cargo da' Ora.. Gleisi
Heisler Neves, do ISAM.

• O Governo fjxou esta se-
.

mana a correção monetliria de
,

junho em 8,9%, no ,mesmo
nível da inflação do mês de
maio. Assim, o rendimento da
caderneta 'de' poupança ficou
em. 9,44%, a exemplo dõ mês
passado. O valor da ORTN
passou de Cr$ 11.145,99 para
Cr$ 12.137,98.

•
' Continuam abertas, no

Colégio São Luís, as inscri
ções para a 7a. Gincana Re
creativa Cultural Champaqnat,

.
do Centro Cívico "CeI. Jour
dan". O prazo frnal expire-se

. no dia 04 de' junho, segunda
feira, A gincana vai ser rea

lizada dias 15 e 16 de junho
e distribuirá Cr$ 330 mil em

prêmios.

Correíodo POVO
, II!COS DO, 65.- ANIVERSARIO ( III )

,

"Efusivos e sinceros cUll'!pr:_im,entos direção e furt!

cionár_ios_ esse pr.esti9i(SSO�rgã.9 "é!e"imprensa pela pass.'gem sessenta e cincoz,:ano� lutils em ßefesa pove pujantl
Jaraguá do Sul. DeputadO Nagib Z�tâ.. '�. Fpolis.-SC.

,

. "Cumprimento -dlreção e funcionários passagem anij
versérlô fundação Correio do' Povo". Paulö, Gouvea d'
Costa, Secretário da Aqministração':.,

, ,

• Para�não dizerem que a,

coluna é demasiadamente "sé-
ria e carrancuda", vai um.
boa nota econômica.humorísti.
ca de causar inveja ao FMI.
Lemos e passamos adiante:
"Banco rentável. Dizem qU& o

melhor 'banco é a mulher. A
bre o neg6cio, faz o balanço,
recebe o líquido ê depois de
nove, meses cobra com juros e

correção monetária". Boazinha
não? '

• Modéstia a parte, esta co..

luna é uma das mais lidas e

'''ouvida'' da imprensa local.'
Graças a vocês! De leve ...

"Congratule-me com' esse conceituado' semanário ptj.,
Ia passagem do seu 65.0 aniversádo. Ã6 ensejo

_

dessa' dâ>
.

ta; parabenizo ti -comunldede de Ja�agl)á do Sul .peio!!· re
sultadós at� �góra alcançados, fruto do trabalho de 'su�
dinâmica diretoria. !nio Andrade BrancO, Superintendent!
Fucadesc e 1.o Suple� te de Deputedo Federa I" .,

"Meus efusi�os cumprimentos a� �ais antigo semd.
nário de Santa Catarina: Sessenta e cinco anos de t?orls
e inestimáveis serviços prestados à. sociedade cetarlners
se, pois, entendo que a atividade da imprensa tem ,um
aspecto não só informativo-cult-ural mas, sim, principal.
mente, social. Meus parabéns à sua diretoria,. funciön�l
rios e colaboradores. Aqui estou ao seu dispor. Cor:diéil�
mente. Deputado, R,enato Vianna'l. Brasília _,_,. DF.

"Recebe,. junte com sua brilhante equipe de funcio
nárias e colaboradores" 'um -afetuoso. abraço pelo trsns
curso de mais um hniversário desse prestigioso 6rgão de
imprensa, que relevantes serviços vem prestando não. s6
à Jara9.uá do Sul, mas a uma vasta região. Saudações _
'Lauro Caldas Lopes" � Caxias do Sul - RS.

"Com alegria., vimos a presença de V.S. no sentido
de cumprimentá-l,los, junto à vossa equipe, pois ness�
data esta sendo comemorado o 65.0 ano de vosso impor,
tante 2r9ão de imprensa cetarinense. Como tal somo'
felizes em poder enviar' nossos cumprimentos para todá
a equipe, que tem dado provas soberbas como é -tratadä
a nossa imprensa catarinense. Assim, sendo, mals uma
vez nesses votos de um total sucesso. Atenciosamente ..,...

J. Bag9io". NR. - Ö signatário é o Presidente da ADJO'
RI S/C --, ASSOciação dos Jornels do Jntertor de Santa
Catarina -.,. com base territorial em Lages-SC .

"Pela passagem dos 65 anos de fundação do sema-
. nérlo Correio do Povo, receba os meus mals sinceros cum

primentos. Tenha meu desejo de audiência e sucesso

sempre crescentes. Peço qUe transmita minhas congratu·
lações a todos os funcionários do jornal. Péricles de Frei·
tas Druck - Presidente" Habitasul - Porto Alegre-RS.

Ame a naturez;a ..

· Ass�i.se
ao Círculo � OrquidôfU9s
de Jaraguá :do Syll, In"r.

.

mações pelo' fo.,. 12.17�.

"Ao mesmo tempo em que lhe manifesto os anteci·,
pados agradecimentos, formúlo os meus - aplausos à pas.
sagem do 65.0 aniversário de fundação do CORREIO DO
POVO, há tánto tempo e tão bem :dirigido por V. Sa.,

.,pem os votos de pj�na reali+ação, presentes e ftJ�uramen.
. te. Sem mais, firmo-me atenciosamente � ColégiO Cepe·
cista Prof. I=ernanqo Moreira - Rupert Meyer, Diretor
AdminIstrativo" .. Rio Branco do Sul-PR - Campà'j,há Na.
cional de Escolas da Comunidade.' NR.: Saiba o ilustre
jaragvaeri$'é, que lu�a há tantos aoos nessa querida.e
sempre lembrada Rio Branco do Sul (temos uma históna
inédita para contar,

. qualquer dia, do tempo de juve�
tud�) que a evocação do nome do Prof. Fernando MO,rel
ra (ao ql,lal· intercalamos ainda o August� que que.r dizeI'
o . grande) lembra por inteiro o nome do benfeitor de
"nosso diretor, que estudou "de graça" por cerca _de 3 a

nos., ,no Colégio Progresso :- anüga .E:scola, Alemã de
.

Curitiba-PR - e do bom 'mineiro recebeu, como paranin
fo, o diploma .d� contador, em 1942,. da . então Acade
mia de Comércio, ane?<a à Facúldade de Direito do Para

o' ná. Águas passadas que rolam, apesar de tudo ...

"Na oportunidade em qUe, o semanário Correio do
Povo completa seu, 65.0 aniversário, com satisfação en

viamos nossos parabéns pelo ml,lHQ que tem realiz-ado 'em

prol da comunidade catarin�,n.�_'.jOão Raimundq Colom-"
bo - Secretário do Desenvól�Jitr§nto Social". Fpolis,JSÇ",,I. ,;

'.

('
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