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BAILE 8RANCO - Arno
Henschel, diretor -social do
BaependJ,. lfiforrnando a ins

crição de doze meninas-mo
ças para o ba i Ie das debu
tantes, dia 5 de outubro,
com música de Bepi e seus

· Solistas, de Cur.itiba. são
eras: Andréa . Simone, filha
de Edgar (Alinda) Maluta;
Alexandra, filha de Ciro,
(Elisa) Maiochi; Cilmara
Maria, filha de Euclides (Ire
ne) Emmendoerfer; Maria
ne, filha de Luís C.arlos
(Margarida) Ristow; Karlm
Marlise, filha de Claus
(Marlene) Schlünzen; Rb.

berta, filha de Juan Antônio
(Lídia) Rodrfgues;' Carla,
filha de Nélson Tabàjara
(Nininha) do Amaral Cos
ta; Ana Cláudia, filha de
Guida Fernando (Renata)

·

Fischer; Denise Cristina, fi
lha de Wirson (Dilma) No
gueira Salves; Luciane, filha
de Sigmar Berro (Magda
Schreiner ) Lucht: Margare
te Gibconda, filha de Ade
ma r

. (Cedi ia) Menegotti e

Cláudia Daniele, filha de
Lincoln (Edeltrudes) Ris
tow. As inscrições termi
nam dia,20 de agosto e o

azurra esté expedindo. con-
·

vites a' outros clubes para
a apresentação de suas de-
butantes �

.

.

EM 'BRASrLIA - }áraguá
do Sul vai marcar presen
ça com des taque no 12:0
Congresso Brasileiro de A.
gênci'as de Viagens, de 21
a 25 de agQsto. Rolando
(Dilvs ) Jahnke, da Agên.
da Cosmos dê Viagens, Luís
Eduardõ e Marivone Batis
ta, da' Jaraguá Turismo,
mais o prefeito Durval Va.
sei e o secretário Balduino
Raulino, vão .;I Brasília par-
ticipar do Congresso.

.

FEIJOADA/APAE - Den
tro 'das comemorações da
Semana do Excepcional (21
a 2ßj8), a APAE de Jara
guá do Sul programou pa
'ra o dia 25 deste mês, uma
fei joacla beneficente na Co
munidade . S. Luiz Gon�aga,
no Jaraguá Esquerdo. A ven
da de cartões (preço: Cr$
3 mil) está' boa e os inte
ressadós em participar po
derão .adquirir cartões com

a diretoria ou na própria
APAE.

JANTAR/SCAR - Sexta.
feira próxima, dia 10' no
Baependl, o tradicional 'jan�
tar-dançente anual da SCAR,
com o prato típiço ital.iano·
(Iaianha, frango, polenta,
macarronada e outros) sen.

do a· especiálidade. Moáéir .

é seu Conjunto darão ore.

cada musical. Para parti·
cipar, você poderá adquirir
,cartões na Relojoaria Lanz
naster ou com o Dr.· Mario
Sousa, ao preço de Cr$ 5
mil,

.

.

Gente & Informações

\.asal Jose Henrique (Vanda) Pereira, presidente do
.

Lions Clube Cidade Industrial.

CURSO/MANEQUIM - De
13/agosto a. outubro, a pro
fessora Ana Maria Urresta,
ministrará, no C.A ßeepen
di, cursos ,de manequim e

aperfeiçoamento social pe-
ra senhoras, às 2as., 4as. e

- 6as. feiras. O corso de ma

nequim destine-se às senha-
.
ras, moças, rapazes e cri

anças a partir de 4 . anos
de idade. Inscrições (até
13/8) e informações, na

Secretaria do Azurra.
PEDAGOGIA - Muito fe.

lizes com a aprovação no
"

recente vestibular . de inver-
nO,da Acafe, realizado na

FURJ/Joinvifle, Cleyde Tere
sa Chiodini Pedri, Cíntia

. Chiodini, Denise Meri Mar
celino e Bernadete Baratto,
no curso' de Pedagogia. As
aulas já se iniciaram e da
coluna os cumprimentos pe
la brilhante conquista.

