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CapHaI Sul AmerlCilna do
Ohap6u

JARAGUÁ DeS SUL CIDADE SfMBOLO DA FAMfpA JÇ)URDAN.

Santa Catarina, para mar

car o primeiro ano da ma

ior enchente do século, pro-
'

A diretora da Fundação
Educacional Regional Ja ra

guaense, Profa .. Carl� Sch
reiner, participou segunda
feira, de encontro com di

rigentes fundacionais cata

rinenses, reunidos em as.

sembléia geral da ACAFE.
Discutiu-se, na oportunida
de, o reajuste das enulde
des para o segundo semes
tre letivo e a fórmula de
realização do Vestibular de
1985 que, a princípio, ele
verá permanecer a mesma

que vem sendo adotada des
de 1980, quando foi lmplan-

,

tada uma série de modlfl
cações.
Afora outros assuntos,

conforme informou a dlre
tora da Ferj, foi feito um
relato do Programa de In·

tegração das Fundações nas

Comunidades, divididos em

dois projetos, sendo que um

,deles, "Aperfeiçoamento de
Professeres de 1.0.Grau em

Metodologia de Ensino",
Vem sendo ministrado a 110

professores de escolas i,so.
ladas da 19a. Unidade de
Coordenação Regional de
Ensino; na própria Fer],
devendo encerrar-se no pró.
xirno di. 21.

Mas a grande novidade
do encontro foi o anúncio
da liberação de Cr$ 290m;
lhões correspondentes à a,

juda do Ministério. da Edu
cação ao sistema para 1984,
o que signiftca um alívio
para as finanças da maio
ria da-s instituições de en·

sino superior do Estado.
Desse total coube a Ferj a

, importância de Cr$ 2 mi·
Ihões 601 mil, destinado
pera obras e instalações e

que vai ser aplicado na com

pra de materiais para a

construção do novo mödu
lc de salas de aula, de mo

mento a maior aspiração da
direção da fundação local,
dada a exigüidade· de espa
ço físico. atualmente exls
tente.

Vasel avistá-se com

Tancredo
Quinze prefeitos do PMDB

de Santa Catarina, acompa
nhados do Presidente do
Diretório, Pedro Ivo Cam
pos, participaräm na tarde
de terçafeira, no Palácio 'da
Liberdade, em B. Hortzen

te, da audiência com o go
vernador mineiro Tancredo
Neves, quando lhe entrega
ram um manifesto de apoio
à sua candidatura à Presi
dência da República. Dentre
os prefeitos esteve .0 de Ja

raguá do sor, Durval Vasel,
que 'informou que Tancre
do ficou muito senslbillzado
pela manifestação espontâ
nea dos prefei tos peernede
pistas catarinenses, Estado
pelo qual tem

-

grande es ti-
ma.
, "Caso o governador mi
neiro vier a ser o Presiden
te da República, e tem tu-

,

do para sê-lo, Jaraguá do
Sul vai 'lucrar com isso",
afiançou Vasel, ao [ustifi-

.

car a sua ida à capital das

Asfalto a Schroeder e

ao Seminário

NO SAO LUes CURSO PRÉ-VESTIBULAR
o Colégio São Luís, de

acordo com o seu diretor,
I rmão Frederico Unterber-

. ger, vai desenvolver
.

a pär
tir de agosto, o Curso Pré
Vestibular, com apostilas
do Colégio Santa Mélria, de
Curitiba, como também, o

.. vestibuler simulado. Será
realizado de segundas às

. sextas-feires, à noite, du
rante os horários de aula,
,sendo aberto 'a todos os

candidatos que queiram ten

tar uma vaga na faculdade.
Informações complemen-

Turismo férreo em setembro
I
I

Os secretérlos de turis
mo das prefeituras incluí
das no roteiro do projeto
turismo via férrea, estive
ram reunidos na terça-feira
em Jaraguá do Sul, j'llnta- No Congresso da ABAV
mente com técnicos da Pa- haverá um estande mostran-

ranatur, para dlscussão do do o mapa do roteiro com

material publicitário e dos a demarcação das cidades
custos do projeto, que vai que' serão servidas pela li-

ser apresentado oficlalmen- torina especial. A primeira
te à nível nacional durante viagem, de Curitiba a São
o Congresso da Associação Francisco do Sul acontece-

Brasileira de Agentes de ra na primeira quinzena de

Viagens, de 21 a 25 de a- setembro.

r AOS LEITORES 1
o "Col'reio do povo", em função dos festejos I

-do 108.° aniversário de fundação de Jarequé do Sul,
-não circul�rá no próximo sábado,' dia 21, mas sim,

. somente no dia 24, terça-feira, véspera do feriado

lmuni<;.iPal,
com uma edição .

festiva comemorativa

aOS 108 anos, ao dia do colono, ao dia do moto

rista e eo cinquentenário de emancipação política
e da comarca. A REDAÇAO. ,

.

"
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.
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Durante a solenidade de
inauguração do Ginásio de
Esportes Wi Ily Germano
Gessner, de Corupá, tia ma

nhã de sábado, o governa
dor do Estado, Esperidião
Amin Helou Filho, que vele
trazer a homenagem de S,
Catarina a comuna aniver

sariante, anunciou que foi
lançado o Edital de Concor
rência, para a pavimentação
asfáltica do acesso ao S�
minário Sagrado Coração
de Jesus, de Corupá, tre

cho de 2.400 metros ,e, tam

bém, a conclusão do asfal
to em Jareçué do Sul, no

Bairro João Pessoa, até a

divisa com Schroeder, de
3.800 metros, que deverá
ser executado pela Engepa
sa. Amin lembrou as cons

tantes
.

relvlndlcações dos

deputados Octacílio Pedro
Ramos e Pedro Colin, des
de a. época em que era Se
cretário dos Transportes,
assim como das demais ll
deranças dos municípios
beneficiados.

Durante o ato inaugural
do ginásio de esportes, dis
cursaram o presidente da
Câmara Ernesto F. Blunk,

. o prefeito Albano Melchert
e o deputado Octacílio Ra

mos, além do Governador.

Criada Estação Ecológica do 8racinho
construção, quando foi as

sinado 'o decreto criando a

Estação Ecológica do Bra

cinho, abrangendo uma á
rea de 46milhões, 66mil e

744/metros quadrados de
terras férteis cobertas de
exuberante vegetação nobre
e natural, que abrigam e

xemplares de diversas espé
cies da

.

fauna e

floraíbrasileira, de proprieda e da
Celesc, atingindo os 'uni

cípios de Schroeder, Jara
guá do Sul, Guaramirim e

Joinville.
A Estação Ecológica do

Bracinho (cuja criação ha
víamos divulgado

.

em pri
meira mão) é um santuá
rio da vida natural, consti
tuída de extensa mata, rios,
arroios, córregos, 12 que
das de água e onde a Ce
lesc possui quatro repre
sas de pequeno e' médio
porte e duas usinas hidre
létricas. O ato é de extre

ma importância, pois que
contribui para a preserva
ção do ecossistema em nos

sa região.
O anúncio oficial da cria

ção da Estação Ecológica
fora feito sexta-feira, em

Schroeder, durante assem

bléia da Amvali, pelo Secre
tário Extraordinãrlo. da Re

construção, quando se pro
nunciou, à convite, sobre a

reconstrução de Santa Ca
tarina, onde revelou tarn

bém que já foram inicia
das a instalação 'de esta

ções telemétrlces com vis
tas a prevenir as enchentes,
e medir a quantidade de
chuvas. Numa primeira eta

pa estão sendo atingidas al
gumas regiõ�_ de Santa Ca

tarina, como o Vale do lta

jaí e, numa etapa futurá,
outras regiões também re

ceberão tais estações, inclu
sive o Vale do Itapocu, nos

rios de maior expressão,
objetivando a "formação de
uma rede de estações tele
métricas que dêem indica
tivos confiáveis da densida
de pluviométrica e dos ní-.

)

veis dos rios, evitando, as-

sim, o fator surpresa, co

mo ocorreu' no ano passa
do", disse Konder Reis, eo

"Correio do Povo".

o Governo do Estado de -moveu ato segunda-feira, no
Palácio Santa Catarina, a·

colhendo sugestão do Con
selho Extraordinário da Re-

Mec libera 2',6. milhões à Feri

alterosas.
DENOMINAÇÕES
O Executivo MuniCipal es�

tá remetendo à Câmara de
Vereadores; para apreciação
em agosto, de projeto-de
lei que estende a denomi

nação de Bairro João Pes

soe a toda a Estrada I tapo
cuzinho, em face das dúvi
das surgidas. Com. isso, o

ficialmente, a denominação
seré definida de vez, con

fo�me 'Durval Vasel, que
revelou a conclusão dos
trabalhos de concretaqern
das rampas de asa delta e

o interesse de municlpali
dade em adquirir éréás de

terras pera � edificação de

equipamentQs $odái�.

tares poderão ser obtidas
junto ao educandário. O S.
Luís que está implantando
um parque infantil, em seu

pátio interno, para as cri

anças do 1.° grau, recebeu
recentemente da Fundação
Catarinense de Cultura, por
intermédio do superinten .

dente Udo Wagner, 115 ll
vros de autores catarlnen
ses que vieram enriquecer
o acervo bibliográfico do

colégio, dos quais a cornu

nidade pode igualmente u

sufruir.

gosto, em Brasília, evento

no qual o secretário Bai
duino Raulino vai marcar

presença.
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BAILE DAS' DEBUTANTES'

Nada menos do que doze
menines-moçes já estão Ins
critas para o Baile das De

butantes, do CA' Baepeli
di, que vai acontecer AÖ

"dia 5 de outubro; com "Be

pi e seus Solistas", de Curi
tiba. A dica é do COmpe
tente diretor social do c1u
be, Arno Henschel, 'que es

pera este ano a participa
ção de vinte moças e para
tanto manterá as inscrições
abertas até 15 de setembro"
O acontecimento já vem

sendo preparado!
,RAINHA DOS ESTUDAN

TES - O Baependi, junto
com a Secet, realizará dia
24' de julho, com o Grupo
4a. Redenção, baile do anl
versário da cidade e eleição
da rainha des estudantes e

dos festejos, cujas vendas
de --mesas começam no dia
16. Até 4a. feira, três, can

didatas estavarn inscritas. E
o Baependi tem proçreme
do para 30/11 ou Uj/12
(a confirmar), o baile de
encerramento do bolão e

pare 31 de dezembro, re·
veillon, musicado pejo Gru
po Soçaite, de Blumeneu.

COM LANCHES - .Alu
nas do tercei ro ano dê aná
lises químicas do "Coléqio S.
Luís, em comemoração ao

ençerramento do primeiro
semestre letivo, realizaram
lanché na residência de Sue
li Maestri. Éstiverarn pre
sentes; dentre- outras, Cris
tiane Fi'edler, Mayra Lenzi,
Carla Pereira e a paulista
Márcia Belderrain.
LIQNS CENTRO - Tomou
posse; em cerimônia festi
va, no Itajarö, dia 5, a no

va diretoria do Uons Clube
Centro, em aconteCimento
bastante prestigiado pelas
autoridades, convidados e

associados. Assumiu a pre
sidência, substituindo a Ed
son Dornbusch, o Leão Sig
mar (Magda) Lucht, sendo
Os vice-presidentes Augusto
Zil inski, Osmar Vailatti e,
Uno Baratto, secretários
Guido Gascho e Rolando
Jahnke, tesoureiros Wolf.
gang Riedtmann e Arthur
Rode, diretor animador Os
mar Vailatti, diretor social
Atilano Zimdars e vogais 1
e 2 anos .Alexander Otsa,
'Mário Marcos Ayroso, Horts
Marquardt e Orlando Ber
nardino da Silva. A. fre
qüência nas reuniões, no a·

no leonístico 8�/a4, foi
de 91%, sendo que doze
Leõ,es obtiveram freqüência
de 100%, 'conforme tel a-

, tório da diretoria anterior.
A coluna marcou presença
na tomada de posse.
ROTARY GUARAMIRIM -

A passe festiva,' com jan
tar dançante do RotarvClub
de Guaramirim, no Diana,
aconteceu sexta-feira à noi
te. Izídio Carlos Peixer, que
tem como meta maior a

poiar a juventude guarami
rense, assumiu a presidên
cia do Conselho Diretor, no

lugar de Cläudlo Tomaselli,
sendo seu vice Frederico
Guenther, sécretário Osnil
do Bartel 'e Maurici Zan
qhelinl, tesoureiros Nélson
Pereira e Osmar Klein, di
retores de protocolo Antô.'
nio C.' Zimmermann e Ger
son Ferreira e diretores de
avenidas Cláudio Tomeselll,
Tamio Kida, Salim José De
quêch e Isolmiro João Cor
reia. 'O Re de Guaramirim
promoverá também, no dia
20 de outubro, o Baile das
Debutantes, com "Moacir e

seu Conjunto". Este jornal
fez-se represenlar na posse.
BRUNO MAHNKE - Com
pleta neste dia 14 os seus

bem vividos 83 anos de i-,
dade, o Sr. Bruno Paulo Os'
car Mahnke, pai de D. Br\J
nhilde e de D. Relinde, que
ao lado da espOsa Olga vai
receber familiares e amigos
para comemorar o grato a

con(ecimento. Do "CP';, se.

guem os cumprimentos ao

aniversariante, com votos
de muitos anos de vida,
ainda.

CASAMENTOS - São mui
tos os, enlaces matrimoniais

que acontecem hoje e no

sábado seguinte. Esta tar

de, na Majriz, 16h José Um
berto Junkes/lsabel Perei

ra, 17h Amari Ido Fernandes
fRosa Olivia de Oliveira,
Osmar Panstein/Brunilde
Schuster, Moacir Uber/lde
te Marcelino, João Macoppi
/Erna Schwartz, Leonido
Belarmino/Annelise Platzgu
mer e Hilário Mader/Celí
ria Schons; 18h João Perei
ra Raupp./Lourdes Campes.
trini e 20h Álvaro Ewaldj
Giseie Pereira. Na Capela

Grande pré)llloção de relógios Technos a

Cr$ 35.000,00 ou Cr$ 9'.loo,OO mensais na

Relojoaria Avenida

\..,1,2

Jóias e Relógios
Marechal Deodoro, 431; e Getúlio Vargas, 9

, sociação Atlética Kohlbach
realiza neste, sábado, festa
junina em sua sede, lniclan
do às, 1,'5h" com apresenta-
çãode 'duplas sertanejas,

tuar um lugar de .desteque 'sequlndo désfile pelas ruas

pelos conhecimentos hauri- da cidade, pare, às 18h30
dos em bancos acadêmicos. acontecer o casamento cal-
À. bacharelanda Eliane Na- pira e às 19h30 rrucrer o
tali Fodi, os cumprimentos festival interno de música
de_stq_"col,ul")a" certa de que sertaneja. '

encontrará a sua realização ��i��=��=��i����.��������i���.
nos ensinamentos da Facul- I COLUNA DE CORUPÁ _ i� ,

'

dade dê Enfermagem e Obs- ,.i� Foi- das mals presÚgia- ii
tetrícia. *� das 'a inauguração do Co- ��

A PRAÇA 'DA BR.2SÓ � �i Téió e� do Gifui'siode Espor-!�
.� o.

