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JARAGUA DO SUL CIDADE SI'MBOLO DA FAMILIA JOURDAN.

Governador vai jogar em Corupá
o murucipto de Corupá

que em j u I ho comemora os

87 anos dé fundação e 26
de emancipação' político-ad
ministrativa, tem definida a

programação das festivida-,
des, que começarão no dia
6, sexta-feira, às 19h30,
com a inauguração do core
to na Praça Artur Müller e

na seqüência
-

retreta com

músicos locais. No dia 7 de
julho, data do enlversärlo,
às 6h alvorada festiva, . 7h
15min culto ecumênico na

Praça' Artur Müller, 7h55

'recepção ao Governador no

trevo de acesso a cidade, 8
horas hasteámento das ban-

.

deiras. 8h 15 desfile com

grupos representativos, so-

ciedades .de tiro ao alvo, e

bolão, banda e pelotão de
fuzileiros do 62.0 Batalhão
de Infantaria (Joinvllle},
Mov, Bandeirante, Grupo Es

coteiro, carros alegóricos e

equipamentos agrícolas; 9h
inauguração do ginásio de

'

esportes pelo governador
Esperidião Amin, lOh jogo
de abertura entre a Prefei-,
tura de Corupá -vs. Equipe
do Governador (com o pró
prio jogando), na modali
de de futebol de salão: lOh
40min apresentação a carqo
da CME, 12h churrascada
no pátio do ginásio de es

portes, das 13 às 18h, apre
sentações esportivas e cul
turais, 20h apresentação cio
Grupo Folclórico do I taco
rubi (Boi de Mamão da
Hàbitasul) e 22h baile na

SER Hansa Hurnboldt (Ati
radores) com o Con junto.
Brazilian Corpus.
No domingo, dia 8, às Bh

prova ciclística e às lOh,
prova rús-tica e, das 14 às
19h, competições esportivas
à cargo da CME. O encerra

mento da programação se

rá marcado com uma retre
ta no coreto da Praça Artur
Müller.

RECURSOS A ESCOLAS
'

O prefeito AJ"bano Melchert
recebeu do deputadol Octací
lia Ramos, recursos da or

dem de ,Cr$ 13.987.800,00,
, oriundos de convênios ilssi
I'lqdos com o Governo do

Estado, via Secretaria 'da,

EducaçãO. Desse total, Cr$
. 12.18iaoo,oo são parà as

reformas do Colégio Esta
dual Tereza Ramos (i a. par
cela) e Cr$1.200.000,00' (de
um total de Cr$ á milhões)
pera a construção de uma

sala de aula para a Escola
Isolada Pedra, de Amolar
Baixo. A execução das obras
caberá a Prefeitura de Co
rupá, que no mês de julho
inicia também a cons.trução,
em alvenaria, da nova es

cola de Rio Novo, substitu
indo a atual, de madeira,
que se encontra em precá-.
rias condições.

ser inaugurado dia 7 dá
julho, pelo' governac;lor do
Estado. O .governo catarinen
se aplicou na obra Cr$ 24
milhões e a Prefeitura mais
de Cr$ 10 milhões, de a

cordo com o prefeito Alba
no Melchert, que informou
que foi dado início pela
Erusc ao levantamento para
implantação de uma linha
de eletrificação rural na lo
calldade de Faxinai, que te
rá cerca de 10 qui lômetros
e que beneficiará 32 mera-

'

dores.

GINÁSIO DE
,

. ESPORTES/OUTROS

A munkipalidade corupa
ense esta aglÍardando do'
Governo do Estado á libera
ção dos.: Cr$ 6 milhões fi
nais para .a conclusão do
ginásio de esportes, qye vai

<,

Mekhert disse ainda que
está sendo calçada a para
lelepípedos a rua Nereu Ra
mos e que a seguinte será a

Almirante Barroso.' Acres
centou também que está em

construção o coreto da Pra
ça Artur Müller e próximo
dele, nas próximas semanas,"
vªi ser implantado um par
que' infantil.

Vacinações 'imunizam
14 mil crianças

Méfls de 650 mil crianças
foram vacinadas centra a

poliomielite e sarampo em

Santa Catarina no último
sábado, representando cer
ca de 87% das crianças em

idade de vacinação em SC,
.segundo avaliação da Secre
taria da Saúde. Na área de-,
coordenação da base de Ja

raguá do Sul" a cobertura
vacinai contra a pólfe e O

sarampo foi considerada sa

tisfatória pelas autoridades
do setor.

Contra, a poliomielite fo
ram vacinadas 11.604' crian

ças, das quais 988
.

em Co- .

rupá (87.3%), 1.657 em

Guaramirim (101.8%)' 6875
em Jaraguá do Sul (91.7%)
1.507 em Massaranduba
(91.3'%) e 567 em Schroe
der (101.5%). Contra o sa

rampo, nesses municípios,
o número de crianças imv
nizada.s chégou a 2.755, sen

do. 292 em Corupá (258.4
por cento), 559 em Guara
mirim (118.4%), 1.38:2 em

Jaraguá (262.7%), 405 em
Massaranduba (62;9%) ..

Schroeder 117 (208.9%).
O município de Jaraguá do
Sul que registrou de janei
ro até agora. 85 casos de
sarampo e um óbito cause
do por esta doença, antes

da campanha de multivaci
nação' de' sábado, havia va

cinado 6.522 crianças de 6
a 11 anos contra esse mal,
representando 97.5% do to

tal, o ' que contribui para
reduzir de 20 para 2 casos'

-

semanais o registro de sa-

rampo, de acordo com a
I
enfermei ra-sanl tarista Ora.
Ivone Gonçalves da Luz, da
Unidade Sanitária.
Para' o mês de agosto uma

nova rnultlvacinação está
programada. Mas as erlen-

,

ças agora novamente imu
nizadas contra a póÍio e o

sarampo, podem contra'ir a

varicela e a caxumba, que
tem' aparecido em grande
número em Jaraguá do Sul,
sendo contagiosas, porém·
são doenças benignas, mas'

que podem cbmpliçar caso

não sejam observados' os
. cuidados neces,sárias.

Almeida Braga visita a "Weg
o diretor-presidente' do' Banco Brasileiro de Des

contos-Bradesco, Almeidà Braga, que recentemente "subs-
-

tituiu a Amador de Aguiar na presidência do maior
banco privado do País; e todo o 'seu alto escalão, es

teve ne manhã de quarte-feire em Jaraguá do Sul on-

de visltou a Weg e manteve, contacto com a diretoria
da empresa, constituída' de capital cem por cento na

cional. Presente também, dentre outros, o catarlnerise
. Paulo Konder Bcrnheusen,' presidente da' Federação
Brasileira de Bancos -' Febraban.

Almeida Braga, em répida entreviste à imprensa
local, afirmou que está vlsitando O Estado, as princi
pais -empresas e agências de Florianópolis; Blumeneu.
JoinviHe e Jaraqué do Sul e confessou-se admirado pe
lo potencial da -Weg, que já conhecia por informações,
aqora confirmada na visita, pessoal que fizera. Foi a

única empresa do municlpio visitada.
O Bràdesco tem hoje 1.500 agências em todo o'

Brasil, das quais 53 em Santa Catarina., De Jareguá do
Sul, Almeida �raga seguiu para .Jelnville..

DIFre'lL INSTALACÄO DA elA. DE POLrCIA
o secretário Heitor Sché, . Jolnville, esta semana, quan

da Segurança Pública, em .do O prefeito se. propôs a

resposta ao ofício, dirigido' doar uma área ele 10.000m2

pelo prefeito municipal Dur- (foram visitados inclusive 2
val Vasel ácerca da instala- tmévels) , desde que o go-
çãö da Companhia de Polí- verno se dispusesse a ceder
cia Militar em' Jaraguá, in- de e-s 70 â 100 milhões"
formou .que a mesma 'está pára a construção pelo me-

pendente de recursos; re- . nós de um módulo, onde pu
cursos esses que o Estado. _ ,desse ser Instalado um pe
não dispõe' facé a conjun- Jotão com, , no mfnlmo, 60
tera economica adverse.r'ha- soldados, mais o Capitão, e
já vista que serão necessá- . Tenente, para atender Jara-.
rios j.'1v_estlf 604 milhões guá do Sul.
para

-

a construção do pré
dio, aquartelamento e cem

pra ,de equipamentos para
a Companhia, afora o terre
no, e que diante desse fato,
não via perspectivas de im

plenté-la, pelo menos a

curto prezo.

Tal proposta, de acordo
com o Subcomandante, se

. rá levede a seus' superiores'
e é possfvel que no lnlcló
de julho, quando o Coman
dante do Batalhão de PoU·
cia de Joinville, que está
para ser, implantado, vier a

Tal, resposta mereceu co- JaraglJá do .Sul, já tenha al-
mentários do prefeito Vasel guma resposte QU centra-

com o subcomandante da proposta para apresentar às
éia. de Polí�ia Mflitar de' "autoridades municipais.'

AVEVI MARCA ASSEMBLéiA
PARA AGOS-TQ

A Associação de Vereado- saranduba, para . discussão
res do Vale' do ltapocu-Ave- e vcteção fJnal da redação
vi, sob a presidência do ve- des S7 artigos que os com-

reador guaramirense Mário põem. Definiu-se igualmen ...

Sérgio Peixer, reuniu seus te que no dia 4 c;Ie agosto,
associados em ,Jaraguá do em Gu'aramirim, iniciando
Sul, na sexta-feira, onde ó às 9h; será, fevada a efeito
assunto principal" girou so- a assembléia geral da Avevi,
ore a análíse: e aprovação para a aprovação definitiva.
dos pareceres finais dos es- . dos estatutos, eleição da di;.:
tatutos, ficando' estabeleci� retoriá efetiva e assunto"
çla, na oportunidade, a da- gerais. '

ta de 29. de junho, em Mas-
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CORUPÁ NA AGENDA � Em pri
meiríssima mão.' 0 baile. das debu-

.

tantesde Corupâ -promoção do Lions
Clube, será

..
realizado no dia 20 de

outubro, no Salão Paroquial,., cem
música do Grupo Reflexo, de" Curiti
ba, A dica é do :amigo Donato Sei
del, que sexta-fe-ira; no Restaurante
Gruta Verde, assumiu' novamente, a

secretarie do lions, que agora tem
na presidência o também amigo d�

,

coluna Ivo (Néli ) Tureck, substituin
do a Paulo Sarti Garcia. José Alfredo
de Souza éo tesoureiro.. Aos ami
gos de Corupá o nosso abraço e o

Casarão
40 tipos de pizza's a sua

disposição e além
disso, lezenha

canelons e aquele choplnho.

gelado, com música
,
ambiente. Aceitamos

reservas.

"

Rua Jolnvllle, n.O 79, proxrmo
a Ponte Abdon Batlste

Presentes pera. todas
as ocasiões

só na

Reloioaría
Avenida

Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431 e

Getúlio Vargas, 9

Cäesar's
Cl b. u,

Func;l.Jna às quartas.
s,extas-feiras e sábado�,

.
na Mql. Floriano, n.O 60.

Você é presença
indispensável.

& Informações
Horizonte, realizar-se-á o Congresso
Internacional em Ciências da Adml
nistração, que será presidido pelo
jaraguaense Honório Tomelin, que
em ebrtl, junto com o governador
Esperidião Amin, recebeu à Medalha
da Inconfidência, conferíde- pelo go
vernador mlneire ..

'raguá Esquerdo. Continua no domin
'go, após a missa das' 9h30 e no lo
cai atrações múltiplas e diversões

. variadas. É Uma ótima opção para
o flnel-de-semane..

SHOW DE MÁGICA - Será na

sexta-feira próxima,
-

o show de má
gica com Los Faluggi, no Baependi,
às 20 horas, de é:ãráter beneficente
em prol da Apae e da Ação Social.
Ingressos continuam a venda ao

preço de Cr$ 1 mil para adultos e

Cr$ 500 pera criançes ..

blema a empanar o primeiro "ái"
choroso do garotão: Na manhã se.

guinte colegas da Bescor e do Bese
Clube cumprimentaram efuslvamen,
te o "[aceré" pelo feliz, econteclmsn.
to. Parabéns desta coluna, cumprt.
mentos à Marli e ao Déicio e um

abração ao' Robson.
' .' 4

\,
' '.