CASÓRIO CHie - Acon.
teceu dta 28, o elegante ca

samento de Maide Raboch
com César Lernpek, às 18h,
na Igreja Matriz São Sebas
tião. São filhos de Marcus
(Selly) Raboch e de Anita
Schmidt, e foram padrl
nhos José Luiz de Freitas e

Sr�.', Édio Luiz Espíndola e

Sra., César Moacir Silva e

Sra., Dorival Strelow e Sra .. ,

Alenor José Lenzi e;Sra.,
Valdir Wachtleder e Sra. e,
Luís Carlos Buzarello e Ja
cira Rozza . A recepção a

conteceu no Juventus. Pa:
rabéns!

DROPES - Foram a neo

gócios ao Rio' de Janeiro,
os empresários Adernar Fur
tado e Jairo Wi'est e. à For
taleza, Flávio Marcatto. **

Jaraguá do Sul marca pre-
.

sença, de 9 a 12/8, em Cri
Ciuma, na 7a. Cõnferência
Estadual de Advogados. **
Metalúrgica Trapp, realizou
quí,nta e sexta-feira, a sua

Convenção, no Baependi. **
Terça-feira próxima, o Rota-'

ry Club realiza, a sua reu-
.' niâo festiva, em homenagem
aos pais .. ** A Sra. Asthé
rio Vargas recebeu cjiJa·rta.

. feira um . grupo de amigas
para um descontraído lan
che. ** Neste domingo, 14h
30, encontro de idosos no

Centro Comunitário da R.
Joinville. ** O Grupo de
OASE (terça-felrlnas ), rea

lizará dia 15, o seu tradi
cional bazar e café anual, .

no .selão comunal do cen
troo

NA MATRIZ - Contraem
núpcias neste sábado, 17h,
.Herrnínic Stinghen/Oalva
Trainotti e na Cap. Santís
sima Trindade, 17h, Geor.
ge Baier/Elisabeth Schwir
kowski. Na Matriz, dia 6/8,
19h30, início, da crisma de
adultos e no dia 11, curso
de preparação ao batismo,
,e, dia '2/9, curso de prepa-'
ração ao casamento. Estão
abertas matrículas ,à pré
catequese de la. eucaristia,
.para todas as crianças que
farão a primeira comunhão
em 1985.

OS SOARES - Acerite
ceu 4a. feira o primeiro lan
che' na residência da Sra.
Lídia Donini Soares, esposa
de João Soares que, por
sinal, fabrica em artesana
to finos tapetes e panos nas

antigas instalações das Ba
jas Sasse. Ele aceita inclu
sive sugestões e encornen

das.
GEN T E - Quinta-fei

ra, o Café das' Primas' de
Jaraguá, foi na bela resl. ,

dência do casal Dr, Már'io
.(Carim Haake) Boehm, em

Joinville. * O casal Dr. Már
cio (Vera) Marcatto rece

beu quarta-feira; grupo de
.

amigos para um jantar. *

E no mesmo dia, à tarde,
na chácara dó filho Bibi a

Sra. IIse 'Kohlbach ofereceu
um lanche às amigas do
seu seleto grupo. * Troca

.

idade dia 6, o ex-prefeito
Victor Bauer. Parabéns!

BAILE/OPERÁRIO - O
amigo Agenor Fachi-ni, da
Viação Canarinho, na orga
nização do 1.° Baile do O�
perário de Jaraguá do Sul,
dia 1.° de setembro, no Ju·

Grande promoção de relógios Technos a

,Cr$ 35.000,00 ou Cr$ 9.100,00 mensais na

Relojoaria
. Avenida,

Jóias e Relógios
Marechal Deodoro, 431, e Q��úlio Vârgas, 9

ventus, no eneerramento da
3a, Olimpíada Sesiana Jare

gúaense, com entrega dos
prêmios, inclusive. A músi
ca será da apreciadíssima_
Bandinha Lira da Aurora.
BEBIQUIETO - O Clube

dos Solteiros "Bebiquieto",
irá promever no dia 11 de
agosto, às 22h3», na 'boatê-

.

do Baependi, a ]." Noite' d.
Bebiquieto, que vai reunir
a gareré�. jovem da city. A
rapaziada vem preparando

. com carinho o acontect
mente. Aguarde o seu con
vite!

ABDON' BATISTA _. O.

tradictQnal Colégio Abdon
Batista, tendo à

testa o

competente diretor Dulddio
Menel, a sua APP e o Cen-
trc Cívico, iniciando movi.
mente com vistas a come

morar condignamente os 50
aJ,10S do estabelecimento,
em maio do próximo ano.