Lemos na edição passada.a �i tes Willy- Germano Gess- ��
informeção do burgomestre, � ner, no último fjnal-de·se� �i' "

I
'

I
. i� .

o.

que se re aciona a cone u- i� mana, com a presença do �i
são do projeto que visa a iI Governador do Éstado. O �i'

d
'

O. .0

construção de um logra ou- §� povo corupaense eccrreu �I
ro público na BR-280, de- ,�t em' messe. e A Sociedade i� �,
fronte a Marisol;: É louvável' �I Ano Bom programou o seu l� '.

'�
, �

a iniciativa da munlclpeli- ti 12,0 Baile do Chopp, 'com i�
,

,

d ,.0 d·i,.;' o"·dade, eproveitan o aque a i� a Ban inna Aurora. A ven- i� ,

área que da'r:6 um .novo vi· �� da de canecos é na sede-��
suai à entrada da cidade. �� social.' e Dia 2817, na So-�!
Antes que seja tarde é bom �� ciedade Atiradores, ' Baileil '

I b I I oid M'
.�

em rar que aque e ogra- :i os- otonstas' com Q ��
douro já tem nome: Praça �� Grupo Musical Elite; e Foi §�
Melvim JOnes. É que quar» §� o maior sucesso o baile ��� �do '

no outro lado da clda- �* de aniversário de Corupá *i '

de, .rou- .mals precisamente �� e a discotéque, realizada ��' ,

na rótula Sul da Pérola do !i sábado. A, freqüência foi �� .

Vale .do Itepocu, foi cons- �� gránde. Valeu! e O "Cor- i�
íd

.0. o.tru, a e praça préxlrne à '�i reio do Povo" foi basten- i�
.

firma Marcatto, deu-se à i� te "elogiado' 'pela última e.'!1
quele local, o nome de Pra- 'i� dição, comemoratfva ao a- ��
ça Paul Percy Herris, atra- i� niversérlo de Corupá. e �i
v�s de uma lei apresentada, �i Neste dom in'go, soarê be- i5
pelo entãO' vereador

'

Eugê� �; neHcente'; ,'na Sociedade i�
nio,Victor Schmäckel. Se �I Krüger, em pr'ol da Ação n
a memória não falha outro �i Social, com Musical Band, �I
projeto foi

.

apresentado, '11 de"" Parey Promoções.
'

e �i
'

dando a agora praça, em §� Uni amplexo ao sr: Orlan- *i '

construção o nOme de Mel- ii do Zan'canélla� 'proprietá- i�vim Jones. Tudo ,de acordo �� rio do GrUta Verde, sem:i�
com o figurino, os homens �§ pre com aquele atendi- §�
públicos da época preten- H mente) ,'cortês.• Neste sá-�;deram homenagear ,2 c1u· �§ bado, na ,Soco Ano Bom, �ibes pe serviço,�' Rotary e U. i� Sweeter Som promove o i�
ons.' No que acertaram na n 4.0 Concurso de Dança, �*'

tampa, fgelos serviços assi. I! cam distribuição de' prê- �I'nalados que os clubes pres- '�§ mias. Sairá ,2 ônibus de ��
töm à Jaraguâ � !:lo Sul. Bo. ft '.Jàr�uá e 2 de' S. ·Bento. liIa branca,; Prefeito!

-

.0
.i�§ E no domirgo, soarê no ��NOIVADO - Com vistc!s � �� Sa�ão' Líder (ex-Vieirense) i�

a �m breve r:natrimôn!o, "lrcotlJ ônibus de Corupá e li '

nOivaram no dia 3" de IU- - i� Guaramirim. e Nas sextas i�
nho, na Capital, d.o Estado, �i feiras' sempre têm aquela �I

'

� pedagoga' S;)vla Maria �� pizza na Lanchonete 'Cali-�i
Cunha de Souza, filha de i� f6rriia, 'ponto de encontro ii
Nélson Murilo CTerezinha) ii da juventude corupaense. I�de S()uza e o bancário Mau;. ,�� e Dil:l 24/7, o Grupo S. ��
rício Moreira ,dos Sanlos, n Jose ê' o ColégiO Teresa �ifilho de Norberto (Amélia) !I Ramos, promovem no Sa- ��
A�d:ade d�s Santos. Ao�' li 1&0 Paroquial, a apresen- �idlStll1t�s nOIvos e respect!. �i tação de duas peças tea� ��vos pal�, os nossos ,cumprl- �i trais e, para tanto, já es- ��
mentos, mesmo qu-e ' taro �� tão vendendo ingressos. i.diamente. ii (,Heinz Waldemar Pai"ey). I;A.A. KOHLBACH - A As- ��...,.ô.o__'GOoe".oeoe6.".o.o.o.o.c.o.o.o.��

"4OeO.oeoeoeoeo.oeo''''O'O'O'O'O'O'o.o.o.o.o.-::.,

& 'Informações
;.,

N. Sra. das Grsças, 17h30
Antônio Beedery'Terezlnha
de Souza e às 18h Ivolnei
Lomberdl/Zenllde- Ropelat
to, [)ia 21/7, na Matriz, às
17h João Maêhado/Maria
Salete Spézia, Venício dos
Santos/Josmane Bizatto, Ar
'lindo Klegin/Marise Maria
Neumann e Cacildo da SN
va/lvone Milnitz; 18h Sér
gio OliveirajDulciméri De
marchi e às 20h Adenor
BUlzi/Mariad e Fátima Kitz-

'

berger. Na Capelã N. Sra.
das Graças, 17h30 Jorge Lo

pes/Ana Perei ra e às 18h,
David Correia/Roseli Maria
Dams. Nosses parabéns!

CURTAS - Trocou idade
dia 7, o Promotor de Jus

tiça da 2a. Vara, Dr, Pedro
Sérgio Steil. Parabénsl .- Q,
Grupo Folclórico Bumba
Meu Boi'apresen te-sé às 20
h30min deste, sábado, em

Guaramirim, na festa [uni
na do Colégio Lauro Zirn
mermann.e A OASE da Rua
Joinville - Km 4, realiza
esta tarde, com, IAICIO às
14h, um bazar e café... Já
no dia 21, a Comunidade
de João Pessoa

'

promove
uma churrascada, às 17h.e',
Na Igreja Evangélica do
Centro, às 18' e 19h, rece

bem a bênção. matrimonial,
os iovel')s tdio Luiz Silvai
Elisabete krüger, 'e Elemar
Schmelzer/Elisabete Ap.are
cida de Pino e O Baependi
realiza neste sábado, a pár
tida final do torneio inter
no de tênis. e Enquanto
isso, 'o' técnico Kiko Capa
relli, informando que se a

chani ,abertas mafrículas
para aulas de tênis,' no pe
ríodo da tarde. e JuéÍrez
Andrade lopes, de Jaraguá
do Sul, foi um dos finalis
tas do 1.° Concurso Nado.
nal de Música Sertaneja;
reali4'ado recentemente pe-'

, Ia Editora Lunardelli.
ELiANE NATALI FODI ........

Neste sábado, 14 de ju
lho a Faculdade de Enfer�
magem e Obstetrícia do V.
do Itajaí forma a sua pri.
meira turma, cumprlndó os

formanc;los o seguinte ceri
monial: lOh Culto i:cumê-

, nico na Igreja Matriz Santís
simo Sacramen-to e às 19h

,

solene coração de gráu 1'10

,Anfit,éatro Adelaide Kqnder
(Fepevi), em Itajaí. Dentre
as formandàs destacamos a

jovem Eliane Natali Fodi,
.f.' de Pedro (Neide Dumker)
Fodi, de tradicional tronco
familiar desta região, que a-,

cabà de conquistar o laurel
universitário e que poderá
conquistar junto da comu·

'nidade em que passa a a-

r40 t' d .Cas��ã� I' d'IpOS e pIzzas a sua Isposlçao e a em ISSO,
lazanha, canelone e aquele chopinho 'gelado, com

, música ambiente-. Aceitamos reservas. , IRua Joinville, n'.e 79, próximo a PQnte Abdon- ,Batista
" ',"
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COl\'tEMORANDO OS 50 ANOS DE
JARAGUA DC SUL

- Reabertura da' Escola,
no início da subida do mor-

<re Boa Vista, a qual estava
fechada' por falta de alu
nos; erdens foram dadas ao

sr. Manoel Luiz da Silva
(falecido) que, na época e

ra Inspetor das Escola's Mu

nicipais, fizesse um levanta
mento, a fim de colher o

número suficiente de erlan

ças em idade escolar, ficou
constatado que havia een-

.

dições da mesma ser, rea

berta.
- Reconstrução do pré

dio escolar de Ribeirão Gr.

, CHEFE DO EXECUTIVO:

Joaquim Piezera - titular.
Período: de 14.04.,1�47 ,a

12.12,.1947.
1.° QUAL A REALlZAÇAq

QUE MAIS MARCOU O SEU
PERíODO DE PREFEITO?
-.A primeira incumbên

cia assumida, foi dar início
a construção do Grupo Es·

colar em Nereu Ramos, cuja
obra ficou a car�o do cons

trutor sr. Albano Kanzler, a
planta do Grupo estava em

poder do mesmo. As des.

p�sas foram pagas, median-
te documentos, pela prefei.
tura, e reembolsados pelo
Estado. Toda a papelada do
mesmo era encaminhada .ao

DEO, em Joinville, para o

Eng. Chefe Schmijgeloff. Ao
término do nosso mandato,
estava a obra coberta, rebo
cada, c/portas e janelas.

,

- Logo ainda na primei
ra semana apareceu na Pre
feitura uma comitiva de la
vradores de Itapocuzinho.
Santa Luzia, a qual repre
sentava os construtores do
famoso Valo de Água, vie
ram solicitar auxílio, para
o rebaixamento da 'estrada
no morro do sr. Temellm:
pretendiam apenas tubos
de trinta' de diâmetro, os

quais foram levados no dia
seguinte, sob a chefia do
fiscal Guilherme Hering,
com. um "famoso" cami
nhão da Prefeitura. A se

gunda viagem foi para levar
duas caçambas, com os tri

lhos, para facilitar o traba
lho daquela gente. Ficaram
satisfeitos, e eu, também.
- A estrada Rio da Luz

II recebeu a primeira cama

da de macadame. Depois de

pronta 'a população local
promoveu um baile no Sa
lão Schünke, do qual, con

vidados, participamos com

muita alegria.
- Ainda nos primeiros

dias de mandato, fui à Co

rupá, a fim de encontrar

alguém que tivesse tempo e

coragem para ser o lnten
dente Distrital de Corupá.
Em contado com OS maio.
rais da época, foi, apontado
o nome do sr. Alfredo Lan

ger. Entrevistado, aceitou,

Nomeado, tomou pesse do

cargo em seguida. Desern
penhou o trabalho com de·

dicação e, acima de tudo, '

co!," hon�stidade.

,
do Norte, o qual estava em

'péssimas condições para a

freqüência dos alunos. A in
cumbência ficou a cargo do
fiscal de obras, sr. Verdi
Lenzi (falecido) e mals O

professor Otávio Darfa, pa
ra providenciar a aquisição
do material necessário. Em

pouco tempo o prédio esta

va renovado.
- Construção do prédio

escolar na localidade' de Vi

eiras, na entrada da estrada
para João Pessoa, em terre

no adquirido de Alvino Mül.
ler. E execução da óbra fi·
cou a cargo da Prefeitura.
nas despesas e fiscalização.

--' Era ,uma época de

muita dificuldade. As chu
vas eram demais, a falta de

transporte, recursos poucos
e o dinheiro necessário era,

curto. A malária castigava a

nossa gente. Crianças per
diam dias e dias de aula

da febre. Erapor causa

uma tristeza. Certo dia re

cebemos um ofício-propa
ganda, de um laboratório do
Rio de Janeiro, o qual ofe
recia um produto de com

bate à malária, fahricado
na Holanda. Garantiam a

cura. Aceitamos a oferta,
encomendamos alguns ml
Ihares de comprimidos, pe
lo reembolso postal. Dias

depois chegava a nossa en

comenda e o Inspetor Es

colar ficava encarregado de
fàzer a distribuição do me-

,

dicamento, através das Es

c�las e, também na Prefei
tura.

ComO diz o ditado: Deus.

faz as coisas, certas na ho
ra exata, Foi um Santo re

médio. A procura foi gran
de e nos agradecemos tudo
isto que se passou.

ESCLARECIMENTO
'Na edição .n.� 3:289, de 25/5 a 1.0;.6/84, do

"Correio do Povo", na página 6, saiu publicado em

edital do Tabelionato Áurea Müller Grubba, o nome

de Albe,·to Vizentainer. Ocorre, no entanto, que a

E'mpresa emitente doo título procedeu 'o envio a Car

tório incorretamente, haja vista que o mesmo ha

via sido anteriormente ,quitado.
�.�----------------��

Weg faz também prospecção'mineral
o Grupo Weg adquiriu

em abril passado o contro

le acionário da Ouimiflore
Química Agro-Florestal Ca
tarinense, empresa sediada
em Joinville e incorporada
à Weg Química, que além
de fabricar tintas, x,ernizes
e outros produtos tirrtorials,
pessaré também a extração
e processamento da resína
do Pinus elliotis, para fabri

cação de breu, resina de
breu, terebentina e óleo de

pinho. A extração e proces
samento dessas -resinas

segundo o Notícias Weg de

meio/junho - estão sendo
incrementadas atualmente
em, vista à

.
abunndância de

matéria-prima, pois que a

Weg Florestal, outra empre
sa do Grupo, em seus três

parques florestais, possui re
servas implantadas que to

talizam 4 milhões de á'rvo
res plantadas.

'

A Weg Florestal desenvol
verá um novo projeto de re

florestamento, no município
de Corupá e recentemente

OleM
retornado aos

. , _.

murnciprcs
Soma a vários milhões de

cruzeiros o valor do ICM re

passado aos municípios do
Vale do ltapocu, conforme

mapa mostrado pela secre

taria-executiva da Amvali.
Até o mês de malo/Bd, B.
Velha havia recebido Cr$
48.148.934,48, Corupá Cr$
106.685.857,55 Guaramirim
Cr$ 137.537.002,58 Jaraguá I

do Sul Cr$1.201.634.436,03
Massaranduba' Cr$ 123.977.

158,48 e Schroeder Cr$ 50.
367.811,23. O valor rece

bido do Imposto' 51, Trans�
missão de Bens Imóveis, até
maio, por Barra Velha foi
e-s 839.874,00, Corupá

-

Cr$ 526.0.00,00, Guarami
rim Cr$ 2.959.899,00, Ja

raguá do Su I Cr$ 2.320.
187,00, Massaranduba ér$
756.380,00 e Schroeder Cr$
92.500,0..0.