,

OPI,NIAO - Esta folha passa a

incluir uma nova coluna com o U
tulo de Opinião. Ela procura trazer
aos nossos leitores as opiniões con

vergentes e divergentes sobre o dla
a-dia de nossa terrenal exlstência.
Em outro local desta edição esta.
'mos inaugurando a coluna onde
despontam .opiniões de políticos do
Estado, da área nacional, o traba
lho do Deputado Dércio Knop-PMDB
rela.tor da nôva Lei Orgânica' dos
Municípios, abordando problemas
que este semanário há muitos anos

vem defendendo para dar mais au

tenticídade à Câmara de Vereadores,
seus Vereadores e' Suplentes e, fi�
nalmente, -a preocupação, do Secre
tário da Admlnlstreção do Estado,
abordando aspectos da "Memória
Pública de Santa Catarina", onde nos

reencontramos como jaraguaenses a

pensar na nossa memória histórica,
com duas leis - o Arquivo Público
e ó Museu Histórico ainda, a regu
lamentar, para servir o patrimônio
cultural desta terra,

DROPES - Sexta-feira' última,
a Associação dos Vereadores do Va-

nosso apoio. , .Ie do ltapocu realizou encontro emCOPA MARISOL - De parabéns . Járaguá do Sul e após um churrasco
a Mai-isol,' pelo sucesso da' Copa Ma-,'. de confraternização aconteceu no Arisol de Tênis Ano 20, encerrada do- gropecuário. e Jaraguá do Sul tem
mingo, no Baependi e Beira Rio, com.

presença assegurada de 20 a 22 de
ô realização da fase estadual. No fe-. julho, em. Brusque, no 1.° Conqresminino, a campeã' foi Rita Lima (Ll- so Catarlnense das APAEs. e Encerra), vice Carla Blumeriberg (Bela ra-se neste. domingo a Exposição de
Vista), Tatiane Buss (B. Vlste ) em Canários de Jaraguá do Sul e hojeterceiro e Vera Marcatto (Beira Rio) abre-na Expovllle, até 1.° de julho,em quarto e no masculino, E�uardo a 21'a. Exposição e 8.0 CampeonatoVolpintesca (B. Vista) foi o campe- -de Canários da Associação Joinvllenão, Oscar Carvalho (Tebajera) o vi-

se de Criadores. Jaraguá deve parce, Pedro Bozzobon e Moacir Wer- ,ticipar e está bem cotado. e B9'a
.

ner (Ifamirim), os terceiros e quer-
_ brsncaa Hermes Macedo que está

to lugares. Valeu a lnlclatlval iniciando a Campanha do Agasalho.CONGRESSO EM 'BH � De 1.° Iniciativa, merecedora de aplausos.a 4 de julho, n{) Minasêentro, em B.
e Em janeiro/85, em Chapecó, a

12a. Conferência Nacional de Rota;
ract 'Çlubs.
9 CASAMENTOS - Na agenda bran
ca deste sábado, sete casamentos,
todos ns l_greja Matriz S ..Sebastião.
Às lOh --- Valdir Cemilo/Ironete Re

gina Ribeiro, 11 h - Reinaldo Fer
nandes BonetQ/Marli Teresinha Pos
samai, 16h � Edson Luís Silva/Ma
ria de Lourdes Scheuer e Francisco
Scheuer/Sueli Maria Stendl, 17h -

-

Simão' Benício Marcelino/Valdete
Rech, 18h - Jorge Garcia de Sou
za/Maria Emíllo Pereira e às 20h -
José Carlos Klein/Franclslei Fagun
des.

NOIVADO - Quem colocou a

lianças na mão direita com vistas
a um futuro casamento foram os
jovens' MagaU Janssen e Dietmar
Kopmann, filhos dos casais Henri
que Alfredo (Ignês) Janssen e de
Affonso (Janny) Kopmann. Da co-

luna seguem os cumprimentos
_

aos
noivos e aos pais.

A NOT E - Dia 6 de julho!
no Beira Rio, às23 horas, baile e

show com o Grupo Musical Santa
Maria,. de São Paulo. Venda de me

sas na secretaria. *' Estão abertas
inscrições para o curso de nOIVOS,
dia 1:' de julho; que acontecerá no

Ediflcio Cristo Rei. * Dia 7 de ju
lho, às 15h, curso de batismo no

salão da Comunidade Evangélica.
Inscrições abertas. * O C.A. Baepen:
di tem planos de construir duas no

vas·quadras de tênis, para melhor
servir o quadro associativo. Breve,
inaugura, as modernas canchas de
bocha.

DE IDADE NOVA - Trocam ida
de dia 24, o Sr. João Batista Prim,
dia 27, Sr. Antônio José Gonçalves,
gerente de "A Comercial" e "Correio
do Povo" e no dia 28, Pastor (ngo
Piske e Sra. Adele Hansehel. Da
çoluna seguem os

pelo natalício.
cumprimentes

CORREIO x PE. ALBERTO PIA·
ZERA - Semana passada nosso di
retor visitou o sr. A'gostinho,' do GOP

.

- Gerência de Operações Postais,
quando entregou um exemplar do
nosso semanário. A finalidade da
visitaera a de apresentar cumpri
mentos ao GOP e mostrar a nota
feita em torno da carta do ' nosso
conterrêneo Pe. Alberto Piazera e ó
Correio de Lavras-MG, eloqioso ao
ECT pela maneira eficiente de' el'Ítre-

,

gar a correspondência e mostrar que
não estamos aqui só para, criticar,
embora com razão. O sr. Aqostinhó
queixa-se da falta de numeração ,qe
casas e identtficação de ruas e '19-
gradouros' públicos, especialmente
em loteamentos pendentes de ·apro.
vação munlctpal vou 'loteamentcs
clandestinos, o que' dificulta o e�
tafeta a missão de" hem ,cumprir
suas tarefes, implicando por vezes
em reclamações que poderiam ser
evitadas. Levamos o assunto ,ao. sr.
Prefeito para que determine ao. Se
tor competente o rigoroso cumprl
mento dos· dlspositivos da ler�' Re
corda-se que, em 1973, a Prefeiture
realizou a' numeração de casas 'Por
empresa especializada e, depois, "a"
fiscalização se resumia na verifica
ção prév�a, ?I n fes. de qualquer despa-"

cho do Chefe do Executivo que vies
se beneficiar o requerente. Está da-
do o recado.

."

CARTAZ DO CINEMA
De sábado à quinta-feira, no Ci

ne Jaràgucl, às 20h15, "O Círculo do
Prazer" e domingo, em matinê, 15h,
"Zorrö".

f
�

,FESTA DE- S� ,LUIZ - Começa
às '19h deste sábado, com a missa
festiva e presença do Cor-al Bom Je·
sus de Guarani-Açu, Massaranduba,
� Festa d/e São Luiz Gonzaga, no Ja-

RÁPIDAS E ,BREVES - A ven

cedora da Gincana Champagnat, do
Colégio São Luís, foi a Marisolino,
ficando em segundo a Punk's e em

terceiro a Band Bick. * Sara Wie!e, ,

de Jaraguá do Sul. integrou o. sele
cionado catarinense feminino de bo
Ião, segundo colocado no Campeo
nato Brasileiro, realizado no Rio Gr.
do Sul. O masculino também ficou
emsequndo, * Começou quinta-fei
ra e termina domingq, a 18a, Con
venção Estadual do Comércio Lo

[ista.rem Itajaí, onde Jaraguá do Sul
marca presença.

* O Cãesar's Club

promoveu quarta-feira à noite uma

noitada beneficente em prol da
APAE. * Está marcada para 2 de ju-'

,

lho-e posse da 'nova diretoria do '

Lions Cidade I_ndustrial.

....:'··i

BODAS DE PRATA - O casal
Nascimento (Claudina Zimmermann)
Mendonça comemorou terça-feira,
dia 19; sua boda 'öde: pra.ta, marcada
com uma missa em ação de graças
oficiada pelo Padre Maurícior em

sua residência,' acompanhada pelos
filhos, genro, noras e netos: Após.,
um jantar íntimo para es farnlila-
res. Nosses cumprimentos!

'

ROBSON PEREIRA' CARPES
,Robson Pereira Carpes é um

dos mais jovens moradores da Fio
rtpa. Nasceu na Maternidade' Dr.
Carlos Corrêa, da, Associação lrrnão

Joaquim; às 18h20m. do dia 11 do
'corrente, com 3,3 Kg., urna cabeleira
loira e olhos azuis. Ê .fruto de uma

" 19ve story que envolveu' o jovem
Délcio Pereiri Carpes, florianopoli
taFlo-continental que,' foi, buscar a

sua ele.ita - Marl.i Terezinha Bilck
na,calorenta Inda.ial e levam a yida
de casados' na Capital do Estado.
Como não podia deixar de ser o

nascimento de Robson se constit�iu
,na grande alegria deste friorento
m�s d� junho, a'legria que contagiou
ao avÔ Sebastião Pereira Carpes, a

"Oma" Maria Bilçk e o "Opa" Beno,
todos agrtldecidos à Deus pela gra
ça de 'um nascer sem qualquer pro-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empresários discutirão
asfaltamentodaCO/SB

Um grupo de empresários jaragueenses participa nes

te sábado em São Bento do Sul, na localidade de Frago
sos, de um encontro com O deputado estadual Otair Be

cker, para tratar acerca do asfaltamento da, rodovia que

liga Corupá a S. Bento, trecho da serra, de 40 quilôme
tros, aproximadamente. A Associação -Comercial e lndus
trial em ofício àquele parlamentar houvera solicltado a

sua atenção e empenho, objetivando liderar o movimento

.pera que se concretize a reivindicação de toda a comu

nidade Norte Catarlnense.
No sábado que passou, o presidente da Associação

Comercial, Bruno Breithaupt, participou da posse de Os-'

waldo'Aguiar,' na presldêncla da Associação Comercial e

, Industrial de Joinville, quando este afirmou sua intenção
de promover o estreitamento de relações com associações
congêneres do Norte do Estado, notadamente com Jaraguá
do Sul, a mesma integração que deseja o Clube de Dire

tores Lojistas local, conforme o seu novo presidente, lido

Vargas, segunda-feira.
'

A entidade aprovou o aumento da mensalidade, após
muitas discussões, em cem por tento a partir de julho
e a contar de janeiro" a correção será trimestral, de a

cordo com a ORTN. E para 6reve, a Associação, junto
com outras entidades; pretende trazer a Jaraguá do Sul
o secretário da Segurança Pública, Heitor Sché, para dis
cutir a problemática da segurança da cidade, visto que
este fato preocupa sobremneira a comunidade.

'·ACIJS pede reexame

na cobrança da TlP
A Associação Comercial e lridusrrlel de Jaraguá do

Sul voltou a solicitar a Prefeitúra Municipal, um reexame

da sistemática de cobrança da taxa de iluminação públi
ca, após confrontação e análise do -valor das taxa: �o
bradas em Joinville e Blumenau, onde. as mesmas sao 10-

feriares. Segundo a Associação, existe uma grançle defasa

gem .entre o que é- cobrado naqueles municípios vizinhos
e em Jaraguá, e cítendo exemplos, mostra que o maior

consumidor residencial monofásico e bifásico paga, atual

mente, Cr$ 684,00 em Joinvllle, Cr$ 1.324,00 em Jaraguá
do Sul e Cr$ 3.100,00 em Blumenau de taxa de ilumina

ção pública, sendo nesta a única exceção, haja vista que
nas demals faixas de consumidores, Jaraguá do Sul' tem
ii taxa mais cara. .

O maior consumidor (indústria, comércio e empresas

públicas ) paga em Joinville e-s 2.251,00 (trifásico) 'ou
e-s 1.396 00 (monofásico), em Blumenau e-s 4.837,00 e

em )aràg�á do Sul Cr$ 13.219,00. Já no setor de indús

tr.ias primárias, a diferença, é homérica: Cr$ 3.135,00 em

Joinville Cr'$ 32.Q98,00 em Blúmenau e Cr$ 132.395,00
em Jaraqué do Sul. Isto significa que � sustenta a Acijs
- enquanto determinada empresa jaraguaense paga� e�
média, Cr$ 79,437,00, se estivesse instalada em Joinvll

Ie, pagaria apenas Cr$ 13.219,00.' ,

No final do expediente, a Associação Comercial e I�
dustrial afirma que pelos dados alinhavados, parece eVI

denciar que à época da aprovação da lei que rege a ma

téria, havia o deliberado, propósito de onerar, as empre

SqS, muito embora sejam elas as geradoras da maior par
cela da renda da municipalidade.