EM CORUPÁ - No dia
,11 . próximo, a Sociedade
Ano Bom realiza o seu 12."
Baile do Chopp, com a Ben
dinha Lira da Aurora. Ven
das. de canecos na Socieda
de, no Restaurahte Arduíno
Schmidt, no'Cochinho Lan
ches e na Rodoviária de Co
rupá.

.

NOTINHAS - 1. Conti
nuam em ritmo acelerado
os trabalhos de restauração
do telhado da Igreja Evan
.gélka Luterana-Centro. 2.
Recebemos e agradecemos
o' recebimento do Jornal
Kohlbach, de . julho/agosto.
3. O Clube de Diretores Lo
jistas de Jaraguá, comemo
rou ontem, . dia 3, 16 anos

de fundação. 4. Nos dias N3
e 19 de agosto, acontece a

Festa de N. Sra. de Lourdss
iunto a Gruta, no Rio Mo:
lha. 5. '0 Beira Rio promo-,
verá neste mês de agosto
torneio de' bocha' e em se

tembro, torneios de volibol
e futebol suíço; .

NETA DE' JOURDAN TELE
GRAFA - Datado- de 26 de
julho/84, a neta do Cel.'-E�
mílío -Carlos Jourdan tele
grafou do Rio de Janeiro:
"Faço ilustre amigo depo
sitário' qratidão neta de Jo.
urdan, filha· de Maria Luiza.
ass. Leopoldina Jourdan RI-

. beiro Dias Costa';. Era. o

1',
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"Correio do Povo" chegan
do à Cidade Maravilhosa,
trazendo a mensagem do
108.0 ano dé fundação de

Jaraguá do Sul.

COMENDADOR SEIDEL -

O nosso querido Amigo e·

Comendador Alvim Seidel.
envia-nos um cartão postal
que mostra a viste parcial
de Sàlvador-BA, cheio de
saudade deste verde vale
do Itapocu em pleno inver

no brasileiro. Aproveitando
bem o espeço destinado à

mensagem ele diz: "Prezado
Amigo Schmöckel· - mais
uma vez me encontro neste

árido Sertão Baiano, pro
curando salvar

.

um pouco
do que ainda restade nos

sa tão sacrificada flora, ou
. ,seja, colhendo material "o�
tâníêo para estudos elentí-

- ficos. Distante de casa mais
de 2.000 km, a gente se

lembra dos velhos. compa
nheiros como o Amigo. a

daqui lhe envio meus cum

primentos e votos de saúde

e felicidade. Um abraço do
Alvim· Caribe-BA, 16.7.84".'
Quando a saudade aperta o

jéito é apelar para um car

tão' postal. Nesses instan
tes o sentimento faz .broter
palavras verdadeiras, ao

compasso do batimento de
um coração sincero. Obri

gado, Companheiro!
ALEGRIAS DO VESTIBA

- O vestibular de inverno
da Acafe, considerado fácil

pelos candidatos, não dei

xou, assim mesmo, de ofe..

'recer lances de frustração e

alegria, diante da divulga
ção da relação dos aprova
dos, que ocorreu quatro
dias após o seu encerra

mente: Dentre os fel izes a-

., provados, destacamos a

grande vitória alcançada pe
la jovem Karina Maria Dam·

jbrowski que, sem prévio
'preparo por cursinho que
costumam habilitar os v.es-

.
tibulandos ao ingresso num

curso superior, logrou apro
vação para o curso de En
genharia Elétrica pela U

déscjJlle, a única collOcada
.

dentre . 40 candidatos do
sexo masculino. Karina é
filha da Sra. Lourdes Maria
Zarter Bronze, funcionária
da Bescor, na Capital, sen

do ambos muito cumpri
mentadas pelo. belo feito.
"Correio do Povo", apresen
ta seus cumprimentos à jo
vem caloura .
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Jaraquá nO'Congresso da Abav, em "Brasília

A Associação dos Muni
cípios do Vale do Itapocu
está encabeçando rnais . uma

importante reivindicação ao
Governador Esperidião A,
Helou

.