A cota do Fundo de Par

ticipação dos -Municípios,
para julho/84, será 12%

_
maior do que a de junho

t e no mês de aqosto a cur-«

I va continuará ascendentel,_
. informou o. secretário-e>se-
! cutivo Dávio Leu, da Amva-
, li, acrescentando que'O bo

lião do ICM a ser rateado
aos municípios catarinenses

,

de acordo com 'os seus ín
I

dices de participação;· :será
de Cr$ 4.854.376.248,00 e

é o maior valar" Gtue os mu

nicípios receberão este ano,
até agora.

edqutrlu naquele murucrpio
uma gleba "de terras de .. ,

1.373 hectares de área, pa
ra plantio de Pinus'e Arau
cária. E afora a' exploração
florestal, o Grupo Weg éx

perimenta também a explo
reção minerais, estando efe
tuando atualmente pesqul
sas de prospecção, 'que em

breve determlnerão a viabi
lidade econômica da extre
ção de argila e caulim, mi
nérios abundantes na re.

'gião.

do pedrão" de vida e saúde
de seus funcionários, com

base 'em pesquisas sócio-e
conômicas, realizadas inter
namente, ,no que tange a'

habitabilidade, adquiriu um

terreno na Estrada I tapo
cuzlnho, distante 3 quilô
metros da Weg II, onde
construirá 44 casas de al
venaria, de 56m2, que se

rão cörnerclallzadas ao cus

to aprox.imado de Cr$ 5,5
milhões (casa e terreno),
com financiamento pelo
BNH. O loteamento será

urbanizado, isto é, com

ruas macadamizadas, esgo
'to, iluminação e água.

•

AS PROPOSTAS DO
CONGRESSO MUNICIPAL

Durante o Cóngresse Mu- maior autonomia aos dire-
nicipal sobre a Democratl- tores de Vcres e diretores
zação da Educação, realize- das escolas para solucionar
do die 29 de junho, no Co- 'problemas pertinentes à re-

légio São Luís, catorze pro- :gião e às unidades escola-
postas foram aprovadas pa- res; 6. necessidade de a-

ra discussão no Congresso 'perfeiçoamento dos profes
Regiona�, que está previsto' sares e melhor remunera

pera a segunda quinzena de ção.; '7. nécessidade de ma

agosto. As propostas são· ior participação eomunlté-
estas: 1. extinção' da pro- ria: apoio às APPs; .8. bus-

. moção. automátiCa e que se- ca de soluções para a pro-
jam dadas condições Hsi- blemática da evasão esca-

cas e pedagógicas para a lar; 9
.. melhoria e amplia-

efetiva operacionalização ção do espaço físico dos es-

dos avanços prcqressivos: tabelecimentos; 10. neces-

2'; necessidade de contrata- sidade de regulamentação
ção de récursos humanos

.

do atual estatuto do magis-
para o trabalho da educa- térlo e plano de carreira
ção, com prioridade para do professor; 11. melhor
serventes e merendeiras, política de assistência ao

professor de ensino relig_io- educando; 12. higiene e as-

so, bibliotecários e especte- sistência médlco-odontolóql-
listas;' :3. desvinculação da ca aos educandos; 1'3:. se-

Educação da Polít.ica Parti- gurança nas escolas e, 14.
çlária; 4. expansão do ensi- respeito à ltvre iniciativa
no de 1.<l e 2.0" graus;. 5. - escolas particulares.

DELEGADO DO IBDF DA O· CANO
O Delegado Estadual do para tanto, irem a Joinville

'Instituto Brasileiro de
.

De- 'solicitar a licença e pagar
s�nvolimento Florestal - taxa de Cr$ 15 mil, sim-.
-'BDF, Ulisses Rogério Arru, plesmente para que possam
da tinha presença confirma- fazer' a sua coivara, mesmo

de na assembléia da Amva- em capão de mato, em syas
I�, sexta-feira, em Schroeder propriedades.
quando seria questionado'

'

sobre desmatamento e re- O mais revoltado era o

Horesternenie. Não. compa- . prefeito de Schroeder e pre-
receu simplesmente porque sidente da Federação Cata-
"se esqueceu da reunião"} rinense das Associações de
conforme informou, por te- M"unicípioll., I\ldo P�$SC'lci,
lefone, um de seus assess-o- para quem dever-se-ia ha-
res, delxando os presentes ver critérios iu�to!> t!i ho,

."
....

"

" .

revoltados pelá atitude, que nestas e nao somente pr-
fai repudiada. O Delegado sar

"

em cima do agricultor
do IBDF chegou a ser qua- que cultiva pera a sua sub-
JWçado . ..de.. "tratante" gela, sistência, quando verdadei-
sua desculpa esfar:rapada, ,rãs barbaridades acontecem

cert�m�nie"p'ressentil1qp qUe em todo, o Brasil, Com des-
.

o dimá nãC; -lhe seria fávo- matamentos criminosos,
rável .diante: de c;ertas ati,tu- sel\l que seus autores se-

deõ Çjue,-Q ;órgão que dirige jam pU,nidos. O plenário da

vem, temqndo, como ,por e� assembléia repudiou a falta
. xemplo no_tificando agricul- de senso de responsabilida-
tC.res de Corupá e Schroe- de do Delegado do IBDF,
eier· (es exemplos citados) ante a presença de prefei-
'i, elaber-arem projeto, para tos, vice-prefeitos, deputa-
abat-imeoto de árvores para dos e, do secretário da, re�

as" suàs roçadás, devendo,
.

construção.

E a empresa, conforme
informa o "Notícias Weg/
92" objetivando a melhorle
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ANIVERSARIANTES
Aniversaria,m hoje: 14
Sr. Bruno Paulo Oscar Ma-.
hnke: Sr. Roberto

'

Grand
berg; Sr. Victor: Viergvtz;
Leni Prestini; Sr. Henrique
Seick, em Serra Pelade-ESi
Sr.. Raul Driessenr. Krismet
ra, filha de Waldemar e

Magda Rau.
Aniversariam, domingo ,

Sra. Ana R. Scheuerj . Sra.
Helena Wolski; Daniele, fi
lha de Hllérlc-- e Guiomar,
Kreis; Dirce, esposa d� A��'
llno . Volkrnann: Adolar Ree
se; Alvaril �omes Jr.; Hil
bert Karsten; Gustavo Vi
eira Rodrigues; Sra. Marli
Staroskv Preuss.
Dia 16 de julho
Geni Lindemann; Alcides, D.
Raimundo; Valdemar da'
Silva; Harry Beck}

'

Sra. E
dir Sasse Wittkówsky; 'Már-

'

ele Rosani Krause.
'

Di� 17 de julho
Sr-. Pedro� Rengel; Sra. Lo
ri 'Splitter Mundstock} 'Sra.
Ellen Sílvia Prodõhl Hansenç
Jaime Antônio Bortoltnl; Al
varo Bassani; Osni Winter',

Nelz Nieis.
'

Dia 18 de ju-fho.
Sr. Eugênio' Gascho: João
Weiter; Landir Dalpia_z; vilr
mira Bussarello; Felipe' Jor
ge Meyer;, Reinaldo Oiel.
Dia 19 de julho
Sr. Osnir Meyer; Diego Djo
nes Brendenburq: Pawla Ri
beiro; Pedro Schmidt; Mô
nica Zilz: Paulo Lange; Ivo
Kamchen; 'Rosani Théifa
cker: Sr. Levinus Krause. .

Dia 20 de jufho
Sra. Diva Sabino Tavares da
Cunha

, Mello; -Sra. Terezí
nha Reck Dumker; 'Ar�o
Jun'ge, em Jlle.; Sr.; Rudol.
fo Keiser; Júlio Cési!r Mor�,
bis; Sra, Alzeni dos Santos:
Sr. Wigando Pscheidt;

,

Dia 21 de julho
Sr. Mário Müller;, Sra. lí
dia, esposa de Hans BeYer.
Sra. Gerta Wielke Lawin'
Sr. Reinóldo Bartei; Sr. Á.
clemar LOfin Frassetta; Srfa
Carim Leithold; Sr. Guido
Franke.
Dia 22 de' julho
.Sr. José Ersching; Sr. José
J. Braga; Sr. José Mirller

, ,.'
em Corupá; Sr. Gilmar 'Ed-
son Lletz; Sra. Maria, Mag
dalena Freiberger; Sr. Ak
fredo Neitzel; Emilen'e An.
dré.ia Krause.
Dia 23 de julho
Sra'. Yolanda Wilhelm Dri�
essen; Sra. Marly Mattar
Silva; Sra. Margit Mey Ode
brecht, em Rio do Sul' Pas
tor Egberto 'Schwanz;' Pas
tor Hermann Waidner; mi
Alemanha; Sr. Ismar' Antô
nio Scnwartz; Sr. Edson Dú
é'1rte; Sra. Angelina Schmitz
Kelly Cristiane Brandem
hurg;' Viviane Maria, Pietru-

, �a; Sr. Guilherme Spengler,
�m alul11�nªv�

NASCIMeNTO"
Dia 03 de junho
Cláudia Francieie, filha de
Ango (Walli) Schoenan.
Dia 24 de junho
Mako,n Fernand� fllho . de
Adolar ,(Ana) Gortz.
Dia 25 de junho
Jucemara, filha de Juvên
cio (Valéria) TorineIli. •
Dia 27 de jUllh�
Jeizeeni, filha de Venério
(Lúcia) Cunha..
Dia 28 de junho
Vanessa, filha 'dê Irineo
(Rosângela) WeiHer.
Dia 30 de junho
Janaina, filha deArildó (Ro�
.se)' Tomeselll,
Dia 02 de julho,
Josieire, filha de Jonas (Ro
semeire) Kauling.
Maria, filhe de Valdir (Lo
rinda) Hornburg. "

,

(Gêmeos): Pletro
"

Di Cario
e Gianfrancésco, filhos ' da'
Antenor {Janlce Galvãó)
-Manfrini.
,Dia 03 de julho
Andrei Jeferson, filho de
Arl inda (Di rce) Zapella.,
Dia Q4 de julho ,

Joice, filha' de Élio (Ivone
te) Raich.
Roselene, filha ' ,.� I� (EI· .

fr lde ) Zennenberg..
Dirceu, filho de Ger:aldc( (A.
vellne ). Lemke.
Dia 05, de ju,lho "

Rafael Robson, filho dé
Jorge (Maria) Belern.
Márcia, filha de Erfried (EI. ,

vira) Walz. '

.Dia 06 de julho,

.Osnildo, filho de Osní ' ('ql.
vi na ) Parma.

,--

Lilian, filha de Nélson (Da-
lila) Kreutzfeld.

�'

Suelen, filha de Sílvio (Ro
seli) Souza.
Di,. 08 de julho
Rodrigo,' fillaó ,de Wilmar
(Ivanete) Hörner.'
Dia 09 de julho
Fernando' I,..uís, filho de Jai,
me (LoureJes) R-ocha.
Rosimar, filha de Adimar
(Guiomar) Walz.'

-

Marcos Rogério, filho' de
Oldemar (Isaide) Hansen;

FALECIMENTOS
Dia 27.06.84

Apolonia Ferreira, 63 anos.

Dia 03.07.84
Artur Stein, 69 anos.

Velmor, Stenger, 63 anos.
Dia 05.07.84
Thacila Francelina Gonçal

: ves Ayroso, 85 anos.

,:A opinião
do leitor
Em 'defesa da ferrovia
Falhas ocorrem em todos

os setores de nossa socle
dáde. Então por que adotar
posições tão radicais quan
to à falta cometida no dia
30 de junho, pela RFFSA?
O artigo publicado na edi
ção de n.O 3.295, nada mais
é do que o reflexo do ho
'mem moderno.

Se formos analisar, a ma

ioria senão a totalidade dos
acidentes ocorridos em nos

sa' cidade, envolvendo trens
e veículos, têm como cau

sa a imprudência dos mo

toristas. Excluir o transpor
te ferroviário de Jaraguá
do Sul não é solução; isto
ebalarle- profundamente a

economia' não só deste mu

nicípio, mas também' de
muitos outros que são ser

vidos pela .ferrovle. Este a-

,to refletiria
-

negativamente
na economia do Estado de
Santa Catarina.
Justamente agora, quan-

.

do se está tentando consci
entizar a população lião a

penas da- importância ,da
ferrovia no transporte mas
como ópção de lazer e tu

rismo, não vejo sentido em

se iniciar movimentos "an
ti-RFFSA".

N0S palses desenvolvidos,
especialmente es do conti.'
nente europeu, a ferrovia
é fator de importância vi
tal nos mais diversos seto
res (economia" turismo, et.c.
Faço um apelo à população
jaragliaense, em sua maio-
ria de ascendência európéia,
para que a Rede Ferroviá·
ria seja mantida e até mes

mo aperfeiçoada em todo o

Norte Catarinense. (Márcia
C. Belc;lerrain).
NOTA DA REDAçAQ: O co

mentário estampado na e-

'dição passada, calisou am

pla repercussão e comentá
rio,s d;'versos. Uns telefona
ram a 'redação cumprimen
tando o posicionamento as

sumido e ovtros considera
ram "pesadas" as coloca.
ções. E como SOmos de res

peitar a opinião alheia, pu
blicamos o que pensa a 'res

,peito a jovem leitora Már
cia.

Festa na Vila Nova
Começa às 15h' deste sá·

bado, a festa junina da AS.
sociação dos Móradores do
Bairro Vila Nova, nos fun.
dos do Fórum da Comarca.
Além das bebid..s, churras.
co, 'spetinho, pinh,ão, ,ca

chor�." quente" quentão _ oÚ·

tro., haverá o t"ldlcional

strudel, além do pau de se-

bo, fogueira, pescaria, se,te

baiano e para animar, vio· -

leiros e gaiteiros do bairro

apresentarão um repertório
caipira. A Comissão Orga
nixador.a convida tPc;la a po
pulação.

Proclamas de Casamento
Áurea Müller Grubbe, Oficial do Registro Civil dO

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul;'Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que comparecerem em Caro
tório, exibindo os documentos exigidos peja lei, 3 fim de se

nabllitarern para casar, os �eguinte�:

Edital 13.792 de 04.07.1984
Francisco Ricardo Schiochet e Terexinha Fagundes.
Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escritório, natural de

Jar,aguá do Sul, neste Estado, domiciliado e residente em

Nereu Ramos" neste distrito, filho de Ricardo Schiochet
e de Ida Murara Schiochet . Ela, brasileira, solteira, bal
conista, natural de Jaraguá do .Su'l; neste Estado, dornl
cilida e residente na Rua Joinville, nesta cidade, filha de
.Genesio Faqundes e de Laide Zapella F�gundes.

Edital 13.793 de 09.07.1984,
....Acácio da Cunha Jacobi é Cristiane da Costa
EI�, brasileiro solteiro, mecânico, natural de Schroeder,
neste Estado, 'domiciJi'ado e residente em Estrada ltapo
cuzlnho, neste d1strito, filho de José Jacobi' e de .Noema
da Cunhe Jaccbi , Ela, bresilelra, solteira, do lar, natu
ral de Jaraguá do Sul, rreste Esfado, dornicillada e' resi

dente em Estrada Itapocuzinho, neste -dlstrito, filha de:
Valério da Costa e de Arlete Schurz da Costa.