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS

INDÚSTRIAS DE, ALIMENTAÇÃO
EDITAL

Pelo presente edital ficam convocados todos os �.s
sociados do S.T.I. Alimentação, para uma Assembleia
Geral Extraordinária a realizar-se dia 6 de julho p.

vindouro no salão Paroquial, às 19;30 horas em la. ou

às 20 ha'ras em segunda convocação, a fim -de delibe
rarem sobre a segl.íinte ordem do die:

" Assistência SociaL prestada ao filiado.
Jaraguá do Stil, 20 de junho de 19�4.

HANZ EGON BUROW Presidente

TOME ,NOTA:
O Execut,ivo Municipal de Jaraguá do S01 encaml

nhou a Câmara, de Vereadores, projeto-de-lel que defi•.
ne o trânsito nos binários da área central, fixando os

sentidos obrigatórios para circulaçãd de veículos e bi�
cicletas. Trata-se de uma proposição da' Comissão Mu

nicipal de Trânsito, visto que O resultado da implanta
ção do novo sistema viário na área central de nossa

cidade está sendo considerado positivo na prática e há
á necessidade de sua legalização mediante lei especí
fica.

-x-,

A AgênCia do Senac de Jaraguá do Sul programou
para os dias 25 e 26' de junho, um Seminário para
Gerentes, no auditório do Centro Empresarial. O obje
tivo é o aperfeiçoamenfo de gerentes técnicos em, vir
tude do aumento de competição e desenvolver habilida
des específicas na área de vendas, pera melhor dina
mizá-Ias. Vai das 19 às 22 horas e" o mlnistrante será
o professor Sulpício Samuel Siqueira Neto. O custo da
matr-ícula 'é de Cr$ 12 mi I por partiCipante.

.

_:x"':"
Foi instalada sexta-feira, dia 15, na Unidade Sani

tária, a Juntá Médica de Jaraguá -do Sul, pelo' secretá
rio da Administração, Paulo Gouveia' da Costa. A ins-'
talação dessa Junta integra a interiorização do aten
dimento do Centro de Biometria ,Médica, no sentido de
levar' seus serviços médico-periciais aos funcionários'
públicos do Vale doTtapocu. Na ocasião, além do Se
cretário, falaram o deputado Octacílio Pedro Ramos, a

professora Iris Piazera e o Dr. Luiz Martins Gonçalves.
A instalação foi bastante prestigiada.

-x-

A programação dos 108 anos de fundação de Ja
raguá do Sul está quase concluída. Nela estão inse-.
ridas as inaugurações dos calçamentos das ruas Epitá
cio Pessoa, Bernardo Grubba, Tuffie Mahfud, Luiz Kie
nen e Ferdinando Pradi e, também, às -pontes da Ilha
da Figueira e do Jaraguá Esquerdo, bem como as salas
do pré-escolar do Grupo Albano Kanzlei' e o posto'

'

de

Saúde da Vira Lenzi. Além dis

so, no programa' conste a A
mostra AgrOpecuária, Campeo
nato 'd e 'Bicicross, En-

,

centro de Corais, Exposição de
Pintura em Porcelana," baile tí

pico do CTG Laçá Jar.aguaense
com "Os' Vaqueanos" de Vaca"

ria-RS, desfile do CTG, Feira'
de Arte e Artesanato, desfile
de moda/show da La Casita,"
apresentação do Boi de Ma
mão do Itacorobi, apresenta
ção do Conjunto de Bändelins
de S.P., baile de aniversário e

eleição da rainha dos estuden
tes e do cinquentenério do Mu

nicípio' e Comarca, desfile cívi
co-escolar, Campeonato Catari
nense de VÔo Livre (Asa Delta)
Torneio de Bolão "Cidade "de

Jsraçué", partida, 'de futebol
entre, Combinado de Jaraguá' e
Marcílio Dias (Itejel), final do

'

Citadino Adulto,' Juvenil e In
fantil de Fut. de sàlão e apre
sen taçêo da peça teatra I "Ro
sa Azul", pelo Grupo Teatral
daSCAR. 'E além dessas, outras
atrações paralelas que certa
mente marcarão a Semana_.cle
Jaraguá.

_'_x-

A empresa responsável pela
instalação do s novos termlnes
telefônicos de Guaramirim,
concluiu na ültlma semana os

trabalhos e, com isso, o vlzl-'
nho município passou a con

tar com 250 novos aparelhos.

os 50 ANOS DE COMARCA

Os Serventuários da Justiça - IV
Continuação
'OFICIAIS DE JUSTICA: (nomeados por -ate do Governo)
Auousto Schrauth: 23.07.1936; Artur Quadros: 07.12,1939;

Luiz Gomes de Carvalho: 20.05.1941; Feres Mansur: 02.06.1941; Antônio
Quadros: 02.05.1942; 'José Felisbino Junlor: 24.05 .. 1945; João Zacko: ' 11.09.1946;
AnoeloBenetta: 01.02.1949; Antonio Silveira: 15.09.1949; Jurandir Lombardi: 20.
05, 1967 � 11.10. 1976. Jorqe Andrade: 25.06. 1980. Amauri Schmitz: 12. 12. 1979;
Dalmir José Rubini: 02.01.1984.
COMISSÁRIO DEMENORES: (nomeados pOr ato do Governo)
Ademar Sternposka de Souza: 06.07.1976; Flávio Roqério Ramos: 19.08.1979.

COMISSÁRIOS DE MENORES: (nomeados por Portaria, sem Ônus pàra o Estado)
,

Calixipode Paula: 21.10.1952; Amadeus Mqhfud: 24,0.6.1957; Dr. Murillc Barreto
de Azevedo: 24.06.1957; Jefferson Davis de Paula: '24.06.1957; Euqênio Victor Sch
möckel: 24.06.1957 - 24.03.1959; Adelohe Mahfud: 24,06.1957; Jorqe Andrade:
10.09, [979;- Paulo Fernando Terme: 24.10,1979; Adejair Estefano BaisaneIli: 1.11.79.

SERVENTE DO FÓRUM: (ato do Governo) <,

Arcides Fuqel: 13.05.1963 - 27.12.1974;Maria Krawulzki: 07.01.1977 - 19.02.8�.
ESCRITURÁRIA DATILÓGRAFA: (nom. Preso Tribunal)
Cecília Mar:ia l.escowlcz Marangoni: 05.05. 1980.

AUXILIAR DE CARTÓRIO: (ato Preso Tribunal)
,

'

BrunoWinter: 05.05.1980 e passou a AGENTE JUDICIÁ-RIO em: i9.02 . .l982. ,

AUXILIAR JUDICIÁRIO: (por concurso) , .

Lindalva Sasse Poffo: 21.09.1982; Jurema Wulf: 05.10.1982 _;_�'02".01.1984.
AGENTE JUDICIÁRIO: '( p()r concurso) ..

Jurema Wulf: 02.01. 1984; Ana Amétie Staehelin: 02.01. 1984; Sérqlo Rabello 3.1.84.

AGENTE DE SERVICOS GERAIS: (por concur.so)· " .'.
Amelia Tomazelli: 03.01.1984; Catarina S. Maurisscns: 06:01.1984;. Gen I S. Fanas:
27.01.1984; João Vieira da Rosa: 06.04.1984; Maria" Gonçalves Voiqt: 1« .02,1982.

(continua ),
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ANIVERSARIANTES

Fazem anos -hoje: 23
Sra. Olga, esposa de G. Ro
dolfo Fischer
Sr, Valério da Cost)
Sr.: Fritz Lemke, em Rio da
Luz

.

Cristiane, -filha de RoH :3

Adali Porath
.

Resans Loewen
Sr. Valeriano Zanghelini
Aniversariam dominto
Sra. Joanira H. Bruch
Sr'. Odemir Eggert
Sra. Ulian Eggert,
Áurea Maria Araldi
Sra. Nair Wolf Quadros
Sr. João Scheuer
Sr. João Batista Prim'
Sr. João' Felipe
Sra. Eleonora Stern Stein
gräber, em Joinville
Sr. Luizmar Rogério Stih
ghen.
Dia.25 d. junho
Sr. Favsto Reiner
Sr. Carlos Gielow, em Rio
Cerro
Sr. Alfonso Wagner
Marcos Paulo Mörbis
Sér.gio Luís Krause

'

Marlise Grott
Humberto, filho de Valdk e

Veda Conti
'

Dia 25 de junho
Ewaldo Bernardo Schmõ
ekel Júnior, em Ctba.
Sr. Ludgero Tepassé
Sr. Alwino Hadlich
Sr. Albano Píccclf
Iria Kressin
Bruno GeOrge Marshäll'
Sra. Wanda Meier; na Barra
do Rio Cerro
Waldemiro Martins
Dia 27 de junho
Sra .. Maria da 'Graça, espo
ia de João Ferrezza
Irene Lúcia Bortolini, na

Lapa-PR.
Sr. Antônio José Gonçalves,
gerente de "A Comercial"
Sra. Ursula Rahn Braunsbur
ger, em Ctba.
Sra. Neusmari Benetta
Dia 28 de junho
Pastor Ingo Piske
Sr. Julmir José Rozza.
Sra. Adele Henschel
Sr. Mário Mello, em ·Jlla.
Sr. Germano Behrens Jr.
Sr. Gustavo Lange

'

Sr. Pedro João Pedrotti�
Dia 29 de junho
Sra. Paula Wie"e
Sérgio Paulo Stéphani
Nilva, filha de João e Maria
Ilene Beckhause!'"
Sr. Ezeram Neckei, de ':A
Comercial" e "CP"
Sra. Olga Meyer'
Sra. Elfrida Hoeft

NASCIMENTOS

DR. CELSO, ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA CLfNICA E CIRURGIA VASCULAR
Doençõs da circulação, varizes, arterioesclerose,

trombose, 'embolia, erisipela, flebite,
hemou6ida, etc.

Rua Gui·lherme Weege, n.O $� - 1.° andar

Fone 72-2500 - Jaragllª dp Sul - SC.. ,

Dia 24 de maio
Juliano, filho de Filadeu

(Roseli) Cugik.
Dia 01 de junho

Désirée Sara, filha de Je
sé (Fabiane 1 Lehmkohl.
Dia 03 d. junho
Giovàny, filho de José (RC).i
sa) Perei ra.

.

Dia 05 d. junho,
Fabiano José, filho de lrt
neu (Elair) Zabel.

·

Di. 06 de junho
· Solenlr, f. de Artur (Maria)
Demarchi.
Diana Cristina, filha de AI.
cides (Ivone) Rocha.
Joseleine, filha de Acácio
(Nilsete) Francener.
Dia oa de junho
Marco Augusto, filho de A
gostif1ho (Marlí) Mannes.
Dia 09 de junho
Regiane, filha de Juvenal
(Neuza) Volpi.,
Dia 10 de junho
Micheie, filha de Geraldo
(Eronildes) Soares.
Dia 11 d. junho
Eduardo Marcelo, filho de

·

José (Juventlna ) Venturi.
Daniel, filho de Ildefonso
:(Edite) Heiser.
Dia '12 de junho
Juliana, f'filha de Valdir (Al
bertina) Elizio.
Guilherme Emílio, filho de
Heinz (Edeltrudes) Hass,
Danlela, filha de Claudemi!'
(Anegreth) Gelschleiter .

Dia 13 de junho
Oanyela Carla, filha de Ade
mir (Rosa) Andrade.
Elaine Patricia, filha de Jo
ão (Lori) Petry
Dia 14 de junho
Josiane Antônia, filha de
Nela (Jocenir) Santos.
Marjorye Otilia, filha de
MarHdo (Terezlnhe ) Silva.
Maria Taís, filha de Rubens
(Lori) Toelt.
Karine Liandra, 'filha de Si
golf (Roselis) Becker.
Dia 15 de junho
Joice Adriana, filha de José
(Leonita) Finta.·
Dia 17 de junho
Daliana, filha. de Eugênio
(Joseane) Garcia.

Proclamas -de Casamento
Edital.13:763 de 13.06.1984
Venicio dos Santos e Jesma
ne de L9urdes Bizatto.

,

Ele, brasileiro, soltelro, '. re

lojoeiro, natural de Ilhota,
neste Estado, domiciliado e

residente ne Rua Emilio •

Stein, 282, nesta cidade, fi
lho de Antônio des Santos e

de Roza Degan dos Santos.
Ela, brasileira, solteira, au-

"xiliar de escritório, natural
de Guaramirim, neste Esta
do, domiciliada e' residente
na Rua Henrique Marquardd,
n.O 302, nesta cidade, filha
de Celeste Bizatto e de Lu
zia Rosa. Bizatto.
Edital 13.764 de 13.06.,1984
Hilario Mader '. CeUria
Schons. Ele, brasileiro,' sol
teiro, soldador, natural de

· Massaranduba, neste Esta
do, 'domiciliado e residente
na Rua Ernesto Lessmann,
264, nesta cidade, filho de
José Mader Ei de Josefa Slo
mecki Mader. Ela, bresllel-

· ra, solteira', costureira, ria
tural de Marechal Cândido
Rondon, Paraná, domicilia-'
da e residente na Rua I:r·
nesto Lessmann, nesta cl
dade, filha de Anselmo
Schons e de Adelia Selvina
Gribler..
Edital 13.765 de 13:06.1984
Sandro Rogério Schuenk. e

·Elaine Terezinha Herzog.
Ele, brasileiro, solteiro, di.
gitador, natural de ,Jaraguá
do Sul, neste Estado,' domi
ciliado e residente na Rua
Epitécio Pessoa, 2.180, nes-..
ta cidade, 'filho de Renato
Schuenke e de Na.tália Sch-

·

roeder Schuenke Ela, brasi
leira, solteira,' 'industriária,
natural de Curitiba-Paraná,
domiciliada e residente na

Rua Tomaz Francisco de
Goes, 414, nesta cidade, fi
lha de Hellmuth Arnoldo
Herzog e de Gisella Sten
ger Herzog.
Edital 13.766de 14.06.1984
Cópia recebicfa do Cart6rio
de Guaramirim, neste Est.
Rainvaldo DaHmann e Ro-.
semar! Leitzke. Ele, brasi
leiro, solteiro; lavrado!', na

tural de Jaraguá do Sul, nj
Estado, domiciliado e ,resi
dente em Três Rios do Nor-

te, neste distrito, filho de
Erwin Dallmann e de Rosa
lia Matthiôs Dallmann. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natura·1 de Guaramirim,. nes
te Estado, domiciliada e re

sidente em Estrada Bananal
do Sul, em Guaramirim, nj
Estado, filha de Amal'ldus
Leitzke e de Wafdemira Ba
ruH i Leitzke..
Edital 13.767 de 14.06.1984

I'·
Elemar Schmelzer e EI:isa
bete Aj)areciçla c;Je P:hl. Êle,
brasileiro, sQlteiro,

.

escritu�
rário, natural tie J9ragu6 d.o

Dr � Vergílío Cani
SEU FALECIMENTO DIA 14 EM CURITIBA

,

por José ·Castilho Pinto
A� ,aman�e�er .

de quinta-feira passada, dia 14, recebi
em minha resldencla um telefonema de Curitiba comu
nicando o . falecimento de meu parente e

-

grande amigo
Dr. Vergílio Cani, advogado.' "

,

.0, �om amigo �ra filho da localidade de Dr. Pedrinho,
mUnlClplO de BenedIto Novo-SC, mas estava radicado no
'estado do Paraná desde 1936 e faleceu aos 68 anos de
idade, vítima de pertinaz moléstia que desde fins do ano

pass::-do vin�� minando seu organismo, dei;<ando órfãos
os fIlhos Arlel, Cezar e Paulo, todos funcionários bancá
rios, e viúva a senhora lolanda Prnto Turra Cani

. ° velório �c:ve lugar na cãpela do Cemitério da Água
Verde, em �untl�a, c�m a presença dé numerosos pa
rentes e amIgos inclUSIve deste . .colunista e o sepulta
m�nto, ,!O jazigo da. família, deu-se as de'zessete horn e
trinta minutos do dia 14. Uma tarde chuvosa ·fria e tris
te, p�recendo .que. a 'própri" n.atureza atravé� da

. chu'va,
da frIeza e trIsteza que envolVIa o entardecer também
estava a prantear: a morte daquele que em vida foi mu.ito
humano, honesto, e um esposo e pai exémplar. .

_
° amigo Virqílio foi funcionário do Banco Nacional

do Comércio durante muitos anos, e na sua condição de
advo�aclo fez parte da assessoria jurídica do cit.ado esta

belec.me,!to. Ao a�osentar-se no Banco, dedicou-se intei
ramente a advocaCIa, revelando--se 'um -advogad() brilhante
e. de n.omeada no, F�rum . çuritibano. Mas não chegou a
fIcar rIco na proflssao de advogado, embora atuando com
petentemente num centro onde tinha tudo para enrique
cer co!"� é a. ri�a e palpitante cidade de Curitiba com

se,! mll�ao e meIo de habitantes, comércio e indústria
pUJantes, e com c;ontingellte enorme de profissionais e

�utros empreq�dos em to�os os. ramos de atividade e por
ISSO mesmo chentes em potencial. Não enriqueceu talvez
por ser um homeni cheio de honestidade amigo sincero
muito prestativo e de imensa boa fé

' .

,
,

A

Que Deus No�so Senhor estejà sempre junto de vo
ce, ,ca�o parente, e amigo Dr.. ,Vergíli<;l Cani,_ o Cani para
os IntImos. Para lolanda, Anel, Cezar e Paulo os senti
dos pêsames de toda a família Mafra Pinto'· radicada em
Curitiba, Rio Negro, FlorianõpoH'i' Jaragvli do Sul eSta.
Cecília..

. . J •

'

Jaraguá do Sul, 19/06/841

S'.J!, neste Estado, . domici
liado e residente em Santa
Luzia, neste distrito, filho
de Rudibert Sehruelzer e de
Berta Fiedler Schmelzer .. Ela,
brasileira, solteira, escritu
rária, natural de Rio des
Cedros, neste Estado, do
miciliada e residente em

Santa Luzia, neste distrito,
filha de José Alcesle de Pln

.

e de Adelins de Pino

\
Edital 13.7Ç>8 de 15.06.1984
Milton da Costa Moura e

Ana GOrette Ribeiro. Ele,
brasileiro, sol te iro, operá
rio, natural de Engenheiro
Beltrão, Paraná, domicilia
do e residente na Rua Hel
muth Schulz, 43, nesta ci

cidade, filho de João Car
doso de Moura e de Emilia
Ricardo da Costa. Ela, bra
sileira, solteira, operária,
natural de Guaramirim, nes

te Estado,' domiciliada e re

sidente na Rua Helmuth'
Schulz, 43, nesta cidade,'
filha, de Getulio Ribeiro e

de Hilda Freitas.
Edital 13.769 de 18.06.1984
Osmàr Pimstein e .Brunitda
Schust,r. Ele, brasileiro, sol
teiro, motorista, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta
do, domiciliado e residente,
em Jaraguá-84, neste distri
to, filho de Bertoldo Pans
tein e de Ana Eichinger
Panstein. Ela, brasileira, sol-

FALECIMENTOS

_Dia 12.06.84
Elzira Bast Behling, 30 anos
Dia 13.06.84
Oscar Lange, 74 anos.

Edla Raduenz,. 43 anos.
Dia 15.06.84
Marcelina Kroiche, 73 anos

teira, do lar, natural de Ja.
raguá do Sirl, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Bertha Weege, 1370,
nesta cidade, filha de Leo
poldo Schuster e de Otília.
Voigt Schuster. .

Edital 13.770 de 1�.06.1984
José Un'iberto Junkes e Isa·
bel Pereir.a. Eie, brasileiro,
solteiro, operário, natural
de Luís Alves, neste Estado,
domiciliado e residente na

Vila Lenzi, em Loteamento
Flávio Lenzi, neste

. distrito,
filho de Umberto Plasio
Junkes e de Bernadete Ka
hns Junkes, Ela, brasileira,
solteira,

.

operária, natural
de Jaraguá do Sul, neste

Estado, domici I iada e resi
dente na Rua Joaquim Fran
ciscode Paula, 141-5,. nesta

cidade, filha de 'Bernàrdino
Pereira e. de Anastasia Pe
reira.
Edital 13.771 de 18.06.1984
Edio Luiz SHva e Elisabet.
Krüger. Ele, brasileiro, sol
teiro, mecanico, natural de
Rio do Sul, neste Estado,
domiliado e residente na

Rua Angelo Schiochet, 144,
nesta cidade, filho de Ma
noel Aniceto' da Silva e de
Valdete Jordina da Silva.
Ela, brasileira, solteira, cos
tureira, natural de Pornero
de, neste Estado, dornlcilia
do e residente na Rua Ro
berto Ziemann, 19, nesta cl
dade, filha de Egon Krüger
e de Gerda Krüger.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguj do Sul - Semana de 23 a,29 de junho d. 1984 P4gina 5- "CORREIO DO-· POV.O

De CACAU MENEZES: "Os últimos fatos pclíticos
no País,' .envolvendc diretamente -a sucessão do Prési
dente Figueiredo, têm colocado ern destaque nacional o.
nome de três" políticos cetarlnenses. Senador Jorge BOi";> .

nhausen, em segundo plano o Governador Espetidíão
AmiA (estaria deixando o PDS?) e por 'último; . .mas

também bem cotado, o Deputado Fernando Bastos,'
que cheqoua Brasília como .suplente Ei hoje terna-se

- uma figura respeit-ada na Câmara Federal com posl-
· ções surpreendentes, ,É pelas dlretas já e acusa Figuei�
rede, Enfim, desta vez aparece bêrn a representação ca

tarlnenseà nível nacional".
De LUIZ CA'RLOS PRESTES: '''0 líder comunista

Luiz Carlos Prestes, qualifjcou a questão' sucessória de
"patacoada", -dizendo não ter ficado surpreso

.

com o

que vêm fazendo os "partidos da burguesia", qUe em

geral usam o povo como massa de manobra e depois
reaTizam entendimentos. Pára ele, todos os partidos
tendem a se dividir e er,ry sua opinião; epõs 82, o par-

· tido que tinha futuro seria o POT, que poderia retinir
aS esquerdas brasileiras. - O . líder comunista chegou
,mesmo a comentar que Brizolà quando qulser ser pre
sidente, provavelmente solte 'um. manifesto e aglutine'

-

_ grande número de descontentes, que einda depositam
grandes esperanças nele; sem se importar' _ com qual
quer partido. Quanto à Lula, o ex-secretário geral do-"
pes qualificou-o de força alrrda insign,ificante cuja

.

derrota nas úLtimas eleições o abalou muito.
DO DEP� DÉRCIO

.

KNOP: Como
-

relator da Comis
são Especial que estuda a reforrnulação . da Lei Orgâ-
nlce dos Municípios, informou da tribuna da Assern-
.bléla que objetivandc :'UI11 trabalho mals completo",
está recolhendo suqestões dos Prefeitos, das Câmaras.
de Vereadores, das Associações Microrrêgionais de mu

nicípiös- � Deputados, É pretensão da Cömissão Par
lamentar concluir os trabalhos'ê submeter. 6 novo pro- :

jeto à apreciação do Poder Legislativo ainda no decor-
.

rer deste ano. Segundo o Oep. Dérclo Knop, já 'somam .

a mais de cem o número de sugestões, a maioria de-'
las "refere-se à redução do' prazo .de licença dos ve-

·

readores para possibilitar a. cOl)v6caç_ão de suplentes
e a concessão de- maiores poderes para as Câmaras de
Vereadores de fiscalizarem as contas municipais". Dis-

see o Deputado que há necessidade--do parlarrrenter res

tabelecer, de .fc:lto,-"pelo,tnenos, 8,lguns poderes pàra as

Câmaras Municipais", naja vista .que 'namentavelmente
as Câmaras estão transform�das em meros . órgãos ho
mologadores d!,s �cisões, já tomada� pelos senhores
Prefeitos M!Jnicipais". Outra prloridede, no seu entendi
mento, é a 'redução de. prazo da licença dos- Vereadores, ..
possibilitando, com isso, .a convoceção des respectivos
suplentes. '

, .
.