Edital 13.794 de 09.07.1984'
,

Cópia recebida do Cartório de Rio do Sul, neste Estado

Nilton Kniess e Darcil� Todt
,

'

'

Ele, brasileiro, solteiro, autônomo, naturàl deste Estado" '

domiciliado e residente em Rio do Sul; neste 'Estado, fi
lho de Silvino Kniess e de Celestina Kniess. Ela, brasi

leira, solteira, almoxarife, natural deste Estado, dornicl
liada e residente nesta cidade, filha de Frederico Todt e

de -Sofia Kienen' Todt.
"

'

Edital 13.795 de 10.07.1984
Gido Aloixi e Lia' Behling
Ele, brasileiro, viúvo, operário, natural de Jaraguá do

Sul, neste Estado, domiciiiado e residente na Rua Bertha
Weege, em Barra do Rio Cêrro, neste distrito, filho de

Givac.hino A!oizi e de Ehsebeth Utpadel Aloizi. Ela, bra

sileira, solteira, do lar" natural de 'Guaramirlm, neste Es

tado domiciliada e residente na Rua Bertha Weege, em

Barra do Rio Cêrro, neste distrito, 'filha de Ernesto 'Bah-

ling e de Elsi Voigt Behlitig. ',' !,
'

•

•

E para que chegue ao conhecimento de todos; martdel

passar o presente edital, que será -publicado pela i�pren
sa e em cartório, onde será afixado durante 15 dias.

Terraplenagem iRibeiro'
Nivelament,o - Terraplenagem e

Prepar.ação de Terreno.

ORLANDO ,RIBEIRO � Diretor,
.'

Rua José Teodoro Ribeiro, 1.720 - Fone 72-1363 ,

Ilha da Figueira � Jaragu-á do Sul - SC.

Agência
Cosmos de

J

Viagens Ltda.
/

Não pdre 1,0 tempo, vja·je! Conheça o Brasil e o Mundo
pela AGI:NCIA COSMOS. Passagens àéreas, ro�oviárias,
marítimasL program<ls especiais de férias, cruzeiros ma_-

"

rítimos e passagens das empresas Catarinense, Hapemi
rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.
Rua Antônio Tobias; 50 - 1.° andar - Fones: 72·0520 e

72-1709 - Telex 0474·230 ACVL.BR. Jaraguá do Sul.
Embratur 02714·00·42.2

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Agora você já sabe: a nota

{iscai ou o ticket de caixa é a

cOO1Provação de qu� você, ao fazer
uma compra, contribuiu para
o desenvolvimento do seu Estado
atr� do ICM.'

,

E clíllD que tem e vai ter ainda repassar ao Estado. Mas você não

muiJa gente negando a nota. São pode entrar de pato nessa história.
os SQneg.adores que querem receber Não vá na conversa. Peça sua

o ICM tio consumidor e niio ' neta fi.;cal, com a convicção de

II

lembre-se: o ICM sai do seu '

bolso e é com ele que o Estado
, mantém escolas, hospitas, i:),
estradas, destina verbas aos �;:
municípios. cria novas frentes de ''
tr.abalho, etc. lY

Comece a fiscalizar o ICM que "
você paga, exigindo sempre a nota '

ou o ticket de caixa na hora da. ,�::i
compra. l"

, '

quem está exercendo um direito.
O direito do consumidor. E verifique
se a nota foi retirada corretamente,
com carhenn

...�.,.

.,.":,

',�

�.
SANTACATARINA

UM COMl'IOOMISSOCOMo FUTU'ot

j

, �..
-

'ECRETARIA DA FAZENDA
�'

. ,

Página 5

Opinião
De CACAU MENEZES: "Uma sim

ples insinuação da coluna já gerou o

maior conflito político na região de
Jaraguá do Sul. O Deputado Octecíllo
Pedro Ramos (PDS) não vai mais con

correr à Assembléia, 'mas, também não
aceita que o atual Superintendente da
Fundação Catarinense de Cultura, Udo
Wagner, seja lançado candidato pelo
PDS dã Norte do Estado. Udo Wagner
sabe do pensamento de Octacilio e con

tra-ateca, garantindo que o "velho po
lítico" está impondo a candidatura de
Paulo Roberto Bauer, filho de Um ex

Prefeito e atual diretor-presidente da
ERUSC".

--00-
Oe HOrnen$ Públicos: "sob o fun

damento de que os ex-presidentes da
República; ex-governadores, ex-senado
res, deputados federais e estaduais
passam a perceber dos cofres públ icos
uma pensão após concluirem seus man

datos, os prefeitos e vereadores de S.
Catarina pretendem que' o privilégio
lhes seja estendido. Várias tentativas

já' foram feitas no passado. Todas, po
rém, infrutíferas. Agora, prefeitos e

vereadores tornam ao assunto a todo
o vapor, procurando, inclusive, obter
apoios pol íticos de diferentes setores.

Se a idéia prosperar e fqr convertida
em lei, serão milhares de pessoas (ex
prefeitos, vices e vereadores) a terem

uma pensão, vitalícia.

-00-
Do Governador JAIR SOARES, do

RS, que encaminhará à Assembléia Le

gislativa projeto que "efetiva todos os

funcionários gaúchos r�gidos pela CLT
e que tenham 10 ou mais anos de ser

viços nessa condlçâo. Incluem-se no
:

benefício não apenas os celetistas da

'adrnlnistração direta, mas também os

das autarquias e ainda os professores
contratados por simples portarias. A

medida, que vem obtendo' ampla re

percussão favorável, bem, que poderia
ser adotada também em Santa Cata

rina. Ganharia o Governo e ganhariam
os funcionários contratados".

-00-
Dos que tentam salvar o "Co.rreio

do Povo": ItA transformação da Com
panhia Jornalfstica Caldas Junior em

sociedade anônima onde os. principais
credores, Caixa Econômica Federal, B.

do, Brasil, Banco do Estado do Rio Gr,
do Sul, funcionários e credores meno

res ficariam com o controle acíonérto
da empresa é uma das propostas que
os funcionários da empresa' deverão
discutir durante a assembléia geral
que se realizará na sede do Sindica
to dos Jornalistas. O Sindicato dos
Jornallstes, Federação Nacional dos
Jornalistas, Sindicato das Empresas de
Publicidade e Propaganda' e uma co

missão de funcionários decidiram que
uma das poucas saídas que existem,

-

antes da falência da empresa é sua,

transformação em S.A. Segundo os

empregados, poderia haver a divisão
"

em duas empresas: uma com contro

le da gráfica e outra com- OS títulos
dos jornais Correlo do Povo e Folha.
da Tarde".

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A PROPóSITO DA ESTAÇÃO EC'OlÓGICA
o governador 'Esperdião

,Amin, acolhendo exposição
de motivo� do Presidente
ela Celesc, 41tair Wagner)
que lhe submeteu. minuta
de decr�to resultante de su

gestão orighlária do Conse·
.

lho Extraordinário da·" Re
·cpnstrução, assinou esta se-.

m,ana o decreto que cria a

Estação Ecológica do Braci
nho

.

(vide. reportagem na,

primeira página l, con$oli
dando, assim, a luta dos
preservacionistas que re

monta. de vários lus(ros. Já
em junho de' 19561 Amadeu
Mahfud, eleito em maio pe- .

Ia 26a. vez consecutiva pre-
.

sidente do Clube
.

de Tiro,
Caça e Pesca Marechal Ron-

.

don, pelas páginas do "C9r-
'

reio do Povo", defendia a
proibição da caça ê a pre
servação dás florestas nati
vas na região, assim. como
fizeram em artigos. publica
dos em "A Notícia" o seU

primo-irmão ..
Celso R'omeo

Colin, fale-defo em maio d.
1983, em· Jóinville, que em

1959, propôs através de vá_"'"
rios artigos a criação de um

Parque de Proteção à Fauna
e Flora na região do Braci-

. nho, em propriedades da
�Empresul (-hoje Celesc) ..Da
mesma forma" na Câmara

'

de Vereadores, o. edil José
Alberto Klitzke, �.eiteradas
vezes lembrou 'num 'p"ssado .

recente, a necessidade da
.

proteção dê! fJora e da .fau-
. na, assim comO a cria,ção

de mecanismos que impe
çam ii sua destruição.
Enfim, não feram poucos

os movimentos pela criação '

da
r Estação Ecológica db

Bracinho, agora eensellda
da. Quando 'governador An.
tônio Carlos Konder Reis,
atualmente Secretário Extra-

.

ordhlárió da Reconstrução, ...

num grande' 'gesto, criou a

Secretaria de 'Tecnologia e

Meio Ambiente,',:a primeira
do gênero no Brasil, i,nfe.
lizmente extinta, que tinha
'dentre os seus programas
a pres�rvação da flora e dá
fauniI, através criação de
parques.
Em fevereiro de 1976, co.

mo já houve'ra feito ante
.. iarmente, o Clube Marechal·
Rondon, de Jaraguá do Sul;
voltou ii sugerir a crIação
de um Parque Estadua'l ou

Estação Ecológica para' a
região dó Bracinho, projeto
que chegou a ser viábiliza-

.

do pela SEMA, mas não con.

cretizado. E eis que, agora,
tardio, é verdade, o decreto
de criação da Estação veio
coroar 05 'efforcos de anos

e 'cabe aqui, a propósito" à
sábia frase do Príncipe Phil
tip, da Inglaterra, durante
ii' reunião da Associação de
Preservação dos Animais

Selvagens: "05 planos po
dem estàr errados, mas ao

menos estamos tentando, o

que é muito melhor do' que
.

deixar as coisas, ,é"lregues
à própria sorte. ,(FJB,) ,]i

Associacäo 'de Vice-Prefeitos
I

A formação., de comissão
provisória' para estudar a

. criação de uma assoclaÇaO
de c"!asse foi uma das prin
cipais df;lfiniç6es ,do' pr'imei

_

ro encontro i.l'lterpartidário
de vice-prefeitos do Estado

. de Santa Catarina, realizado
dia 6 na As'semQléia Legis-

.,

[ativa, onde também foram
defendidas às eleições dire·

.tas e apresentaram' moççes
.

em defesa da reforma td-:
butária. ,. Os . participantes

.

'também coletaram subsí
dios que serão inct!Jídos na

reforma da lei orgânica dos '

municípios de SC.., 'que se

encontra em discussão.
O viCe-prefeito de Jaragu�

de Sul, Décio Rauf Piazerâ,
participou do encontro e

integra a comissão provisó
ria encarregada de estudar
a formação da" 'associação

.

de v.ice-prefeitos, 'que vem

recebehdo adesões, de todö
o Estaco.

.. 21. �__ .... ' s
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SERVICO MILITAR CHAMA RES�VISW .

Tra"n'rsito .. nevo sentido .. ;;:}�5ttRor;DER SEDIOU ASSEMBL,ÉIA DA AMVALI
. C�NCURSO DE �A;S.�f�'�,

. ',{0uni� ;d� �ér�ig� Militar">& J.ßraguá.. .' . V" . ,
. '.. .

. .

A Associação dos ,Municípios do Vale do Itapocu,' .

Cómeça no próximo.' do-.� do. Sul, .solicita\q /c9m.parecimento� com ur- ,

t d realizou dia 6, em Schroeder, a sua 19a, Assembléia Ge-

'gêÍicia, des reseriistàs � relacionadosr,!"para será'vo a o, 'em agosto.', .

rê;1 Ordinérta. Afora os assuntos administratlvos, tratou-
. mingo, "dia 22,: 'no 'Parque

,. . ..' Agropecuário, "a;·:Feir�,:·.Qe·tratar' de assuntos de seus lntereesesx.Adalr A Câmara de Vereadores de Jaraguá do 'Su.1 devoerá • se sobre o movimento econômico e por suqestão do pre-
.. '

d Arte' e Artesanato e,.l· para·Santino Bertotti: -Adalto Hruschkas Ademar votar no segundo semestre, o: projeto-de-le! que define o, felro: e Guaramirim e presidente da Ämvali, José Prefei-
telarnente, o Vaiianda Póe-Priebe: Adílson :Alencar Pr:adi; Adilson Po- trânsito nos binários da área central,' fixando os senti- "to de Aguiar, o plenério aprovou a instalação _ria sede

d I d sia, que irá promover orath; Adolar Petry; Aírton Luis: SehLochet; dos obrigatórios pera circulação 'de veículos e bicicletas, d.,.a A..ssoclação, a ga eria os ex-presidentes, como prC>,va bb Concurso' de Poesias so ere.Alcldes Júnior; Amarildo Rogério Murara; Trata-se de uma proposição da Comissão' Munici.pal de de reconhecimento aos serviços prestados, consu stancia-
I

' ,

f d d Jaraqué. do 'Sul, .. A coorde-Ange q Lennert; Antônio Carlos' Lehmkul: Trânsito, .haja viste 'que o resultado da implantaçãô do do no fato de que todos os pre eltos a microrregião, e
. .

d
.. '

..

d I!.. I .id
., ·nação esta à cargo . da Bi·Antônio .Hei aemann: Antônio Moser;_'Antô-. novo sistema viário na área 'central da cidade esta' sendo acordo com o ro ízio estabe eCI o no ano passado, irão

" '.
•

< blioteca Pública . Munj�ipal.nio Vilm�'r';Zape"a; Ar} Wacholz;;'ArHdo:.Jo... considerado 'positivo na prática e há -, a necessldade de àssurriir a presidência, . ,

.'0" , • •

d I '�Rui Berbose" e a, Prefei-.ão ,,A.da,!li ,A;rildo Tomaselll: Äl"Aaldo .paulo sua legalização mediante lei específica.'
.

. Um dos temas que suscitou ebates re acionou-se
$

.

.

,. .' .' ., rure i'ré outorgar ·Cr 1'50
Erscning;, A�usto Flor da Si,lva; Belifli .Mo- Segundo o projeto; fica .determlnede sentido único' com 'o Tribunal de Contas do Estado, nos. últimos tem-

mil em prêmios, sendo Cr'$.
ser; Belmir,�}y\anoel da Silva; �''ienlcfo ;,.Gia· de trânsito rios dois binários formados por: 1) Av, ,Mal... pos acusado por vários prefeitos de intromissão, cada 'vez

50 mil ao 1,0' coloesdo, Cr$comozzí: carl:bs Alberto Tomazellh Carlos Deodoro, partindo do entroncamento formado por Av. maior, na autonomia dos municípios, Conforme osprefel- 40 ao 2,'0, Cr$ 30 ao 3.0,

Litt: Bertoldi; .. Çarlos 'Pradi; DalfriO :Lopes;. Getúlio Vargas, rua Procópio .Gomes e Marechal Floria.- . tos, o TC vem aplicando uma ação poliCialesça ß glosàn- $

Déé.iér' 8990,; I;)iomar José Guarê}i;;...Elia,W',Roz- no, indo até a alturõ da rua ,Barão do Rio' &ranco, par- d�•. d�,spesas consi,deràdas a�é ';1e�mo
,;

ridíc;u�as':!. �J)� vê� �O��;d10Ó �il ��r�a�����.�za; ."Emi:tà� Rodrigues dos Santó�\.Err_i:m... tindo da Marechal Deodoro até a Reinoldo Rau e rua de encontro aos Interesses publiCaS, A açao Intlrl]ldato- col.ocado.' "

.merm,änn;, Evald� Fodi; Flávio;;;nio ·"'hr; R. Rau; partind() da Barão do Rio Branco até a Procó- ,'.
ria dp Polícia Federal junto aos municípios �evedor�s. a

O regul,amen1:O' .do Varal
FranCISco de ASSIS Sadatke; ';·Gerson "};{ene· pio Gomes, pa.rtindo da Reinoldo Rau ate' o entronca-'

'

Prévid�ncia Social foi outro fato repudiado pelo plená�io
.