.

Do SECR. PAULO GOUVI!A: O registro do passado
edminlstrettvo do Estado, principalrnente as épocas
mais recentes, de 1925 até 1982, com a localização. e
captação de depoimentos e materiais de valer hlstörlco
ainda .existentes, sintetiza; os objetivos lniclals do 'pro·,'
jeto "Memória,Públ ica de Santa Catarina", .

que está.
sendo desenvolvido, Dela Secretaria da Administração
com a coleboração de personalldades da área, científica
E' cultural e o apoio de instituições como a Universida
de Federal de SC, Secretaria de "Cultura, Esporte e TU-

· r ismo, Fundação Catarinense de Cultura, Arquivo PÚ:"
blico-e Imprensa Oficial. Caso não se tome providências
urgentes, Santa Catarina corre o risco 4e' _despercli.çar
preciosos depoimentos de pessoas q(je-pod'êffi' iaf71çar es;

· clarecimentos de, grandê Interesse hlstótlco sobre. a ad-"

mininstração pública de nosso Estado.,;; um'a,:�éZ per
didas estas fontes 'torna-se a' História úrti rnétt:{exercí·
cio de lmaqinação.A primeira etapa do pro'[eto será e

xecutada no preze. de .dois anos. e cobrirá os governqs
·

de -1925,até 1982. Nesta f,asfl -serão pesqclsedos .' jornajs
.

eoutres publicações. Paulo GO\<IY�a, so explicar a posi
.'

ção do Governo Estadual:, em -especial da Secretaria 'da
Admin,istra_ção, dê apolo e lncentivo ao projeto, obser

: vou:I':Estas [utures gerjlçõ,es com cer:tez� ,n6� cóbrarãÇ),;
a pNeservaçäQ �de nossa· memória, jJ'!lpor-tante c�mpo.
nente do patrimônio, cl1lltvralde ,uma cQl1'\unidede". .

. ,� _ÃVSj'4,

E,5TADO DE SANTA CATARINA
,

PREFEITURA. MUNICIPAL DE·JARAGUÁ DO 3liL
SE(:,RETARIA DE fiNANÇAS
Divisão de Contabilidade,

'.

'BAlA-NCETE FINANCEIRO REFERENTE O MaS DE "MAIO", DE 1984

ATEOMf:.S ARRECADAÇÃO
ANTERIOR NO -M,f:.S TOTAL

235.392.537,10 66.554.797,60 30.1.947.334,76'
89.160..342,34 41.928.31.0.,85 131.0.88.653,19

24.00.0.,0.0. 40.;0.00.,0.0. 64.;00.0.;00. '

854.914.783,79
-

416.880..511,14
. 1.171.795.294,9$ ,

43.185.566,62 . 15.448.715,24 5�.634.281,86

-,- 75,0.90.,0.0.' 75.0.90.,0.0.
28.347.. 0.0.0.,0.0. -,� 28.347.0.0.0.;00.

1.29.819.87-0.,39 47.595.0.44,0.0. 177.414.9l4,39 .

-,- 410..830.,00.
' 410..830,0.0.

488;933.298:83 1'.869.777.399,13 :,

150..686.157,40. 123.749.892,0.9 274;436.0.49,49
.

25.555.857,67 7�617.703,71 33.173.56:1,38
176.242,0.15,0.7 131.367.595,80. 30.7 .�o.9 .61 o.,87SOM AS , Cr$
___;_ -.- _

SALDO DO MtS ANTERIOR
Disponível

C a i x a

Bancos _:_ disponível
Bancos - vinculado

Realizável
Celesc'-S.A. - Ç/TIP
Câmara dê Vereadores

.>

R, EC E 'I T A
T I T U -L O.S

RECEITA., ORÇAMENTÁRIA
Receitas Correntes
Receita' Tributária
Receite patrimonial
Receita Industrial

. rfansferências Correntes
Outras 'Receitas Correntes'

. \.
.

Receites de Capital
Alienação de' Bens
Operações de crédito
Transferências de capital
Outras Receitas de Capital

SOM AS Cr$

RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA
Contas empenhadas ,a pagar'
Depósitos de diversas origens

5.652.519,14
935.698,0.95,41
,83;20.2.310.,60.

i25.972.9o.6/2� ,

13.50.0..682,0.0

2.328.o.17,2�
438.043..719,42
24.230·219,50

38.872.920.,71
6.9 � 4.222,00.

7;980..536,36·
1.373.741.814,83-
10.7.432.530.,10.

1�:4.845.826,92
20..314.90.4,00

SOM AS ..•.......... : -Cr$ 1.164.0.26.51,3,36 51C.289.o.98í85
'

1.674.315.612,21
----------._-----�--------------------_.--

TOT A L ._: _
Cr$ 2.721.112.628,73. 1.130.,589.993,48 3.851.70.2.622,21

ATE O Mf:.S
ANTERIOR

DESPESA
T rOT U L o S
DESPESA O�ÇAMENTÁRIA
0.100. Câmara -de Vereadores· 12.200:128,0.0.
0.20.0. Gabinete do Prefei-to 23.423. r75,84
030.0. Secretaria de- Administr.

.

87.942.367.,05
0.40.0. Secretaria de Finanças' 29.0.0.6.648,,92-
0.50.0., Secretaria de Saúde e Bem -

,

Estar Social
'

. 26.858.559,42-
.060.0 Secretária de Educação, Cul

, tura, Esporte e Turismo'
070.0 Secretaria de Planejernento,

Obras, Viação e Servo Públ.

DESP�SAS
NO Mf:.S

6.598.638,00.
8.842.143�96

43.060.442,37
4.344.154,0.0

·14.757,,712.82

TOTAL

.18.798.766,0.0.
'32.265.319,80.
l31 .00.2.80.9,42
33.350..602,92

553.598.757,71

94�308.839,2S-�· 39.367.,237,35

-41.616.272,24

133.676.0.76,60.

333.35S.342,c13 886.957.0.99,84

SOM AS .•.. ' : -

.. , . e-s 827.338A76,J9 '450..328.670.,63 1.277.667.146,82
--�------���------------�------------�-

DESPESAS EXTRAORÇAMENTÁRIA_
Desp_esas de meses anteriores 10.1.337.375,29
Restos a -pagar de 1983, 217.954.900.,27
Depósitos de diversas origens 25.80.1.188;55
Débitos de Tesouraria 7.602.777,53

S Ö M__A- S '.- Cr.$ 352.696.241,64

SALDO PAR�·O Mt=.S SEGUINTE

4�:5o.2:55f, 11
23.0.0.0.0.0.0.,0.0.

-

7.278.776,37
4.582 .438�Ö8 :.

80..363.766,56

146.839.927,40.
240.954.90.0.,27,
33.0.79.964,9.2
12.186.215,61

,433.060..0.0.8,20.

Disponível- _

C a i x a

Bancos=-. disponível
Bancos{�' vlncolado

Realizável:-
'

.

"

Celesc: SA.·� C/TlP
Cêmara'íde Vereadores

7,388.326,04
1.279.879 ;914,0.0

96.0.40.437,40.

137.454.329,46 .

20.314,904,00. '

. '.

2,80.5.687,40 10..194.0.13,44
517.259.712,92 1.797.139.626,92

, 16.973:499,96 .
' ... 113.o.13.937,36

" ,: ._",

. "..
.

�'-" ,

,.

.
. ,..;- _,..�

55.657.424,0.1 '193.111.751,47
, 7 ..201,2s4ßO '-, - 27;516.138,0.0

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

SOM AS .. : , •...... Cr$ 1.541.0.77.910.,90. 599.897.556,29 2;140.975.467,19
T O TA L Cr$ 2.721.112,628,73 ,l..13o..5�9',993,48 3.851.80.2.622,21

�----�-------------------

rjb/Prefeitu'ra Munidp�1 de / Járagu'á do Sul, em 31
DURVAL VASEL IVO KONELL

Prefeito Municipal' Secret.O de Finanças

de "MAIOH de 1984.
RENATO:·JOSÉ BORTOL.INI

CRe SC h.O 5.40.0.
Técnko em -Contabilidade'

i..
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PoÍiti�'a, Politicos, :Folclore & Cia.
,

.
'

Conversa puxa COnversa e

o seu alinhavado acaba dan
do em coisas lnteressantes
do passado desta' terra.

Esta aconteceu no Bar
Catarínense aí na esquina
das ruas 1 (Getúlio Vargas)
e 29 (Cél. Emílio Carlos Jo

urdan), que foi o mais fa-
,

moso dos bares que os qua
rentões de hoje recordam
com saudade.
Foi' seu primel ro dono Jo

sef Albus, seguido do ,"Co
pinho", depois Werner Stan
.ge, OHbio e Osny Müller,
Arthur Ristow e Marutti &
Dernethê.e assim por dian
te. Hofe a edificação abriga
o Feirão das 'Malhas.

Nos áureos tempos, du
rante o dle era o Ideal
ideal de encontro des polí
ticos, enquanto. aguarda
vam os trens "misto" ou

"expresso", e à noite, de-

fato pitoresco. Apreendera
a ter paciência com, clientes
d� seu Hotel Central e os

passageiros, de seu Taxi;
,

.Mas chegou, 'um dia em

que a paciência se esgotou
e partiu pra ignorância.
Um frequenteder andava

com a macaca e torrava a

paciência do dono do bar,
a quem, dirigia desaforos
para irritá-lo:

,

Vamos ficar quieto
que é melhor, .dlzla Ristow.

O cliente dizia outro de-
saforo.

'

- É bom você calar a

tua boca.
- Calar a boca, o que!

Você sabe com quem tá fa-
lando?

"

- Gela a boca que te,
jogo lá fóra ..

,

Nova ofensa do cliente
-------------------

que sorvia, mais uma cani-
nha.

'

----: Cala boca que te -que
bro à_ cara.
Arthur Ristow que tam

bém era conhecido pela el
-cunha de "deixa que eu chu-,
to", pelo arrastar de uma'
das pernas, deu por eoéer't;;
reda a . sua paciência:'

Pegou o freguês pelo, cán
gote e levantou-o até 1 me

tro do chão, com as suas
mãos nos sovacos, ,jogou-o
nomeio da rua:

- Olha que tú também

pois das sessões, de cinema
no Buhr ou no Ideal, servia

para urna esticada a mals
na madrugada. Especialmen
te quando o sisudo Harnack
resolvia fechar o seu bar
mais cedo, na Mal. Floriano,
pare escapar das Bierleichen
os inveterados "babões" no

tívagos que infernizavam os

barmen.

'FoI bar de ellte que du
rante muitos anos tinha co

mo frequentedores assíduos
os drs. Arquimedes Dantas,
Príamo Ferreira do Amaral
e Silva, Luiz de Souza, Má
rio Tavares, Waldemar Grub
ba,' Artur Müller, Ney Fran
co, Walter Jenssen. Adolfo
Emmendõrfer, Seme Mattar,
"Bernlnho Grubba e outros

usuários que a memória dei-

xou engulir pela poeira do
tempo.
Quem leu O Engenheiro

Misael, romance escrito por
Augusto Sylvio, no longín
quo ano de 1956, - o Pro
doehl que hoje reside ne.

Epitácio Pessoa, 284, perlo'
do Posto Enke, é levado a

crer que o autor lnspirou-se
nesse ba r, pa ra descrever as

situações e diálogos de sua

Jaranápolis, naturalmente se

transportando para um fu
turo que seriam os tempos
atuais.

Infelizmente a sue deca
dência contribuiu pare que
o progresso o engulisse.

No tempo de Artnur Ris
tow, homenzarrão 'de seus
quase 2 metros "e cento e'

tantos quilos, aconteceu um

BlBEse ,k2

Curso, 'sobre
prevenção de drogas

Foram abertas dia 18, nas sedes das Ucres, as ins

crições pára' o treinamento de professores para ação
preventiva sobre droqas no mero escolar. Poderão se

inscrever professores, de preferência da área de ciên
cias e biologia, dernonstrar Interesse em' atuar 'em i:l
ções preventivas ao 'uso de : drogas' j unto aos" escolares
ou ser técnico da Secretaria' da

.

Educação. Serão 230

vagas distribuídas entre as 20 Ocres. O treinamento se

rá'desenvolvido de 16a 20 de julho, em Florianópolis
e os interessados poderão obter maiores informações
nas sedes das Ucres, até ,o' próximo dia 29, quando se

rão encerradas as inscrições. O. treinamento oferece·

.

bolsa de estudo e indenização de parte das passagens.,

. não presta, viu!?
Refeito da surpresa, O'

freguês volta à calçada; lim

pa o
.

PÓ da estrada e adver
te:

,

.� Você me paga "seo"
f.d.p.l

Não pagou, por que tem

pos depois Arthur neqocle-:
va o. seu estabelecimento. �

-OOO:_
Essa é curta e rasteira.

"Seo" 'Vieira; investido no

. cargode prefeito, um dos
199 de Santa Catarina, 'es-

-

.tava . querendo' pagar uma

conta e chamou o "asses.
ser" e secretário, para e�
mitir um cheque de 60 mi
lhas.

,

Na dúvida, o secretário
',re$o�ve(J experimentar o

conhecimento do "burgo-
mestre":

"

- Prefeito, 60. sé escreve
com 2 IIS" ou com cê -cedi
lha (cedilhado) ..
O Chefe do Executivo bo-:

. tou a mão' na cabeça e aper
tou os miolos:'
_. E você também não

sabe; meu chapa?
.,

Ante a negativa do secre

tário, o prefeito decidiu 50-

Iênernente:
.

....:_ Olha aqui, faça' dois
cheques de 30 e pronto,
O cobrador saiu admira

do da cena, balançando dois

c.heques fresquinhso da sil
va.

Evi Sinsval - Junhpj84

Agên<cia
Cosmos de
Viage ns ltda.

Não pere 110 tempo, viaje! Conheça o Brasil e o Mundo
pela AGSNCIA COSMOS. Pa,ssagens aéreas, rodoviárias,·
marítimas, programas especiais de férias, cruzeiros ma

rítimos e passegens das empresas Catarinense, ltapeml
rim, Reunidas"Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.
Rua Antônio Tobhis, 50 - 1.· anelar - Fones: 12-0520 e

72·1709 Telex '0474-23Q ACVI,..BR. Jaraguá' do Sul.
Embratur �2114��2.2 '.

.

'

"
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Este jornal é associado a ADJORI/SC e ABRAJORI.

'" HÁ 40 ANOS chavam a noive classe dos Agentes Fis
cais. "E o qUe fazem? Ameaçam. Come-

- O Baependi que ainda era Associá- çam por dizer que, si se defender estará
ção Atlética e não CLUBE, colhia duas sujeito a levantamento novo, muito mais
signific:ativas vitórias frente ao Peri F.F. rigoroso, e o valor ...rá, então, bem mais
Clube, de Mafrá, em -basquete e futebdl. alto. Mas, que tipo de fiscal é esse que
Em basquete o

.
Leão Serrano, assim co-·· deixa de notificar o que, realmente, é de

nhecido o Peri realizava em Jaraguá duas
.

vido ao Estado? Chama o contribuinte de
partidas, vencidos pelos locais pelo esco- sonegador e é ele, o mau Agente Fiscal, o

re de 34 a 18 e 35 á 32. A equipe baepen- ladrão do Erário Póblico. Quem dos dois
diana era formada por Walter, Amauri, d.e'lia estar frequentando o sol quadradCl?"
Pacheco, Geraldo e. Egon, para a primeira.. _ E termina um longo arrazoado - "Es
partida e Walter, Benedito, Loth.,-, Paehe- tá na hora ch. uma varredura. Não a var

co e Egon, para a segunda. No futebol . redura do JAnio. Mas a varredura. hlgieni-
também vencia o time alvi�anil por 3xl; zante cIO Mar�hal Castelo Branco".
com a equipe formada por Arn'o; Berni-
nho, Girola, Kilh, Amauri e Helnz, José, - Victor SchmÖCkel, diretor do
Leurençe, Cirineu, Elpídio e Emílio. "C-brreiô do Povo", recebia carta d. Coru

pá. assinada por A.S.S., que era atendida'
r

C I "I'
.

na coluna Cartas e onsu tas: .." I no

jornal "Correlo do Povo", requerimento
formulàdo por V.S. aö Prefeito. Municipal,
soUcitando pro�idancias no s.ntl�o 'de
que, os funcfon'rlos iriatlvos gozem dos
mesmo. direitos no aumento salarial. .. "

INGO I(RAUSE - TÉCNICO CONTÁBIL

Abertura de firmas. - Elaboração de contrato

social. .....!.. Alteração contratual.
Encerramento e/ou 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

decla-ração ou vai entregar, consulte-nos. O Leão
lião perdoa. Declare certo. .

�

Rua Donaldo Gehring, 120 - Fone 72-0808 • Jguá. do Sm

- Pelo Decreto-Lei Municipal n.O 121,
o prefeito municipal Leonidas C. Herbster,
criava o curso noturno d. al'abetiz�çio
com cursos que seriam desdobrados' em
tant<!s classes quantas' se tornassem ne
cessárias dentro da dotação o..�amentá
ria. Era uma iniciativa d�s mais' ousádas
para a época ii que põem no bolso 0$
cursos oferecidos pelo atual Mobral dos
nossos dias.

A' resposta: '710 reqúerimento em apreço
foi aprovado, unânlmemente, pelos ,verea

dores que cómpareceram à r.ferida Ses
,são. Basta, �ágora, o Prefeito responder
aOS termos reqverldQs. e encaminhar à
Câmara Municipal, o plano �. reajuste dos
inativos"o qU'e esperámos:Se dê o mais
breve possívet".

'" HÁ 30 ANOS

A Rede de Viação Paraná-Santa
Ca.farina éimeaçava parar os trens de ear

ga e.._ de passageiro.s, por falta de lenha
para as locomotiyas. De Blumenau provi
nha igual informação, que já parali�ara
os trens de carga. Em, Curitiba o general
Ibirê de Matos assumia o cargo de diretor
RVPSC e Uma das primeiras medidas pa
ra reerguer o tráfego da ferrovia foi a li
berdade de fornecimento de lenha até. en- .

tão nas mãos de alguns felizardos conces
sionários que ,engordavam a custa elos
fornecedores, mandando pagar CrS 50,00
por cúbico de lenha na estàçio, que' era
para normali.zar tais fornecimentos e,
consequentemente do tráfego, quase pa'ra
lisado. Dizia o CP que "ha tanta coisa su

ja na estrada' a ser normalisada, espe
cialmente no que respeit, a

.

evasão d.
renda, que, bem estudadas e reprimidas
as malandragens", melhoraria: a situação
de bem serviro público. �!Muito bem, ge
neral! Meta·a púa e terá os aplausos d.
todos os que pensam num Brasil me
lhor" �

Para o Dia dos Namorados
as melhores sugestões para presentes estão na JOALHE
RIA A PJ:ROLA, que realçam o seu requinte e bom g�s
to, Peças de joalheria, decoração, objetos em prata, crrs
tal e porcelana e muito mais na Pt::ROLA. Em anexo, a

ÓTICA MODERNA.

... HA 10 ANOS

o "CorreiO do Povo" pubHcaiva
uma nota da' Agência Meridional: "A di

reção nacional dI' EBCT voltou a pedir à
todos os prefeitos do PaísJ para '

que nio

sejam tio voluveis em, relação aos no

mes de ruas' de suas cidades, pois, as

constantes mudanç;ll�.estio enlouquecen
do os carteir�. Segundo os CorreiOs, na

cidade �"
.

Arrea', pOr exemplo, uma rua,
nos últimos 10 anos, mudou de nome 4

vezes: "Joio Goulart", "Castelo Branco",
"Costa e Silva" e "Garrastazu M�ici".
Não mudou uma 5a. vez provavelmente

'

porque o pr.. idente Geisel proibiu o uso

de seu nome em logradouros públicos".
,

- Ja ime, que é Jaime Blanck d'A Co

merciai tocava a coluna "Correio do Po

vo" nos Esportes: �.. "Depois dos resulta
dos 'da última rodada, Ba,pendi 3x3 Amá-

.

rica de Joinville, Caxias OxO Juventus, Es.·
trela lx.O Atlético de S. Francis�o do Sul,
terá prosseguimento neste finar d. sema

na as disputas da Chave t'A", do Zonal
Norte do Estado, dentro das disputas da

Taça' Governador do Estado".

Joalheria A Pérola
ÓTI(:A MODERNA

.

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72.1823

Escandinavia a nova opção. Copenhagem com 30% de

desconto, na tarifa ponto a ponto. Consulte o seu. agen
te de viagem ou a

lISAS
.

SCf,f'IItffII'MN1.,111'
NÓRDICA REPRESENTAÇõES

Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22-8477 - Blumenau HÁ20 ANOS

EVI SINSVAL andava de bronca
com a fiscaJ.iza,ção do ICM, que classifi
cou de Vigarice Fiscal, dizendo que man-

Guarda-Pésr
.........

\
�

Vá na Loja do Guarda-Pó,
onde você encontra aventais, [alecos, macacões, camisas, calças brancas e pretas, pa
letós de garçon e mais toda linha de uniformes para indústrias, hotéls e supermerca-
dos.

-

Rua Padre Jacobs, n.o· 23 - Fone 22.!�4n em Blumenau e Rua do Príncipe, n.O 7139
Telefone 33-5660 - em Jclnvtlle.

J '-
.

.:_-'.��'-----------------,
f

Instaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Rua Gullherme Weege, lU - fane: 12-008.1
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RELOJOARIA AVENIDA,
As mais finas sugestões, para presentes;

jóias, relógios, violões, troféus,
'

medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal,e na'Getúlio Vargas

COMERCIAL FLORIANI
Revenda e essistência técnica Sharp e Dismac.

Toda linha de máquinas de escrever
,

Olivetti e máquinas usadas Ollvettl e Remington, com
garantia. Acessórios em geral e

'

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

Venâncio da Silva Porto, 331 - Fone 72.1492

.

FUNILARIA JARAGUA LTOA·
Calhas para todas as finalidades. Faça-nos

uma visita. Estamos em condições
de atendê-los eficie.ntemente.

Rua Felipe $chmidt, 279 - T_I.fon. 72.0448

-

TERRAPLENAGEM VARG'AS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HEL1:NA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!
,

: Rua Joi,nville, 1.016 - Telefone 72.1101

A moda certa em roupas e calçados está na
CINDERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inilerno da
CINDERELA'

Veste bem. A rnoda certa, na Getúlio Vargas,

e Ina Emílio Jourdan. '

LANZNASTER -... O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e '

artigos fino_s para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal. Deodoro, 364 - fone 72.1267
I

,
,

MARCHALL' POLIMENTOS

Lavação, polimento, teto e estofamentos
,

'

limpeza de carros em geral.

Avenida Ge túlio Vargas, 210

Baterias novas, usadas, recondicionanientös, "

, recargas, e consertos em geral.
Rua CeI. Procópio Gomes de Oliv�ita 227, Fone 72-0363

Jaraguá do 'Sul -.. SC.

Edital
AUREA MÜLLER GRUBBA� Tabeliã Desionade de Notas e Oficial de Protestos de Títulos
da Comarca de Jaraqué do Sul, Estado-de Santa Catarina, na forma da lei, etc... I
Faz saber a todos quantos este edital virem que se acham neste cartório para protesto

,

os títulos contra: ANTONIO JULIÃO DA COS TA, Rua João Januário Airoso, ,1877, nesta.
AURI LEITE, Estrada Garibaldi; nesta. ALMERINDO VICENTE DA SILVA, Rua Domingos
Demarchi, s/n, nesta. ANTONIO CAETANO, Rua Campo Alegre, s/n, nesta. CLAUDIO

, DOPKE, Rua João rozini_, s/n; nesta. IONE TERESINUA ROSA, Rua Jorge Lãcerda, 215,
Corupá.IVAM GRUTZMACHER, Estrada Rio Certo lI,s/n, nesta. MAURI SILVA, Rua Du.
quede Caxias,223, nesta. MARGA�IDA FEDER, RuaVenançioda SilvaPorto, .191, nesta.
NILSON MORCH DA SILVA, Av. Mal. Deodoro, s/n, apto. 26, nesta. NORBERTO INACIO
GIELOW., nesta. QLAVIO MARIO SCHOPPING, Rua Henrique Marquardt, 284, nesta. OS�
NI SILVA, Rua Henrique Piazera, 193, nesta. TEREZINHA SANSON, Rua Preso Epitácio
Pessea, nesta. VALDIR ARNO STRICKER a/c Banco do Brasil SA, nesta.