6 d I f h h" da Poesia, impõe que'ostra•gQ�fii Gl!mar da Costa; GUmai' Felippr'; Gir. :rnentö iniCialmente referido, fechando, então, o' primeiro ,.
da assem léia a Amva i, con orme c egou a con eCI-

balhos devem ser' originaisrnáf',t.u!:;1: Zanella; Giln1ar RouX:;"G,uido�>pü.tk binário neste' sentido; 2} Rua Mal. 'Ploriano Peixoto, ,,�en:toßos pref�itos,· ,.. . ",., , '" e'cada, participante pod�rájet'; Gu!<i1o Zanluca JÚni.or; ·-Heinrich Bor- . partindo do en'troncl.lmento da MaL, Deodoro e. indo�,até ,.' "i Çomo co�v!dado ,e�peclal, o Secreta\lo E�t�ao�qlnarro expor; no máximo, dois tra-
, ch�rdt; keneu Budendorf; Irineu .Soors; Irio a a'ltura da Epitácio Pessoa e, da Epitácio Pessoa, partin- da Reconstruçao, Anton.lo..

Carlos Konder .Rels, relatc;>':l' o
k k b Ih d d d d d . balhos;·Arabalhos :esses .que

, Pis e;, Ivo Leitz e; Jackson Luiz Drews; ,Ja- do da rua Mal'. Floriarió e indo até"a altura da CeI. Ber- .. �ra. a o que vem se� o executa o es e o ano, passa o,
deverão.:, ser entregues,' no,di:r Sanson; . João A.S, Castro;. João Maria nardo Grubba e da!í, partindo da rwa ; Epitácio ,Pessoa e ·os r�c�rsos recebid�s e aplicados �ó ?overn9 F�der�l, e· dia do Varal. até.as lOh.

M<ld1,1ils;, WaHrid ,Cardoso;' ,warrderleLJoão 'indo até a altura da Getúlio Vargas, 'Para, finalmente, da
..

os p'roje.tos que estao, sendo operaCionalizados, AI�r:n .9Is:o Os trabàlhos serão,.jUlgadosZocätelli; Joel de Álmei,da Mâcbado; "Jorge Getúiío Vargas, 'partindo da :Cel: .

Bernardo Grub.ba, até o, ... !.:.v�I.?� o que falta ainda par,a a ta,r�fa cja reconstru.• çao
.

Ih h
L
..

R J' C I E Id;
.

CIT'" t f t I t t f de 1983 os no diac:28.' de ju o/ __ �s�2,
. UIZ aSa; ose, ar os wa.' ",' �José .. _ar os entroncamento antes referido, fechando,. desta forma, o e ar:nen, ou qu� a ora a,.. errlve ca as rc: e '. _ .. _ .'. na Bibli:oteca Rut ... Barbosa,
Pereira'; José Çarlos Varela; ),:José Hel1'rique segundo binário da área centra,1 neste sentido. ven?a,vals tenha,": tamb��, este

.

ano, prov?ca.äo grandes
f'lor urna.. comissão Hgada a

Scheibe; José Jair Frarizner;' rJosé Marcos; A obediência desses sentidos será obrigatória a tódos prejulzos em varras re�loes d� San:a. Catarina, ,-'. literatura e a cultura.José .Roberto Kuhn; José Roberto Nort; JÚ-. os veículos, sejam automóveis, ciclomotores, motonetas, Como fato lamentavel, �Ol o nao �,ofY1pa:�cl,mento, �o
lio César Thomaze"i; Laércio JStein; ''L!,tiz: bicicletas e similares,

. ,

, Delegado Estadual dó I BDFda assembl,ela, UI,lss(els . Roger}? MULTAS PERDOADASArnaldO' Napoli; Luiz,Carlos de Moraes.; Luiz ' Arruda de Andrade, õlegan o "esquecimento' ela mate7'

<!a'�I�i; PE3reli-a·;:Lyiz 'L.ennert;.:N;árcio Alber� Erus
... C.· c.·oDcIu,i 1,.7... km.,... riif na página 3)-, Pretendiam os prefeitos obter esclar'é- Santa Catarina está entre'

te ßankhardt; Márcio Eichstacl( .;MarcGs Au. cimentos e _orientações detqlhad,a"s sobre' desmatamentos os·Estados que decidiram
O Departamento Municipal de Estradas de Roda,g�_IJj1i' réJ.io Lazzaris; Marcos Luís Qla'� M*tldo· d'e. re·'de.s e reflorestamentos, pois que a ação fisca)

-

desenvofvida,.. éJ:Í1 'conjlúíto cancelar a cp-
ele Guaramirim, concluiu a abertura da Rua H�nrique Za"pefla; Mário F. Stinghen; M�� N_ah· peta IBDF aos própr�os prod'ütores· r�rais, Si.Jsci�ou des:., :br�'��a'. 'd�: n;uitas ,devidas
Friedemann, que liga a 2& dê Agosto com a BR-280, já . ger; Nebcir Dal Ri; Odinor L.'}{�rett�lá- A Erusc � Eletrificação .Rural·de Santa Catarina, em- contentamentos por parte da. populaçao, que por Interm�k, ..

' por:' COhJ(t:lbulntes' eto ICM
permitindo o tráfego de velculos, A Rede fer.roviária Fe-·" vio Mário Schopping; Osmar Herzog; Paulo presa vinculada ao Gab�ne'te do Vice�Governador Victor dib de. seus representantes, desejam externar . a suá, cljs.,' ;:��j9$ ,débitos s.e encontrah,
deral conêedeú autorização para a passagem de nível. Es- R, Arenhardt; Reno Guths; Roberson �kar- Fontana, já conclUIU no atuál. governo 1.78(> quilômetros co.rdância etlJ;)'reta.ção as med.idas 'arbitrárias, .aclOtàdas,,: :tn:sc.dto,S 'em dívida atl�a.
ta semana, uma nova fren,·te"dé trabalho inickfu a aber- do. Wolf; Roberto' Carlos Daniel; Roberto de. n�des de energia elérricá,. A .informação foi prestada, pelo órgão. "",�)::.j

,"

"iité',{ 29- tle feverei'ro des'te
tura da'�éWt.íntra�ão.·t:!a-,.�R�.a{1.::José Pereira Lima, que fará ,; C, 'Tanakai Rolf Ramthum; RonaldoF.iWolf pelo presidente Paulo Roberto Bauer,. acrescentando q\!e., ,�1. , ...

,.

. 'anõ.J:iara' t�rem direito· a

a I igação com a Henriq ;Frl�demann. .

.

" ,Rubens J,' Schwartz; . Rudolfo ZapeUá; Se-.· 'essas .obras estão distribuídas em 70· mu.nicípios, bene.fi�:, "'.
,.

.
esse benefíciO, as ·é�presas

Por "outro lado, encoritréi�se em' fase· de COnclusão a oastiãö'Velöso; Sérgio Luiz K:ret:zer;,Sérgio ciando diretamerne '4.949 propriedades rurais catarinen- FOTO L.·",O.SS
.

,'devem'definir um programa
reform'ã 'do :prédio e dependênCias da Escola Básica AI-: Luii:"SöDz�:Sérgio Peixer; Silvrno:Tissi "Filho; ses,. dentro dos objt'!tivos do Governo Esperidião Ami,n! pe'< sa'neamehto financeiro
mirante Tama'ndaré, que' está sendo executada em co'n-' Sílvio Buzzi; Valcir Vicentin.l Vittor Fontana.'·

'

. BRINQES NA REVELAÇÃO· ��'SE�S FILMES com o. B�nco oficial do Es-
vênia entre a Prefeitura Municipal e a Secretaria da Edu- .' ,,, ." Encontram-s� �m ar)dame�to serviços em mais 600

Voce" escolhe", b.'lusa:"e de riv,J6�,� bolsa'te.'rmicél., .-�àdo, Em,fàl progr�ma COrlS-
- d d '

f
-

d f' J 'd A PADR
....

ß..•.'ç SEM �NS,CRITOS
'f

:..;'r \ d' f') I'
, , - . n. , �.

b
,. , d d dcaça0, e acor o c.om In: ormaçoes apre elto . ase e-, quilômetros de

.

réú�s/' os quais :L.75 qui .ometros .ja estao '

L' máquina fotográfica, luvas ou poster, tarái a/'.o rrgator.re a e e

gui�r, qU('l disse ainda q,ue dentro' dos, próximos dias' en- .
.. 'O Conc.urso Operário Padrãu/e4., pro- em fase final. Esssas obras estão distribuídas por 35 mu-

Só o 1:..05S lhe �dá presentes:" o imposto devido ser pago
tra em operação o gabinete odontológico anexo ao mini- moção' .doySesi e O Globo, conti'nua ,COm as nicípios, atendendo ,a,1.457 p'ropi-iedades rurais,. ,N? :atual . J . �e un�a só vez a,t'rvés do

posto de saúde de "SãoPedro' de Alcântara, em Guami- ,inscr[ções .abértas até o final do mês,de, Ju· governo 626,320 qudometros de redes foram IniCiadas, - finanCiamento obtido,
ranga, para o qual a Prefeitu,ra contratará o prcifissionàl' lho, parà, 'as 'empresas que· tenham jn�eres- dos quais 514.,338 quilômetros já foram concluídos, in- ,

,

Os interessados devem .�-
dentista, se em par�cipat, no Centro i de Ati,vic;lades formou Pauiinho Bauer, ac"rescentando que neste mês de E DI T A L

'

presentar requerimento plei�
,O prefeito Aguivr esteve quarta-feira em Florianópo- 'do Sesi" de Jaraguá do Sul, jun·t$' a.j;oor- julho. será assinado em Brasília um contrato COm ó Gru- AUREA.MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No-' teando o beneHcio' até o

lis, onde assinou convêni.o com o Gaplan para o repasse, dena'ç,ão 'db Concurso, Este atlo· as .'empresas po Éxecutivo de ..Eletrificação. Rural, no valqr de Cr$ 500 tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja- dià 31 de agosto próxim_o.
de recursos para o. custeio de çombustíveis à Patrulha não tem mestrado o mínimo de irrtéresse em milhões, a fim de viabilizar aproximadamente 100 quilô- ré�guá do Sul: Estado de Sänta Catarina, na' forma da, A Procuradoria Fiscal do
Rod.oviária Mecaniiada, ql:Je se encontra em Guaramirim, inscrever candidatos 'para concC":"'Jr a_·ítu· metros de novas redes,· sendo o primeiro contrato ass i- lei, etc .. "..� .. , Est<:ldo está elaborando os

Na quinta-feira, à ti-lrde, a ÇQmissão que organizp os 'fes- '. lo de Operário Padrão Municipaí:éutanTo, em nado pera Erusc com o órgão federal, neste Governo,·. Fäz saber a todos qual1tos este edital virem .que instrumentos necessários

téjos do, 35.0 aniversá�io de fu,!çl_aC;ão çlo mvnicípio este", Ja.r.;agl:Já corno em G'uaramirim. é, difícil' que
'.

.Fe�ta.' da ·'Ca.cha·'ça em.
se acham neste Cartório·para protestos os títulos contra: pa�a viabilizar o esquema,

ve ,reunidé\ para a d�fjhição da p';Ô'grama.ção, .que· .cu�mi;
. .;;-.s0.rtjam t.àiJtlfa;sos:,J cons'oante ptev'i'Sâodo" .

ANTONIO, ALVES MOREIRA, Rua Marechal, hesta. AN-

'n.àrá no dia 28 ele e'gosto, data da assinátura do decre- ,Coorg.enador dö:Sési, Raul Egerland/,o que· TONIO ,(:ARLOS PEREI,RA, SC 3.01 k!'ll 8, G"uaramirim:
.

POlíCIA CIVIL
te de

j

emancip'ação. '.: ,�;t; ç �,à:S�mt�ceria peJ� :'_a: ,vez nos últimos)'anos.
." Luís Alves' �:.��� ����:��ER�:S��u����na��'a S!��i��!;�r:���: o Delegado Regione! de

..
,. ,',- ,,", Ob' t' d f' ,

com u o mun'ICI'h'IO retorne seu - 'E·d f 58 Polícia Dr,' Adhemar Grllb-
:- je Ivan o azar q e .

,.

..

"'. . , ,LOAp .NI�.oCELLl, JN� J�s�.. m�en oer !!r" .:' ne�t�. ba; informa que a Acaçl�rn:ialugar de destaque que s,empre teve entre oS demais my- tJ\Á�IO L"�DTKE, Rua Emlho Stelf,l,
, ..
173,

.. r,�s���\, ,M�R)O;�; i 'dec·Wdfda 'Civil de: San:tanldpios da região, tuis Alves, berço de muitos jaragu'a- .MARCOS REISER, nesta. OSMAR KOROLl, Est.f..a.da ',Ha·'l.. :.. ·'C'''''·.··c , .,.�.•... b ... , l: _ '. '.'
enses hOj'e aqui ,radicaçlos,,,:. vai ·promover. nos dias 21 e '. ',' .

,
n�.· ;.> .. '�' .),' 1;0' ,. �itQnn�:'à: rrú InSC1"l,çoe:s :a-

Poc.uzlnho, s/ n, nesta. TEXTIl- Ç;YRUS ,$o.A., "R",a "Jkír '4' '2·1:.··.:J. '·Lho o' cU'rs'osd Ih F d C h F' A 'd t"1 '. . '.' , " ... 'te J' ue jU a s·22 e ju o, a e.sta "a:. <:IC aça..

e. a eira· grain us ·rra '

'berto ·Zieman.n, 4�O, nesta,
.

..� '_1" '.c.
.

- d' di' doacontecimento que hi) muito tempo não era realizado, .

E, como os ditos devedo.res nãG;f9ram':en��6�r.ados).' .��'" ",�:�a.ç�ao ,e, _

e eg�I'_motivado pela falta. de assistência ao colono, esquecido. e ou se recusaram' a aceitar a devIda intimação, fal' por .• '. � IPo .Icla, , es«:rlvao:I" p di
I d"

� .. "

t"
.

I falta de' ',.
.

"d' cl
..

.

d' '1" .' Cha carcereiro e auxi lar e
pe as a mlnlstraçoes munlClpal,s an errores, pe a

. Interm� Iq . o 'pr�sente e Ita, para que os mesm<;>s com- ... , .;
, A

" ,_, s
_

infra-e·strutura que pudesse afere,cer condições . de trans-
pareçar:n neste. çartóripi tia

.

�ua Artur Müller, 78, no .' a�topsl�, .. s ,IRSCrrçOe\�s.
.')orte e '�elhor .orientação, O ponto alto dÇl ,feira será a

prazo da :Iei a fifI} c;l� H9_uiclar o s,eu, -d��H\) ou entã,C>,:;.c', t�<;> �e�çl? �ealliadas ,em ,0
demotíst�á�ão' da ,produção· artesahêJ da éáchaça que cons- dar raiãu, por que rião,o }-az; soppenç;d,� _serem os referr- •. na nópo,rl s e �as �eâes das

�:���í::uma bebida ,c��/��or :hatu�al se�' �ditiyos arti-
.