E, como os dites devedores não foram encon trados e ou se recusaram a aceitar a devida
intimação faz por intermédio do presente edi tal para que/ os mesmos compareçam neste
Cartório. na Rua Artur Müller, 78, no prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou
então dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referidos títulos protestados na
forma da lei, etc, ns/ Jaraqué 'do Sul, 20 dê [unhode 1984.· ,

AUREA MÜI,..LER GRUBA - Tabeliã Desiqnada de Notas e Oficial de Protestos de Títulos
da Comarca de Jaraqué do Sul .

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

Farmácia Paraná
Admlnlstrada por profissionais farmacêuticas formadas, com 10 anos de experiên
cia,' sob a direção de Neila Maria da Silva- CRF.\1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.

Aviamento de receitas, medicamentos, e perfumaria� e os melhores preços da pra- '

çá estão aq_ui. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindh:atos.

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

, _)

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.
[.

Revendedor Autorizado
,.

RONDA

Entre noMonza4 portas por aqui�
- ' .

Elleidaerfer Comércio
'

�I Ve[culls lida.

Jardim São Luiz
COMPRE O SEU LOTE NO JARDIM SAO LUIZ E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·
JARDIM,SÃO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO

JARAGUA ESQUERDO.
. " "

IMOBI LlARIOS
LTDA.
CRECI-Q93 • 11.· REGllO

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72-1136

EMPREENDIMÉNTOS
MARCATTO

'---------�------------------------_/
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Rua CeI. Proc. Gomes de Oli
veira, 285 - Fone 72-0977 Telex

0474341 JGST - Jaraquä do Sul - SC.
. ,

. Embratur-030090042/9

JARAGUÁ TURIMO'AGeN.
CIA DE VIAGENS

PROMOVE

Excursão a Cidade da Criança, em
S. Bernardo do Campo j 'visita ao,

play-center e simba safari. Saída:
29.06 e retorno: 1.0.07.

Branco jogaram quarta-feira,
estando marcadas pere hoje,
dia 23, às 15h Barro Branco'
x Lojas Klein e às 17h, Vete•

.

rarlos x Amizade. A bocha é
outro esporte que movimenta'
os guaramirenses desde o dle
5, quando iniciou-se o 3.° Cem
peonato Municipal

.

de Bocha,
com 16 equipes, que teve en

cerrado ontem à noite, dia 22,
a fase de classificação, quan
do ficaram conhecidas as oito
equipes semifinalistas.

,NOTAS BREVES ESPORTIVA�
-:-- A Câmara de Vereadores a

provou' segunda-feira. moçãQ
.de conqretuleções do vereador
_ Almire Farias Filho, o Peca,
pelo desempenho brilhante na

prova. 400rh c/barreiras, nq
Troféu Brasil, domingo, em

São Paulo. • Neste sábado, a:

partir das 13h30, a quarta 'e.
tapa 'do 3.° çampeonato Jara
guaense de Bicicross, na Pis
ta da Marcatto, na Marechal
Deodoro, do JMC. • Após a

Segundona, a, Liga Jaraguaense
de

.
Futebol deverá promover1

um Torneio Misto lntermunlcla
pal, com a partiçipação de e

quipes de Jaraguá, Corupá,
Guaramlrlm. e' Massaranduba.
• O Campeonato Citadino In
fantil de Futebol de Salão, que
estä pata ser iniciado, terá a

participação" das equipes 'da ',
Mirtes, Urbano, Fabril, Weg e

Wiest. • Interessados em se

inscreverem ao curso de ár
bitros, bandeiras e mesários,
poderão fazê-lo às quartas EI

'sexta-feiras, a partir das 19h30
na sede da Liga .• Os Jogos Mi.

. crorreqioriais ' das regiões Leste
/Norte, serão realizados em

Brusque, de 16 a 19 de agosto,
segundo informou Raul Ro
drigues, que aguarda da Secre
taria de Esportes do Estado,
quals as modelidedes que. Ja
raguá irá participar.• Dias 13
14 e 15 de julho (fase clessl
ficatória) e dias 16 a 21 de
julho (fase final) do. Campeo
nato !;stadual .de Xadrez Mas
culino, em lblrarna. Inscrições

, e informações pelo fone 0473
57-2180,com Sr. Roland Rikli,

, CAMP. MUNICIPAL VARZEA
NO ......, O mau tempo impediu
que domingo último se reali
zassem os jogos pelas Chaves
Verde e Amarela do Municipal
Varzeano de Futebol, que no

entanto foram realizadas quin
ta-feira, dia 21, feriado muni

cipal, no Báependi, 'entre Ind.
Reunidas x Corinthians, Fecul
dade x Viracopos, Arsepum x

Portuguesa, Vila Baependi x V.
Olímpico, Radar x Vitória, S.
Antônio x Cachoeira, Saturno
x Bangu é Colúmbia X Trepp.:
Amanhã, domingo, no Botafo
go, pelas Chaves Azul e Ver-
<rnelha jogarão Malvice x Fi

gueire'nse, S. Luzia x Jaraguá,
-Canarinho x

' Atlântida, Astro
nauta x S. Pauio, Sup. Lenzi X
Cattoni",RiO Molha'x Afa e Flu
minense x Plnçuela,

EMPATE CLASSIFICA O CRUZ DE MALTA - O Cruz
de Malta obteve dorninço uma lmpontante vltórie pelo
Campeonato Estadual Amador, no Estádio Eurico Duwe, ao

derrotar o XV de Novembro de Corup.á por 2 a O) g01s
anotados atrevésds Cóli e Celso.lzidoro Gonçalves foi, o
árbitro, auxiliado por Tibério Stuye José Jaime da Luz
e a equlpe cruzmaltina esteve formada por Renato; Wal-
dir, Celso; Sídio e Cláudio; Ivanir, �ur:t é Roberto; Cóli,
Milton (Lírio) e Nílson (Néco). Após esse jogo, o CI'UZ
de Malta 'lidera a clessiflceçãc. com 5 pontos, q XV de
Novembro tem 2 e a Tupy 1 ponto .. Neste domingo, em

Joinville, diante da Tupy, um simples empate dará .a 'clas
sificação à equipe jaraguaense, para a próxima fase do
campeonato patrocinado pela FCF.

COMEÇOU RETURNO DA SEGUNDONA � Teve início
domingo o returno da Sequndona da Liga Jaraguaense de
Futebol. Com arbltraçern de Waldemar Vieira, Ponte Pre
ta 1 x4 Rio Cerro e Grêmio Garibaldi 3xO XV de Novem
bro, partida dirigida por Ivo Aldrovandl, O certame, con
tinua neste domingo, com as partidas Juventude x 'Ponte'
Preta, Vitória x XV de Novembro e Grêmio Garibaldl x

Rio Cerro, No primeiro turno, o campeão foi o Rio Cer
ro, com 9 pontos, o artilheiro foi Rudi, do Vitória, com

4 gols; o goleiro menos vazado foi Bruch, do Rio Cerro,·
com 3; 'o ataque mais positivo e ia defesa mais vazada
foi a do vltöríe, 14 e 15 .gols e o Rio Cerro defesa me
nos vazada, 3 gols apenas. Em 15 partidas foram anotados
56 gols,.. �

.

CONGRESSO DE ESPORTE PARA TODOS - O Chefe
da Divisão Municipal de Esportes e mais cinco professores
de educação física de Jaragua do Sul, participarão em B.
Horizonte, de 5 a 8 .de j.ulho, do 2.0 Congresso Brasileiro
de Esporte pare Todos, que 'terá- por objetivo, entre ou

tros, criar um espaço de. troca entre agentes e interessa
dos atuantes na condução, estudo, promoção, mobllizeção
e patroçínio 'do esporte não formal e informal, visando o

desenvolvimento na" idéia e na prática do Esporte pára
Todos. O embarque acontecerá nó dia 4 ê de SC, dois
6nibus levarão os congressistas à capitãl minelra, '

,CITADINOS AOULTO E JUVENIL PROS,SEGUEM -' Ja
raguá Fabril x Wiest, Mirte$ x Weg, Coneza x Breithaupt
no dia 19 e, Coneza x Mi rtes, Urbano' x Brei thaupt e AABB
x Weg ontem à noite deram seqüência à Copa .Unibanco

:

de Futebol de Salão. que na segunda 'rodada, dle 15, a

'presentou os resultados Weg 5xl Breithaupt, AABB 4x3
Wiest e J. Fabril 5x5 Urba!Q_Q) esta última, partida emo-

.. ..< cionante e tumultuada, com invasões de quadra. Na terça
feira, dia 26, na ,Arweg, -pela quinta rodada,' jogarão Ur
bano x Mirtes, J. Fabril x Breithaupt e' Wiest x Weg e no
dia 29, sexta-feira, no Artur Müller, AABB .x Coneza, Weg
x Fabril e Breithaupt )(, Mirtes. O certame- juvenil teve
continuidade sábado último, com os [oqos.,Wiest Ox8' Ur:,
bano, Mirtes 8x3 Fabril e Breithaupt ' 4x5 Arweg e na

tarde déste sébado, d.ia, 23, jogarão às 14h Àrweg x Mir
tes, 15h15 Wiest x Breithaupt e 16h30Fabrii x Urbano.
A cjassificação aponta Mirtes com 4, Wiest e Urbano 2,
Fabril e Breithaupt 1 ponto.

.

EQUIPE.WEG - VITÓRIA NO CICLISMO - A Equipe
Weg de Ciclismo obteve domingo vitória na categoria prin
cipal da segunda etapa do Torneio Norte Catarlnense, dis
putada em Joinville, com o segundo lugar de Sílvio E·
wald, o quarto de Wanderley locatelli e. o sexto de Cláu
dio Krüger, o novo' integrante da equipe, de Pomerode.
A próxima etapa está programada para 15 de julho e a

Weg está na primeira colocação, na
.

categoria. princlpal,
juntamente com a Schlösser, de· Brusque. E neste domin
go, outra etapa do Campeonato Estadual de 'Ciclismo e no ,

mês de julho, a equipe Weg deverá tomar parte na Prova
9 de Julho, em São Paulo, uma das mais importantes do
calendário ciclístico brasileiro'.

.

GUARAMIRIM: FUTEBOL E SOCHA MOVIMENTAM -
Esta na fase decisiva o 2.0 Cempéonato da Integração Mu

nicipal de Guaramlrlm, entre CIs quatro equipes finalistas.
No ssébedo passado, no Estáçlio Municipal.t. .. 6rniza.de e Lojas
Klein empataram a, 1 �ol, en9uanto Veteranos' e Barro

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Äs Anotacões de Flávio José
o

'

,.1
o '. ,

• o deputado federal Luiz Henrique da Silveira, em con

tacto. cem esse [orne], ria terça-feira, informou que vai
interceder em Brasília para a instalação. da Junta' de Con
clllaçãoeJulgementor que além de JaraglJ,á, terá jurisdi
ção. sobre Corupé, Guaramirim, Sc-breeder e .. Massarandu- .

ba. Atualmente as. reclamatória's trabalhistas são julgadas,
em Jolnville.
• O atletismo de Jaraguá do S�I teve uma participaçã.
l_11uito boa no último flnal·de-semana

,
no Troféu Brasil d.

Atletismo, disputado ne. Conjunto" Desportivo Constinj:io
Vaz Guimarães, o Ibirapuera, em SP. O 'professor José Au·,
gusta Caglioni' comandqu a pequena equipe d. seis atle
tas, que brilhou junto com os maiores nomes do atletls·
mo naciohal e onde' Cornélia Holzinger, mesmo cotlvales·
-eende de uma pulmonia, C:Ollseguiu' o vice-campeonato
brasileiro nos 400in c/barreiras {medalha de prata), feio
'o mostrado domingo para' todo o Brasil pelas Redes Ban·
deirantes e Globo. O .desempenho ,dos demais foi: eóris
Ronchi em 1-2.0 lugar, no salto a.Jtura, cravando 1,55m;
Waldir Giese a." nos '110m c/barreiras. 12.0 salto c/
var,a; C_arlos H.A. Mira�da; 9.0 'lugar nos HOrn e/barrei
ras; I.,aércio MüHer, 12.0 no salto c/vará' e Sérgio A. Mar·

-t,ins, 22.0 nos 100m rasos.
'

�" A festa ele São.' José, de Cerupá, realita9a dias 9 elO
passados, proporcionou uma arrecadação bruta de Cr$
n.830.170,00 � que deduzidas as descesss de Cr$ ... ..
5.257:420,00 sornou, líquido, Cr$ 6.572.750·,00, conforme
(.) balancete mostrado pele vigário. Valéria' Cardoso. e pe
los presidente e secre�árie Adolfo Baeumle e Ernesto Fe-
ripe Blunk.

...,

•
'

O Centro de Atividades. do Sesi de Jaraguá do Sul
dispõe, de vaga para professora do Programa de Desen·
volvimf!ßtô Infantil (Jardim de I"fint!a), com �carga he
(ária de 4 horas di�rias. 'Requisitos: ter 18 anos comple-

. JOs e possuir 2.° grau com :formação na área do, magis.
féria (normal ou pedagógico 1 9U estar éursando uma
faculdade ligada a �ducação. IriscriçõelS até dia 25.
... ,

Uma noVa associação está nascend$ no. Estado.. Tr\l
ta-se> da Assciciaçãô Cª-tarin�nse 'de Vice-Prefeites; que' já

, r:eàlizeu- encentros preliminares, e :proximamente será efe;'
Jivadçl. Os vice-prefeitos querem assumir ö. lieu papel den
tr.e das administrações municipais e não servir apenas,
para sul;>ir nes palçmques e angariar vetos, para, depeis
de eleitos, não �erem 'reconhecidos.

.

Será apartTdária e
Décio Piaz�ra, e vice' de Jaraguá integra o Il}evimento.
• O Banco Central alerta o público que, a -partir dQ .,dia

. 29, os bancos c9meçarão a re�usar as cédulas' de Cr$ 1,
5, lO e· Cr$ 50;00. Segundo o BC, existem em circulação
698 milhões cle cédula� de CrS 1,00, 157 milhões de Cr$
5,0.0, 225 ,milhões de Cr$ 10,00 e 22 milhões de Cr$ 50.
A partir de 1.0 dé julho, o· público só consegui.rá passar
essas notas nos .departamentqs regionais e na sede do BC.
� Opirliãe _:de um empresáne acerca da atuação dos dê
put<!des de Jaraguá: "O' Reland não. reivindica nada e e
Öctacíliô não tem intere'sse, lege, hão. temes deputados".
E de um prefeito. de PDS, da micrerregião, sebre a as

cenção de Bernháusen a preSidência de PDS N,acienal: "O
Jorge assumiu' para ,ajudar a segurar a alça· de caixão. de
PDS". E do Delegado. de Pelícia da Cemarca sebre es aci
çlentes: ,"O trânsito é o maier asssasino de Jaraguá".
-. O Posto de Saúde �e Corupá récebe,u '·Cr$ 20 mil. dai
Secretaria da Saúde, como auxílio combustível e lubrifi.
,ante à campanha' de mu.ltivacinação realixada sábado. Só
que para receber houve necessidade de ser aberta .conta
especial ("exigência), para a pos,terior prestação de con.
ta$,. Para � 'mesma fmalldad.e, Jaraguá recebeu Cr$ 70
mU, porém, o custo da campanha, encampada

.

pela Pre
Feitura, chegou a Cr$ 73�.200,OO. É o fim da picada!
• A Assödaçã,o de Prefesseres e Educadores de Vale ·de
Itapocu-Apevi, marcou para o 9ia 7 de julho., às 14h30,
no. Sesi, reunião. cem alunes de 7a. a 8a. séries e de 2.°
grau, para a fundação da Asseciaçãe des Estudantes de
Jaraguá de Sul, qu� ebjetiva cengregar e -estudantado de

o

município. ,

• A partit de segunda.feira, o litro do' leite cl nível de
consumidor será comercializado .com um reajuste de 30.4
por cento, passando a clclstar Cr$ 445,00' contra os Cr$
340,00 atuais. ,O prod�tor' receberá, po_' litro, Cr$ .307,00.
• Em Guaramirim começa a ser articl;Jlada a feira livre
e já a.conteceram r:euni.ões cem predutores. A princípio
será semanal e a previ,são é inaugurá-Ia em 90 dias..

r

SASSE
Café' e Balas

PRODUTOS GOSTOSOS'
�,------�------�:�,�,,----,,�(,-,.,:.[�--..----��.

Cetesb vai
assessorar

Nas sessões do Leglslati. feito no Troféu Brasil de O Gerente Regienal pare
voMunicip�l, de Jaraguá do Atletismo, disputado. em, SP Santa Catarina da Cornpa-
Sul dos dias 14 e 18, presi- e, também, forem eprovades nhia de Tecnologia de Sa-
didas pelos vereadores ' Lau- as .sequlntes indkações: a) neamento Ambiental - C�
1"0. Siebert e José Gilberto ao. departamento. de obras tesb, José Dáladler Dias Fer-
Menel, novas reivindic�ções da Prefeitura para

.

que lm- reira, em Jaraguá do Sl;iJ, na
foram encaminhadas ao Pre- plante a tubuleção na rua

. terça-feira, visitou' er-l'{ cem-
feite. De Luiz Zonta (PDS), Leopdldo Mahnke, haja vis- panhia do diretor do Sa-

pedidos pa·ra que a rua 209
'

ta a situação precana em mae, Waldir Rubini, .o" si·s:
- Francisco Hruschka, seja' qV� se encontra a 'artéria: tema de abastecimento 'de
incluída nos benefícios do b ) gestão. junto a Celesc, agua da' cidade, colhendo
sistema de irrigação. de ruas via Executivo Municipal, pa- impressões acerca do asses-

e-para que a rua João Januá-' ra implantação. da ilumina- soremento que a Cetesb
rlo Ayrese, no Jar$lguá �S" çêo pública (4 l)JminárlÇls), dará para a ampl iação da
querdo, seja irrigada cem no final da rua' 42 � Ma� 'Estação. de Tratamento, ob-
maior freqüênéla. Já Errei' ria Umbelina da 'Silva e, c) jetivande o aumente da ce-

Kretzer (PDS), solicitou a instelação de um gabinete pacidade de captação. e tra-
inclusão. no 'plane prlorité- dentério no Grupo. Escolar temente, passando des 70
rlo de pavimentação, a im-' Municipal Albano. K-anzler, litros /sequndo atuais para
plantação. do calçamento a, para atender as mais de 700 1] 2'litrosjsegund0.
paralelepípedos da' coritlnüa- crianças que lá estudam,' Em contacte com o Che- "J

ção da rua Venâncio da Sil- considerando que e equipo- .

fe do Executivo. . Municipal,
va Perto. e parte da rua Joa- edontológice da, munlclpa- c Gerente Regienal da Ce-
quim Francisco. de Paula, -lldade não. tem condições tesb confirmou que a 'am-

no trecho. compreendido en- de atender a todos. pllação é viável e apã ren te-
tre a rua,' Presidente .Eplté- mente de baixe custo pela
cio. Pessoa e' EI BR-280; pe- O vereador Gustavo Ma- estrutura' atualmente exis-
diu ainda Errei a elabora- thedí (PMDB), relvindlcou tente, e, que possibilita se-

ção de . um estude técnico. e' alargamento. da Estrada (ucio!Í<!r e problema de á-
para melhorar e sistema de Tifa Terezinha e Tifa des

gua da cidade para os. pró-
, iluminação. pública nas prJn Menes, bem cemq. a irriga- ximos 4 a 5 anes. Já está-
cipais ruas da cidàde. çãe das princil?ais ruas de se persande tambéril, para

De edil Almiro Farias Fi· Nereu Rames, çnde a peei- o futuro, construir u'ma se-

Ihe, Líder da Bancada de' rá é. uma censtant.e.· Nessas 9unda' estação. de tratamen-
PMDB, feio aprevada m.eçãe sessões, quatro. projetos�de- te e um· nevo reservatório.
congràtulatória à atleta Cor- lei .feram aprovades, em se· Os atuais reservatóries tem

. nélia Holzinger, pele seu, gunda e primeira vetações. capacidade de reservaçãe de
1.750·mil litres de água.
ACetesb também vai dar.

a prefeitura de Jaraguá do
Sul orientação técnica a

cerca 9a implantação. do.
aterro sanitário., qu� e a

sua especialidade, para. en:
de irá tede o lixo restdual
da cidade. A municipalida
de ainda está a procur� de
uma area preplcla par� e

,
aterro, e para a censecução
cio prejeto, e peder público.
municipal vai fermalizar pe
dido d� apeie a Cetesb, a

través de efície ao seu pre
sidente; Werner Zulauf, que'

o

é ca.tarinénse de ·S. Bento.

Câmara: mais pedidos
da edilidade

Klitzke:defendeu a insta

lação de equipamentes anti

poluentes
.

i,unte as indús
"trias e disse que e caçador,

.

via de regra, não é o maier
exterminader da flera e da
fauna, mas sim, as grandes
,reflerestaderas, que prati
cam barbaridades, 'sem se-

rem ceibidas. Almiro Fárias
Filho selidarizou-se cem e

prenunciamento de seu co

I.ega e prometeu seu empe
nhe na busc:a de meies que
venha'm a minerar o pre
blema que' a cada dia se

Çlgrava.

Bartel denuncia
Prefeitura: poluição

o vereader Heinz . Bartel ve, la'mentande a insensatez
denunciou no úítime dia 14 e se el<Cusande pelo ecorri-
na Câmara, a poluição. cau- do. Jesé Alberte Klitzke lou-
sada pela Prefeitura Muni- vou a preocupação de A1mi-
e;ipal, em Rio Cerre fi, onde ro com relação. ao. fato. e

teda a lama e sujeira eriun- parabenizeu e Executi�
da do alargamento. de estra- Municipal pela centrataçãe
da e abertura de valas �e· do professer Alceu Natal
ram depositadas no. pequeno. Longe, para preferir duas
rio. lá existente, na c'Çlbecei- palestras, sebre o meio, amo'
ra da Ponte Gustavo Gumz, biente e reitereu .a hecessj'-
causando represamento. de dade do poder público. ela-
meSmo. é desbÇlrrancamen� borar uma legislação. muni-
to, obstruindo. e curso 'de' cipal para proteger e meio

água e prejudiéando os mo- ambiente, notadamente es

raderes daquela localidade cursos de águà, ml1ite dos
e até mesmo. a firma Gumz . quais já sem vida.,
Irmães, que a cem' metros
do leca,1 tem uma estação
de água, para tratamento. e,
use. industrial, provocando.

,

c éntupimento des filtres.
Segunde e vereader, tal

fato.' é lamentável,. notada
mente em época quando

,

muito se fala em conservar

os ries da peluiçãe. A fir
ma Gumz Irmães, da qu.al
Bartel é diretor, denunciou
a Fatma e ocorrido., visando
apUrar ,responsabilidades.
S,ebre e epis6die; G> Líeler

'ela' Báncada do PMDß, A1mi
ro Fari.as, premeteu levar
ao. conhecimento. de Execv*l-

Aur.eliano deve vencer

. Os membros da Cemis
são Exeçutiva Regional de
PDS decidiram est'a sema-

d f Sna que e parti e ,a-rá, no. ..)

Estado., a consulta às bases
•

para que se manifestem e

indiquem o neme de prefe
rência à su'cessãe presiden
cial. No. Vale de Itapocu,
Aureliano. Chaves é ó pre
ferido .'

da maieria, segundo.
.

algumas lideranças consu�'
tadas, pele que 'já demons
treu no. exercício. da presi
dência e pela sebriedade e

pestura, pelítica. O vice-pre
sidente deve' levar a'maie-
ria dos vot-os da miGrerre

giãe_, na prévia.

.,
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