,dos ��/��s���t�����d2�t�1;ô0t� j�·th�e·id�et�984" �;I�gJ�rsi�����:�6�:s Ep�d��
� ".:��:' )a1-ag't)a'�dêé:5u�(f��I5:e�;,..va��{.w�r..t:i'�ipar da festã.;. a,:.-

.

':,'AURÉÁ,M(jlU:R GRUBBA raq ser obtidas junto �
través da Seleção ,do CampeonÇlt.o Varteano, que medr_rp.. Tabeliã./Des.i9ira:��>� ,Notas e Oficiâl de Protestos DRP; anexa ao FÓ;l\Im da

forças com a Seleção �e Lvís ALves, na modalidade de .,. de Tí�ulos da C6m�.rca de Jarélguá do Sul.' Co_marc::a, ou atraves do te.·

�f ·futeboL
" ..

lefone 72-,1546.

Implantado n Propeq .em. JS
,Aconteceu dia -5, qUinta-f�itra, n;o' auditório oq Centro :

Empresarial de Jar,aguá do .soi, o lari�mênt"o do 'Progra
ma Nacional de Apoio à Pequena e Mééfiã Empresa lndus
trial - Propeq, O treiriament., a ser ministrado por téc
nicos do CeagjSC, integrante dó sistema' Cebrae, conta'

.

com a colaboração direta da Asseciaçâo Comerciai e In
dustrial e. do Sindicato das Indústrias' do . Vestuário de
Jaraguá do Sul. Para esse' treinamento' do Própeq," com
início previsto para o dia 16 do 'correnté,: o CeagjSC pre
tende reunir cerca de 50empresas dé confecções e malha
ria, O lançamento que esteve bastante prestigiado, contou
com representantes da Associação Comercial e Industrial,
do Sindicato e das agênciàs locais do Banco do Brasil,
Caixa 'Econômica e Besc.

Dilceu Colomb�"i, coordenador do' Propeq, esclare
ceu que o programa, tom duração, de seis semanas; visa·

implantar nas empresas participantes um sistema de çus�
tos, tendo em vista Cl cálculo e análise corretos, do uSo

.
dos produtos.e o 'controle dos custos fixos

.

e variáveis'
na empresa, através da margem de contribuiç:ão,,·A pat
tir da 'irnplantação 06 sistema de custos, os técnicos' do
CeagjSC deverão treinar os empresários partidpante's e

seu pessoal de àpoi.o,. dando-lhes condições, de avaliár Ó
desempenho da .. emptesa. em face da

.

sua administração�
projetar o, lucro desejado, e[abotar' o seu planej'áménto
de curto prazo e analisar o retorno do' caprtal investido, '

. Durante o treinarnerite, serão levantàdas
.

e discutidas a�

ções comuns aos empresáriOS partidpantes, como cehtra-;s,
de compras, vendas em conjunto, centrais de servi,ço� e'

aperfeiçoamento de recursos humanos, entre outros,

Abertura de ruas em

Guaramirim.

·H:OlVD.A
O SONHO APENAS ·COMEÇOU.�••

VEJA ESTAS VANTAGENS!
• 50 mesas para pagar, Sam juros,
• Uma moto todo mês, por sorteio,·

..

,

• Uma ou mais motos por lanc�,
.

• Lance vancedor quita.� parcelas em ordem Inversa,
.• Lanca vancido é devolvido na hora. ,.

• Moto usada "Nacional:' da .qualquer marca, ano I
.

modelo, sarve como lance. ': .

o CONSóRCio HM DE MOTOS
PODE PROVÁR.18TO.

.

A'maneira rn��ma de adquirir
a motócicleta HONoA.

.

• CONSÓRCIO É POÚPANÇA ':. '"
' J.

,

• REGULAMENTADO PELO MINISTÉRIÓ.oAfAZENDA
,. FISCALIZADO PELA 'RECEITA FEoE!{A� .. _

.
:; .

• MOTOS DE SUA ESCOLHA:' ,'" ..

: .

CG 125 - XL, 125 S ••XLI 250 R • CEf400
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Politica, Políticos, Folclore ,& Cia.
Revolvendo velhos papéis �e senda aqui e vamos to-

em empoeirados arquivos, ma uma zeveja ...
encontro no recorte do EX- - Puis prá não disfazê,
Ira de Jolnville a coluna Kunze, eu aprefero uma pin
de Charles Weber, sob o tí- 9a .... mas me diga uma

tulo IMMER DRUFF ... - É ,coisa, que má pregunte: O
de 18 de novembro de 1981 que voimecê tá fazendo com

mas é tão atual que até pa- baita tesoura ai e espica-
rece que o Charles escreveu çando esse montão de ci-

ontem de manhã,
'

garro?
Reparem os leitores: - Ah, Changa.... este
"- Mas pró mór que não chá está um receida médi-

é O meu amigo Kunze que CO .••

tá aqui? - Virge... sartei de
- Oh, mein lieber Gott... banda .. ' essa não entendi. ..

chegou meu ;migo Changa ,,- Changa... eu checô
. " como está tú lá uma no dócta e ele me tisse:
vez aqui? Juntza, prá acabei Com esse

Vivendo' Kunze. .. viven- tosse que fossê tem, só cor-

cio, naquela miséria... a tendo o Cigagrro .. , agora
situação tá perdendo mais tau facendo ó que o dócta

prá pior do que prá bra- me tlsse, Comprei um tes-

ba. . . sourrom e estou já cortan-
- Mas como chá tu po- do a cigarro ...

de falar um goiça de estas? - Kunze... mecê num

Changa, Chanqe . " tá tútu põe sentido na coisa. " cor-

açul nesda pais .. ! Changa, tá o cigarro é deixá de fu-

má ...
---' Mas eu nunca fumô

um tia, só no meu fida ...
- Miór prô cê .•• pru

quê os cigarros tão custan

do os óio da cara .•.
- E de quem chá está

essa culpa, hã?
- Kunze. .. no meu fra

co entender .tô acarditando
que' é do gcverno ...

'

Eles
que manda nessa coisa de
ómentá os preço.

Me falaro num tar de
Derfim ...
- Aba non, non, non,

Télfin Néda não' pode que
secha lá ...
- Num sei não... me

falara ...
- Se este lá chá está

uma verdade então a chen
de vai ter que tirrá ele de
lá.
- A gente quem, Kunze?
� Nóis, do PTS... Chu

vom chá tá no Planalda ...

"',;� ,

.(
r'

J
,

- Puis, Kunze... pêlo
jeito cá coisa tá é mais fá
eil o Derfin tirá o João ...
- Oh, oh, oh. .. non me

faça cair no risada. '. Chu
vom tá cô O faca e a quei
ehe na rnom ...
- Que a conversa' adian

te não vá, kunze... Mas, a

causo de quê ainda tá no

PDS?
- Eu já ficou ,neste a

gremiaçon quando nasceu.

Nasceu na' UTN. Endon,
darro, eu já está utenista

Tepois o Kuntza aqui re

pende firou prá arreniste.
.Nunce entendeu essa chôgo

. . . agorra já ficou petes
sista. " non entende este

lá, uma vez ...
- É a tar da bagunça da

política ... tão mudando to

do dia... esse inundão de
povaréo tá vendo esse "ba
rato" e num pode, Se mexê ..

- Parrata? onde está es

se parrata? Changa, me tiz,
lá uma fêz, uma gciça. Tem
parrata na goferno tesda
pals?
- Óia Kunze, o Janga

aqui"mór que assunta a

respeito. '. barata num ha
véra de tê. .. 'tem ôtro bl- '

cho lá cumendo de grosso, ..
- Changa .. � nOn flnce.

.pau no goferno... eu sou
do patido e ainda cretito

naquele chende que tiz as

goisas que' eles tizem ...
não fiu o que tisse o Chu
vom? Planta 'lá tepressa que
o Chuvom garante aqui •..
eu se chama Kutza e zabe
dos goissas ...
- Intê que pode ser ...

so que lá prás minhas ban
das, plantaro, plantaro e o

João num garantiu nada ...
podreceu todo.v:
- Ah, Changa. .. estes

goissas conteceu... Machi
na acorra com os nofas e

leizon ...
--- Tútu fai se ganhar no

lugar ...
- Só se o PMDB vencê

as inleições ...
:_, Nunga. " mas nunqa

que o PMTB chega na pe
daça ...
- Mór que chega ...
- MCJS te que cheida ele

fai facê esdé nocócia?
-=- Na beise do exprican

do, Kunze ...

.

Oh, Changa... este já
'está muito tificil... o ex

plicazon non é assim tão
de fácili •••
__ De fato... de fato

mesmo. .. bem, Kunze .,.

vó indo... ªmanhã nóis
cunversemo mais... paga
meu mercedinho aí?
-:- Clarro, Changa ...
Auwidazen ... ,;.

' ,

Evi Sinsval • Julho/84

Juízo de Direito tia Comarca de Jaraguái do Sul
EDITAL DE CITAÇAO '

O Doutor -Sérqio Luiz Rosa de Bem, Juiz de Direito da
2a. Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, 'Estado de S.
Catarina, na forma da lei, etc; ..

FAZ' SABER a todos quantos o presente edital de
citação, com o prazo de trinta (30) dias virem ou de
le conhecimento tiverem e Interesser possa, que por
parte de HILÁRIO MOREnl e HELENA P. MOREni,
brasileiros, casados, ele apo.sentado, ela do lar;' resi
dente e domiciliada à Rua 3 - André Voltolini, n.O
1 .260, na localidade de Nereu Ramos, nesta Comarca,
através de seu bastante procurador, advogado dr. Rei
noldo Murara, fol requerida a ação. de USUCAPIÃO n.

1.361 para aquisição do seguinte Imóvel;" Um terreno
sem benfeitorias com a áre.ª ele 1. 672,30ms2, situado
no Bairro de Nereu Ramos, no lado par da Rua 3 -

André Voltolihi. no município de Jaraquá do Sul, fa
zendo frente c] 21,19m com a Rua 3 - Andr Volto
lini, travessa dos Fundes com 20,OQm com terras dos
requerentes Hilário Moretti e s /mulher, estremando do
lado direito. com 87,11m com a RIJa 20 - Júlio. Tissi
e pelo lado esquerdo com 80,12m com terras dos re

qu�rentes Hilário Moretti e sua mulher. DESPACHO DE
FLS. 08 e verso: l-R. Hoje II - Designo o dia 10.8.84
às 9,30h, para ter IUÇJar lugar a Audiência preliminar
de [ustlfieecão de pO"sse. III - Cite-se, com' as, adver
tências legais, para acompanharem a referida audiên
cia e, se o quizerem, contestar a ação no prazo que,
correré da decisão que declarar justificada a posse: 1).
por mandado es confrc:mtantes e suas respectivas espo
sas (se casados ferem). 2) por edital, com o prazo de
trinta (30) dias, que será afixado no local' de coswme
e publicado na lmprensa Oficial e' duas vezes ria Im- �

prense local, aos interessados e ausentes, incertos e
'

desconhecidos. IV - Cientifique-se por Carta, remeten
do-se a cópia da iniciai e planta, as Fazendas da União
do Estado e do Município, para os fins do.§ 2.°, in·,
ciso II, do Art. 942 do Cóc!.lQO de Processo Civil., V -

Intime-se o Dr. Representante do Min'ist do Público. VI
Intime-se. Em, 30.9,5;84. (as) Sérqio Luiz ROSa de Bem"
Juiz de Direito dê! 2a. Vara. E, para que cheque ao co-';

nhecimento de todos os Interessedes ausentes, incertos :
e desçonhecidos, foi expedido o presente edital, que ,

será publicado na forma da lei e afixado no local de .

costume, no átrio do Forum, correndo o prazo de 15 �

dias, para contestarem, querendo, a contar da sentença
que justificar a posse, sob pena de serem tidos como'
verdadeiros pelos autores. Dado e passado nesta clda
de de Jaraquá do Sul, aos O� dias do mês de junho'
de 1984. Eu, Adolpho Mahfud, E$crivãp, o subscrevlo
Sérgio Luiz, Rosa de Bem - Juiz de Direito 2a. Vara.

·1

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

At,ilio Uber e Otaviano Tissi. Prêmios e·

ram ofertados pelo GoVernador ,Irhlel!
Bornhausen, pelo Dr. 'Victor peluso -

Secretário da Agricultura e pelo Diretor
de Fomento Animal",,",,", Dr. Lauro Fortes

Bustamante. Eram 52' prêmios pra nino

guém botar defeito. A presençä' honrava
a festa dos lavradores _ este�o econô
mico do nosso município.

,'" HÁ 40 ANOS

, Perguntam-nos alguns leitores o

porque de nossa insistência na divulgação
de noticias da 2a. Guerra Mundial. Ora,
o ano pesquisado é 1944, quando a

• guerra estava no áuge e entrava no 5.°
ano do conflito mundial. Naquela época
só se vivia em função da guerra. Os ra

cionamentos de carne e açúcar,' para e·

xemplificar, faziam a p(opulação jaragua.
ense, catarinense e brasileira viver o dra-

'

ma de um mundo conflagrado. Não havia
por onde escapar a pensamento ovtro.

que não a guerra. A propósito, o então

Sargento, hoie Capitão Ferdinando Piske,
,

está em vias de lançar o seu diário de
guerra, passado na Itália, intitulado -

ANOTAÇÕES DO "FRONT" ITALIANO, a

ser editado pela Fundação Catarinense
de Cultura. Este livro merece ser lido
por todo �rasileiro, pois, enfoc� com

muita franqueza o que é estar destacado
num "front" de guerra, para conquistar
uma sonhada democracia cjue ai'nda höji
não raiou no céu de muitas pátrias ir.
mãs.

... HÁ 20 ANOS
I

Paulo Martineschen escrevia len-

go' artigo, falal)do sobre Suborno e Sone·

gações: "É bastante frequente em nossa

terra, encontrar' pessoas relat1vamehte he

nestas e bons católicos' em sva vida par
ticular, mas salafrários nas coisas públi.
caso Vejamos alguns exemplos: Ninguém
contesta a existência da sonegação d.

impostos, que já constitui, uma mentall
dade arraigada "em noslO, meio. Quão

poucos, porém, são os que reconhecem

que com' isto estão, c'ometendo um crime,
um roubo! O subôrno também é eemv-

'

nissimo. Não só nos grandes negócios
públicos, mas até nos mais inferiores. J4_
tomamos consçiência de que 'isto também
é um roubo? Quanta. pessoas não se ga
bam ostensivamente de possuirem um em

prego públicô em que o salário é eleva
do e o trabal,ho nenhuml pensa·se em

conseguir uma "bôCa"; um oficio públicO-
onde não se trabalha e se enriquece. 6
outro grande 'roubo, embora não mais
classificado como tal".

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.

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

- A Comercial Ltda., escritório de
advocacia, contabilidade· e s�rviços gerais,
estab�lecido na Mal. Deodoro, 136 (hoje
a Loja Hermes Macedo) comunicava a

sua mudança para o local acima "onde
funciona a coletoria federal".' Além de
especificar sua es�cialidade, ,divulgava
os profissionais a atender os interessados:
Assistência Judiciária a cargo do advoga.
do Dr. Paulo Medeiros; Guarda.Livros _
Rodolpho Guilherme Emmendoerfer e Con·

'

tador _ Jorge Thomsen (?). Lemos bem:
não é Sérgio Thomsen. É Jorge.

Para todas as ccasrees

as melhores sugestões para presentes estão na JOALHE·
RIA A PEROLA, que realçam o seu requinte e bom g�s
t9. Peças de joalheria, decoração, objetos em' prata, CrIS

tal e, porcelana e muito mais na PÉROLA. Em anexo, a

ÖTICA MODERNA.
'

'" HÁ 10 ANOS

No, dia 14 de Junho de 1974 E•

milio da Silva e sua esposa Magdalena
-salemen, completavam 0$ seus 50 anos

de casados.

_ João Havelange era eleito o novo

Presidente da FIFA -- órgão máximo do
futebol mundial, dérrotando o' inglês
Stanley Rous, conferindo a primeira pre
sidência a um sul americano, desde 1902,
sempre ocupada pol' europeus.

_ O industrial Otair Becker, dire

tor.presidente ,da Oxford S.A., de S. Ben·

to do Sul deveria assumir nos próximos
dias uma cadeira no Senado da Repúbli.
ea, na vaga deixada pelo Senador Antonio
Carlos Konder Reis, indicado para Q Go

verrio do Estado de Santa Catarina: C,om
40 anos, o .ex.prefeito de Sãb,Bento do
Sul seria eertamente o' mais jovem sena

dor da Repúblic�, com mandato até 1979.
_ Konder Reis definia um nov.o es-

tilo de Governo.

. Joalheria _A Pérola
, OTICA MODERNA '

... HÁ 30 ANOS

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72·1823
_ A Associação Rural de Jaraguá do

Sul anunciava pela imprensa a eomeme

ração do Dia do Colono - os festejos do
dia 25 de Julho de 1954 _ a inaugura.
�ão das novas instalações. O local que
sempre era conhecido por Posto Agr�pe.
cuá,rio "João Cleophas", passava a ser

conhecido como Centro Pecuário "João

Cleophas" e hoje se chama Parque Agro.
peeuarrc "Ministro João' Cleophils", ,que,
deverá abrigar no corrente ano (1984) a

Amostra Agropecuária de Jaraguá do Sul
( ? ). Assinava em nome da Associação
Rural: Artur Müller _ �residente;

.

Lino
Piazera-- Vice-Presidente; Eugênio Sc.h·
möckel _' Secretário e Lourenço Gressin
ger _ Tesoureiro e o Conselho Fisc,al:
Mariano Vitkoski - Alfredo Bortolini _

Escandinavia a nova opção. Copenhaqem com 30% de

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

lISAS
St'AN1J'AI#WM'MRIM'6

NORDICA REPRESENTAÇÕES
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22·8477 _ Blumenau

Guarda-Pôs?
Vá na Loja do Guarda·Pó,Instaladora Elétrica

C O N T I- Ltda,
Rua Guilherme leege, m . fIne: 12-8091

,

Jaraguá do Su1- S. Catarina

camisas, calças brancas e pretas, pa
para indústrias; hotéis e supermerca-

onde você encontra aventais, jalecos, macacões,
letós de garçon e rnais toda linha de uniformes
dos.
Rua Padre Jacobs, n.O 23 _ Fone 22.ß477 em Blumenau e Rua do Príncipe, n.O 789
Telefone 33-5660 - 'em Joinville.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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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 assistência técnica Sharp e Dismac.
Toda linha de máquinas de, escrever

Olivetti e máquinas usadas Olivetti e Remington,
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

"

;,

I

com

�
"", " �,

,�

� 'PREVIDÊNC_lA :
: ' ATÉ 2a. FEIRA :
: '

, O, Instituto de Admlnis- ,

, tração Financeira da Pre. :
: vidência e Assistência se. :
: cial, informa as, empresas :
: e contribuintes em geral :
: com débitos previdenciá- :
: rios, a prorrogação até 15 :
, de julho, do prazo para'
: liquidação ou I parcelamen- :
: to 'de 'sua dívida em até:
: 18 meses, incluindo as:
:' competências até maio de :
: 1984. Como o término do :
, prazo ocorre num dornln- ,
,

f
/

did '
,

, go, ica esten I o ate o ,

� dia 16,' segunda-feira, Ma· :
: iores esclarecimentos mi:
: Agência de Jôraguá .do ]
: SUl da Previdência Social. �

.. '
,

.;. � ,4

r' '\

"APARTAMENTO CLASSE A"

EDIF. CHRISTIANE MONIQUE

.

Rua Procópio Gemes, 611 � Apto. 102. Área 188m2. I'

Valor 2.000 ORTN. Informações: Fone 72-0593.

�
,

J
,DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA

ANGIOLOGIA CLíNICA E CIRURGIA VASCULAR'
Doenças da circulação, varizes, arterioesclerose,

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

Rua Guilherme Weege, n.? 34 - 1.° andar

Fone 72-2500 - Jarsqué do Sul - SC.
FUNILARIA JARAGUA L,TDA·

Calhas para todas as finalidades. Faça-nos

uma visita. Estamos em condições
de atendê-los eficientemente.

Rua.Felipe Schmidt, 279' - Telefone 72·0441

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

F
,.

armacia Paraná

I

Administrada por proflsslonals 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 perfumarias e os melhores preços da pra-
ça estão aqui. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.

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

,

.l

r ,

, ,

TERRAPLENAG,EM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

s:

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.

TUBOS SANTA HELEbiA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

RIJa Joinville, 1.016 - Telefone 72·1101

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDIi:R1ELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
'

CINDERELA
'! •

Veste �em. A -rnoda certa, na Getúlio Vargas
e na Emílio Jourden.

t�NZNASTER --- Q SEU RELOJOEIRO

Relógíos, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em toda-;
•

as ocaslões.

LAN�NASTER fica na Mal. Deodoro, 364 '- fone 72-1267

B'aterias novas, usadasl recondicioflamentos,
recargas, e c"flserfos em geral. ",

, Rua CeI. Procéelo-Gomes- de Oliveira 227, Fone 72-0363

Jaraguá do Sul .: sc.

Revendedor Autorizado

RONDA

Entre noMonza4portas poraqui.
Elilldoerfer COlheio
de V,reulos 'Uda.

(

Jardim 'São Luiz.
í

!
ONDE COMPRAR O-'�CORREIO DO POVO"

o "Correio do Povo" pode ser adquirido semanal
mente nas seguintes bancas: Banca Senff, Grafipel- (ao,
lado da Prefeitura), Grafipel (Getúlio Vargas), Super-.
mercado Riachuelo e na Banca do Vicente (próxima do

Bombeiro). Em Guaremlrlm: Pepeíarle Dênios Ltda.

COMPRE O SEU LO.TE NO JARDIM, SÄ'O- unz .E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE' PAGAl\T:ENTO·

"

JARDIM SÄO LUIZ A StJA orcxo DE MORABIA NO:
, JARAGUÁ ESQUERDO. '

,

EMPREENDIMENTOS- IMOBl'llARIOS
, ,_ r r'

MARCATTQ l"ltDA.
"CRiE�J·09'3 • '11.· REGI�O

Mal. Deodoro, 1.179 _' 'Fone '71.·1136
I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



. ..:':;. - �

COR,REIO DO POVO Página 11
'I'

Jaraguá do Sul - De 14 a 23 de julho de 1984

.1,
•

,

CORUPÁ GANHA GINÁSIO DE ESPORTES - Na data
'em que comemorava 26 anos - de emancipação e 87 anos

de fundação, Corupé ganhoú o seu, presente maio!', o gi
nasro de esportes, inaugurado pelo .qovernedor Esperidlão ,

Amin e que teve um custo de Cr$ 42,6 rnllhões, dos

quais Cr$ 24' milhões do Estado e e-s 18,6 milhões de

recursos municipais. É o seu -patrono o ex-prefeito de Co

tupá e quiçá o maior desportista ,do vizinho municíplo,
Willy Germano Gessner: A capacidade, do ginásio é para
1.800 pessoas e na partida lnauqural, com a presença do.
governador Esperidião Amin, a equipa do governo der

rotou a equipe da prefeitura por 10 a 3, no futebol de

salão, três gols dos quais anotados pelo Dão. O público
que superlotou as dependências, aplaudia a càda jogada
de Amin, que mostrou não ser tão bom de bola como

o é na política.
.

EWALD E ZOCATELLI DESTAQUES NA "9 DE JULHO"
Foi-- realizada' dominqo, e-m lnterleqos, São Paul", ii

40a. edição da "9, de Julho", a mais importante, prova, do
calendário ciclístico brasileiro, mostrada -para tódb 6 Bra

sil pela Rede Bandeirantes. Quatrocentos ciclistas, de mals
de dez Estados participaram dessa ,competição, onde San

ta Catarina destacou-se, com o 9.° lugar de Hans Fischer,
do Besc/Fpolis e o 16.° e 20.� lugares de Sílvio Roberto
Ewald e Wanderley Zocatelli, dá Weg, de Ja�aguá do Sul.
Foram as três melhores colocações dos ciclistas do Esta

do na ·"9 de Julho", disputada pela n'áta do 'ciclismo hã

clonei. São colocações qqe iisonjeiam o Estado e o Mú

nicípio. De Jaraguá do Sul competiu' também Jonny Coz
zarin que, no entanto, não chegou a' concluir a prova,

CLARICE KUHN SRILHA EM PORTO ALEGRE -� O
último final-de-semana foi brilhante ao esporte amador
jaraguaense. Enquanto os ciclistas - competiam em São

Paulo, a atleta Clarice Kuhn, mesmo convalescendo de
uma hepatite, brilhava em Porto Alegre no Regional Sul
brasileiro de Atletismo de Menores até 16 anos, que pre

para atletas pera as Olimpíadas futuras. Clariçe consequlu
,

o 1.0 lugar nos salto a altura e salto a distância, mar

cando 1m58 e Sm29 e o 2.° lugar nos 100m com barrei
ras. De 16 a_ 18 próximos, em Brasília, integr-ando o se

lecionado catarinense, Clericé participa dos Jogos Escola
res Brasileiros e dies 21 e 22,' ainda e.m Brasília, toma

parte no Campeonato Brasileiro de Atletismo de Menores
até 16

-

anos E o atletismo de SC movimenta-se dies 4 e

5 de agosto, em Joinvllle.: quando estará em disputa o

Troféu Santa Catarina, para 'tomada de índices aos Jogos
'Abertos e, dlas 16 e, 17/8, em Porto Alegre, o técnico
do selecionado de jaraguá- do Sul" José Aogusto C.aglioni,
comanda a Seleção de Santa Catarina que participará da
Copa Sulbrasileira de Atletismo.

,.

RIO CERRO PODE SER CAMPEÃO DOMINGO - Cam

peão invicto- do primeiro turno e líder do returno, o Rio
Cerro poderá conquistar por! antecipação o títu,lo do Cem
peonato da 2a. Divisão da Liga Jaraguaense de Futebol,
se derrotar amanhã, dia 15,- o Vitória, no campo- do ad
versário. Ponte Preta x Grêmio Garibaldi' e XV de- No
vembro x Juventude c.omplementam a rodada do certame,
que será encerrada dia. 22, com a partida entl'e Vitória x

Juventude, Os- resultados da rodada' de domingo foram:

Vitória 6x1 Ponte Preta, Rio
'Ç�rro 3xQ XV de Novembro e

Grêmio Garibaldi 1 xO Juven
tude, com erblrreqem de TI
bério .

Stuy, Ivo Aldrovandi e

João Nunes, -respectivamente.
Rio Cerro 8, Grêmio 6, Vitó
ria 4� XV de Nôvembro 2
Juventude e Ponte Preta .1 é �
classificaç�o atual.
TORNEIO MISTO E PRIMEI

RONA -DEVEM SAIR - Clubes
da 1 a. e 2a, Divisões e não fi
liados a Liga

_ Jaraguaense de
Futebol, serão convidados a

perticipar de Uma reunião no

próximo dia 2 de agosto, ne

sede dá entidade, para defi
nir a realização de um Tor
neio Misto, que deverá iniciar
naquele mês, segundo infor
mou o presidente Waldir Ar
no Stricker, que confirmou
também a sua -intenção de
promover o Campeonato da
la. Divisão:· ESse campeonato
seria relâmpago, conforme
Stricker, e teria- a participa
ção, ainda não confirmada, do
Cruz de Malta; Estrella, Bota
fogo e possivelmente o Sele
to, de Guaramlrlm.
TRUCO: GUARAMIRIM VEN

CE FASE REGIONAL - Reu
nindo agricultores de Rio dos
Cedros, Rodeio, Massarandu
ba, Schroeder, Jaraguá do Sul
Benedito Novo, Corupé, Geru
va, Timbó, Guaramir-im Barra
Velha, Ascurra 'e JOinville, foi
realizado _ dorninçe, em Jara
guá' do Sul, tio Juventus, a fa
se' regional do 1." Campeonato'
Catarinense de Truco para A
gricultores, que é coordenado
pela, Acaresc. Marcaram pre
sença o prefeito Durval Vasel
e o ex-secretério da Agricul
tura e' presidente da Acaresc,
Sérgio Nerbass. Após as ell
minat6rias, a final foi .entre

Guaramirim e Garuva, vencida
por Guaramitim pela dupla
João Vick (vereador do PMDB)
e Neri Ranghetti., Agora, dia
15/7, as 13 duplas campeãs'
regionais disputarão em Flo
rianópolls. o título de campeã
catarinense de truco. Quem
vencer irá trucar com o go
vernador Esperidião Amin..

SETE, PARnDA.S MOVIMEN
TAM O VARZEANO - O Cam

peonato Municipal de Futebol
Varzeano, da DME, após pau
sa de uma rodada, continuará

,

neste fin�de-semana, com jo.
gas válidos pelas Chaves Azul
e Vermelha. Às 8h, Malvice x'
S. Luzia, 9h Canarinho x Jara.

9uá, lOh Astronauta x Figueireflse, 11 h São Paulo x Atlân
.tlda, 13h30 Pinheiros x Rio Molha, 14h30 Super Lenzi
x Pingyela e �s 15h30 Ala x Fluminense. _

COPA UNIBANCO CONH,ECE, CLASSI.fICADOS � -Mes-
"rno antes das 9a. e 10a. rodada, disputedes. esta semana,
válidas pela Copa Unibanco de Futebol de Salão, já eram

conhecidas as quatro semifinalistes. Jaraguá
'

Fabril" Ur

bano, Mirtes e ,AABB, iniciam na terça-feira a fase semi ..

final, que continua na .sexte-felra, dia 20, para, nos dias
24, na Arweg e 27, no "Artur Müller";' acontecerem os

j0gos decisivos da Copa Unlbahco, sucesso absoluto da
Liga Jaraguaense de Futebol de Sàlªo, presidida por Sér

gio Kuchenbecker. �
l

SEMIFINAIS DO ,JUVENIL INICIAM HOJE - Urbano
9x3 Breithaupt, Mirtes 12x4 Wiest e J.- Fabril WxO Arw�g
toram- os resultados da última, rodada do Citadino Juve
nil de Futebol de Salão, de onde sairam classificadas as

equipes da Mirtes, Urbano, Wiest e Fabril, que começam
na tarde deste sábado, dia 14 e concluem dia 21, sába
do seguinte, as disputas da fase semifinal, numa melhor'
de duas partidas entre: 14h Mírtes x Wiest e 15h Urba
no x Fabril.'

'
-

"

�, ,4"l
PROVA RÚSTICA NO ANIVERSÁRIO DE JARAGUÁ -

Em comemoreçêo aos 108 anos de fundação da cidade,
a Divisão Municipal de Esportes da Secretaria de Educa.
ção, Cultura, Esporte e Turismo programou para o dia
28 de julho, com largada às 15 horas,- a "Prova Cidade
de Jaraguá do Sul Ano 108", a ser disputada nas segu'in·
tes ceteçorles: Màsculino _:; até 1"6 anos (3000m), de U
a 35 'anos:_'_(7000m) e de 36 anos em diante E3000m);
Feminino - até 14 arios e de '15' anos em diante (BOOO
rn )" Serão, premiados 'em todas as 'categorias do 1.° ao

3.° lugares com troféus e medalhas e medalhas. pera o

4,° e 5.° colocados e, a todos que concluírem a prova
receberão diplomas de participação. As inscrições pode.
(&0 ser feitas até as 12 horas do dia da realização da
Prova, na DME, oune redação do. j'Correio do Peve", ha
Procópio Gomes, 290, com o editor esportivo, Flávio Jo
sé' Bru�nago. _ I

F9RTES VENCE CORRIDA MENEejOTTI:_ Antônio
Fortes, da Kohlbach, ganhador da Prova Rústica "65 -Anos
do Correio do Povo", em maio, r:àtificou a sua boa fase e

venceu sábado a "2a. Corrida Menegotti - 50ÖOm", pro
movida pela SER Menegotti, estabelecendo um temp� de
16mifl12. Houve 210 insc-ritos e, 162 atletas cóncluiram

.
a prova. Antes dó início econteceu epresenteção de dança
moderna pela Academia Demer; Gimnastik, judô e a Ban.
da do Sesi. Na prova principal, 'vencida pelo Fortes, .Her
cflio André, dadaraguá Fabril foi o 2.° e José' Alves, da
Arweg, o 3.° colocado. A Kohlbach foi a campeã <;lo nai

pe masculino e ganhou tambérin o troféu de equipe mais
numerosa que concluiu a corrida ' As' demais categorias
foram vencidas por: até 16 anos 'Alcides Henke (Abdon
Batista), veteranos Clodir Mafra (Weg) e feminino Ro

sernéri do Nascimento (Wiest), A Marcatto foi a campeã
no naipe feminino e Q atleta mais jovem a completar a

prova foi -Luís, Fernando Conrado, de 4 anos e o' mals
idoso, Vicente Alves, de 46 aDOS. O record da corrida,
de 15min09, obtido ,ano passado por �aulo Horn, não-foi
quebrado. "

,
'

"

,

-

NOTAS, BREVES ESPORTIVAS _:__' No próximo sébado,
dia" 21, às 14h,/ na Pista da. Marcâtto; a 5a. etapa' do 3.°
Campeonato Jaraguense de Bicicross.• O Cruz de Malta,'
de Rio da Luz; jogou amistosamente 'no final-àe-s'emefna
passado, em Nereu Ramos, diante do Estrella locar em
pat"ando a 2 gols.• Começa na tarde deste SábadO,'; lSh,
na Liga Jaraguanese de Futebol, o curso para áröitrt!>s,
bandeiras e -representantes; que será desenvolvido dti'rtHHe

.

5 semanas, sempre nas tardes de 'sábado. Inscrições:� po
derão ser feita$ a'té momentos antes do início do corso.

_"

..

'.'!
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As' Anotações de Flávio' José
.

.

• o prefeito Aldo Romeo Pesold, de Schroeder recebeu
de Olavo Setúbal, presidente do Banco Hàú,' promessa de
doação do prédio e' do imóvel onde se achava instaiada
B agência' naquele' município, desatlvada meses atrás, ao

_

lado da Prefeitura; Aldo pretende, naquele local, abrigar
D primeiro Centro Cultural do Valei do ltapocu, inician
do com a implantação

-

da biblioteca.

• O Grupo Serenidade d� Alcoólicos Anônimos de Jara

guá do Sul, em. comemoração ao seu sétimo aniversário
de fundação" realizou. domingo, dia 8, . encontro festivo
na Comunidade Evangélica, iniciado com um culto ecumê
nico em ação de graças, oficiado pelo Pastor Rückerl e

pelo Padre, Maurício •• Grupos. de várias cidades e convida
dos marcaram. presença.
• A arrecadação do-ICM, em Jaraguá do Sul, no mês de

junho, atingiu a Cr$ 1.844.389.294,29, contra os Cr$
616.744. 972,88 e� junho do ano passado, portanto, COm

um superávit de .cr$ 1.227.644.321,41, equivalente a

199,05%. De janeiro a junho./84, a arrecadação atingiu
Il Cr$ 8.369.116.655,87. '0 município continua entre os

seis maiores arrecadadores do I Estado.

• Segundo informação de ba�tidores, o P.Ds de Jaraguá
tio Sul deverá lançar �rês candid�os a prefeito, em 1988.
Já para 86, é certo o lançamento de um nome (seria o

Paulinho Bauer?) à deputado fedéral e outro a deputdo
estadual. Octacílio não concorrerá a reeleição, devendo,
segundo dizem, se "aposentar" no Tribunal det Contas do
Estado.

• Outr-a: Os membros do Diretórlo Municipal deverão
renunciar, para perrnitlr a formação de um 'novo Diretó
rio, oxigenado com vários nomes novos. A grei está tra
balhando para tanto .. Por outro ladO', o vereador Alldo
Pavanello vai reassumir dia 23 de agosto,· cumprida sua

licença para tratamento de saúde. Sai assim Zeca Klitzke
que deverá voltar somente em' 1985.
• No ano de 1983, as exportações das empresas da re

gião somaram 8 milhões 856 mil. dólares, segundo a Ca
cex. Desse total, Jaraguá do Sul exportou US$ 8.601,00,
Guaramlrim US$ 165,800 e Corupá US$ 88,100. E no mês
de maio passádo, foram protestados em - Jaraguá do Sul,
269 títulos junto ao Cartório local, tot�lizando ..

Cr$ 85.517.623,49.
• Os corupaenses que residem em Joinville - e que
não são poucos - devem formar uma. Associação de A

migos de Corupá, cem objetivos de promover congraça
mento e realizar trabalhos em prol da cidade e das ins

tituições filantrópicas. Ö ex-Marista Wilson Blunk, irmão
do Ernesto e secretário do prefeito Wittich Freitag é um

dos coordenadores do movimento.
.

• A Associaç�o Comercial e Industrial de Jaraguá do
Sul troca diretoria no mês de outubro e já está havendo

.

preocupação para a indicação do novo presidente da en

tidade. Já existe um nome que começa a ser "trabalha
c�." e que deverá em breve ser convidado por urua co

missão formada para tal fim, para aceitar o encargo.
• O último finel-de-semane foi rico em acontecimentos

políticos na região, notadamerite em Schroeder e Corupá,
.

onde o "ecumenismo político" foi praticado. Conversas

ao pé do ouvido, alfinetadas, choradeira, papos descon
trafdes e. tudo mais foram anotados, dentro do verdadei
ro reqime dernocrético, Pena que somente nesses mo-

mentos que acontecem fatos asiip';.· .

• Para finalizar: No Estado existem 55 mil contribuin
tes do ICM, sendo que 3 mil representam 8.0% da arre

cada!rão total.

SA.SSE
Café e Balas

PRQDVTOS GOSTOSOS
,. -�, .

'.

No interior do pavilhão' Ar·
tur Müller, 32estandes irão
mostrar produtos diversos
e tudo com apoio da Pre
feitura, Acaresc, Cidasc e

Secretaria da Agricultura.,
No portão de acesso ao Par
que Agropecuáriç, durante
a Amostra, seis moças, com
trajes típicos, se revezarão
e entregarão um bilhete a

cada visitante (não será C0-

brado ingresso) que valerá
para concorrer a pequenos
prêmios, como. camisetas,
toalhas, chapéus e, àqueles
que adquirirem cartões pe
ra churrasco, receberão mais
um bilhete numerado, ha
bllltendo-os concorrer aos

prêmios maiores que serão
oferecidos.

Festejos dos 108 anos começam sábado, dia 21
Semana de Jaraguá, além
do que a imprensa tem da
do amplo destaque. Esta se

mana,' uma equipe da Aca
resc esteve filmando várias
propriedades do município,
para preparar um filmete
que será exibido durante a

Amostra Agropecuária, mos
trando o potencial- agrícola
e pecuário de Jaraguá do
Sul e, também, no progra
ma Campo e LavoUra e pos
sivelmente no Globo Rural,
apresentados aos domingos.
O filme está sendo custea
do pela Gumz Irmãos, Fril
e Arroz Urbano.

Bovinos, suinos, ovinos,
coelhos serão expostos, a

lém de irnplementos agrí
colas e produtos caseiros.

Faltando poucos dias pa
ra o início da programaç�o
da semana comemorativa
aos 108 anos de fundação
de Jaraguá do' Sul, a Co
rmssao Organizadora defi
ne os últimos detalhes dos
'festejos, que terão como

pontos altos a Amostra A

gropecuana e a realização
do Campeonato Catarinense
de Vôo Livre.

A abertura está marcada'
para as 9 horas de sábado,
dia 21, defronte o Paço Mu

nicipal, com a execução dos
hinos nacional e da cidade,
além do pronunciamento do
prefeito Durval Vasel; às
11 h, inauguração da pavi
mentàção das ruas Epitácio
Pessoa, Bernardo Grubba e

Tuffie Mahfud; 14h, aSa.
etapa do 3.° Campeonato de
Bicirross, na pista da Mar
catto; 18h, encontro de co

rais comernorativo aos d�z
anos do Coral da SCAR,
com a participação da As

sociação Coral Vila Lobos
(Itajaí), Coral Bom Jesus

. de Naza ré, (Pa Ihoça ), Asso
ciação Coral de Criciúma,
Coral Universitário de Joln
ville, Coral da Comunidade
Evangélica Luterana e Co
rai da SCAR, tendo por lo
cal o CA Baependi; 20h,
abertura da exposição de
pintura em porcelana, no

Sesi, da Profa. Vera Dorn
busch, que ficará aberta a

té 25 de julho, das 14 às
. 20h, e, dia .21, ainda, 21h,
baile típico do CTG. Laço
Jaraguaense, no Juventus,

. musicado por "Os Vaquea
nos", de Vacaria. No do
mingo, dia 22,' às 7h, no

Parque Agropecuário, Feira
de Arte e Artesanato e pa
ralelamente o Varal da Poe

sia, com
-

a distrlbuição de
Cr$ 150 mil em prêmios;
9h, desfile do CTG até o A

gropecuário e às 9h30, no

mesmo local, culto ecumê
'nico e às '10h, abertura da
Amostra Agropecuária, que
ficará aberta a visitação pú
blica até o dia 25,. das 9
às 22h; 15h, apresentação
do Boi-de-Mamão do ltaco

rubi, da FCC e às 20h, des
file de moda/shaw, à càrgo
de La Casita e Buttok Moda
Jovem. No dia 23 de julho,
�egunda·feira, relníclo da A-

.

mostra e continuação da
Feira de Arte e Artesanato,

. a partir das 9 horas. A pro
gramação dos dias seguintes
'publicaremos na edição fes
tiva, que circulará terçe
feira, dia 24.
OS FESTEJOS
A' RBSTV esté iniciando

a dlvulqação dos
. eventos

que acontecerão durante a -Ó,

50 anos doMunicípi-olComarca
A edição da semana pas- tra Agropecuária, termo'

Soda estourou todo o esque- com o qual, com todo o

ma habitual de tiragem, im-. respeito, não, concordamos,
pedindo a saída de matéria porque demonstra uma re-

que reputamos ge interesse gressão na escala dos even-

dos leitores do nosso se- tos já registrados nesta ter-

manário. Mas foi prá me- ra e um desapreço a tudo
lhor. A matéria inserida en- que se fez em termos de

gordou o "Correio do Po- conquista e progresso. Não
vo", que passou de 12 para vamos imitar um certo pre-
18 páginas e contribulu pa- feito, que para ser original
ra uma merecida homena- nas suas bravatas disse que
gem ao vizinho município errar é humano, e persistir
de Corupá, pela passagem no erro é divino. Só por
do 87.0 ano de fundação e causa disso .ele saiu mais
26.0 de emancipação, des- cedo da Prefeitura. Jaraguá
membrado de Jaraguá do do Sul não se pode dar
Sul. O Terceiros Estudos So- mais ao luxo des picuinhas
bre o Térmo COrupá do dr. tão do hábito. das provin-
José Alberto Barbosa foi o clanas cidades brasileiras.
maior presente que se po- Para nós é a 14a. Exposi-
dia oferecer aos corupaen- ção AgrOpecuária., acoplado
ses e seus dirigentes com- de mais não sei o que, pa-
preenderam a importância ra lhe dar substância. Mas
de sua publicação. Poucos se não é - paciência. O

municípios tem o privilégio tempo vai dizer com quem
de possu i r tão a len tado es- es tá a razão ...
tudo sobre o nome de sua Nesta semana iniciamos a

comunidade. Os administra- publicação da enquete feita
dores de Corupá merecem aos ex-prefeitos, vice-prefei-
públicos cumprimentos, ex- tos, presidentes da Câmara,
tensivos ao autor, dr .. José prefeitos desig_nados e no-

Alberto Barbosa, Promotor· meados que ocuparam o e-

Público da la. Vara- da Co- levado cargo de Prefeito. In-

marca de Janlgu.iÍ do Sul. felizmente foram poucos
E, por falar eO'1- Corner-

.

dos onze (11) ainda vivos

ca, tínhamos redigido nota que atenderam a mais esta

que fazia alusão -à parte iniciativa de tornar conhe-
final de Uma série de pu- clda dos leitores as idéias

blicações, resultado de e- . e as ações dos que tiveram

xaustlva
> pesquisa reallzada : a' honrosa missão de go"er--

pelo ex-Escrivão da Corner- nar uma célula tão' lmpor-'
ca, sr,' Amadeu Mahfud, de tente da administração pú-
homenagem aos serventuá- bllca municipal. Mas que há
rios da Justiça. A matéria de se fazer. Os que atende-
saiu muito boa e conclue ram à nossa solicitação, os

notícia histórica da Corner- leitores terão satisfação em

ca cinqüentona. conhecer o pensamento do
O mês de julho, dentro homem público em relação

do ano· do. cínqüentenário, à sua Comunidade. Os ou-

será assinalado a data de tros perderam uma excelen-

fundaçã6 - o 108.0 aniver- te oportunldade de voltar
sário - com uma exposi- às páginas do jornal, para

ção denominada de Amos- dizer a que vieram ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