Filho. De acordo
com o secretério-executlvo
da Amvali. Dávio Leu, aca
tando solicitação dos muni
cípios de Massaranduba.' e
Barra Velha, no que se re
fere a continuidade dös ser

viço� dé alerqamento e me
lhoramentos da SC-474-
treclilo Massaranduba a BR-
101/Barra Velha e do qual
iâ foram executados os re

feridos serviços nos subtre
chos de Massaranduba à di
visa com Barra Velha e da
BR-101 até a localidade de
São João do Iteeeriú, a As
socíaçãQ está ratificando o

pedido que vem sendo feito
pelas I ideranças desses dois
municípios inteÇJrantes. do
Vale do Itapocu, para que
seia contratada pera Secre
tãria dos Transportes e O·
bras do Estado, - a condel-

rismo no Estado, agentes
de viagens, hoteleiros,
transportadores, empresa
rios do' turismo, jornalis
tas e outras . pessoas liga.
das a área.

.

Pela segunda vez, Jara-
.

, Quá �o Sul participará do
Congresso da ABAV. Ano
passado foi - ao Congresso
O' então Chefe da Divisão
de Turismo, Francisco Ca
nola Teixeira e este' ano, .

além das duas agéncia�, de
viagens da cidade, já con

ftrmerem presença o Se
cretário de Turismo Ba,l�
duino Raulino e o Prefei
to Durval Vasel.

Durante o Conqresse
será lançado oficialmente,

.

à nível nacional, o pro
jeto turismo por via fér
rea, idéia lançada por Ja

raguá do Sul, que rece-

.
beu pronto apoio da Rede
Ferroviária Federal, da

Paranatur e dos Municí
pios incluídos nó roteiro .•
A primeira viagem, de
Curitiba a São Francisco
do Sul, por uma litorina

-
,

especial, vai acontecer- na

primeira quinzena de se-.

ternbro .:
Um grande painel

desenhado pelo artista

plástico ,IndIo N�greiros,
de Joinville,' mostrando
uma litorina e O' roteiro

.

turístico, mostraré aos

congressistas essa original
. opção turística, que já ga�
nhou generosos espaços
nos principais órgãos de

imprensa do País. Além
do painel, uma construção
típ.ica, em madeire, dará
um realce ao stand, que
causará, certamente, mui
ta sensação àqueles parti
eipantes do maior econte.
cimento do turismo' na

cional ..

zern respeito ao percentual
fixa.do em função do vaJor
adicionado apresentado.

Sequndo Dávio Leu, este
ano o trabalho está mais
dinâmico e objetive, uma

vez- que a nove sistemética
adotada pela CIEF veio a

qilizar através de computa
ção os valores declarados
pelas empresas, permitindo
ao Grupo de Trabalho cons
tituído pelos Secretários E
xecutivos das Associações
de Municípios, através de
Portaria da Secretarie da
Fazenda, maior tranquillda
de para as análises, estudos
e decretação dos ·índiée-s
definitivos e finais. de re�

torno do ICM aos Munid
pios Catarinenses.

são do trecho lnterrnedié ..

rio, ou sele, da divisa Más
saranduba/B. Velha! até S.
João do I taperi ú .

Tal trecho - diz o do-
.

cumento - além de inte
crer ainda mais -

os muni
cfpios da Amvali, beneficia
rá também outros municí
pios, como Araquari, Pi.
cerres, Blumenau e todo o

Alto Vale do ltaiel, que u�
tllizarn-se de : tat 'rodovia
para chegarem ao litoral,

I'
principalmente ne período
de veraneio e de férias.

ANÁLISES :DOS
RELATÓRIOS

Já, foram iniciadas as a

nällses dos
.
relatórios emi

tidos a partir do processe-'
mente das decleracões de
informações econômlco-fis
cais, ano base 1983. para
se promo ....er a articula�ão
e o entrosam.ento entre a
Secretaria da Fazenda e as

Prefeituras
' Municipais; na

solvção de assuntos que di-

Faça uma assinatura dei
"Coreio do Povo" e tenha
sémanalmente o melhor em

notícias e informações. Ape
nas Cr$ '6.500,00.

Cojas prepara' a :Festa das Flores

Círculo--de Orqu'idófilos,
segundo a presidente Lau
rita Fránkowiak, ·está. a·
berto aos novos associa·'
dos,

.

amantes das flores;
podendo estabelecer con�
tactos com a própria pelo
telefone 72�l730. A jóia
ê de Cr$ 5 mil -e a men-

salidade Cr$ 1. mil.
.

As , reuniões
.

do COJAS
acontecem duas vezes ao

mês, às 20 horas, nà Se

çre�aria de Educaç�o, Cul
tura, Esporte e Turismo.

:� ." � -- .

Asas. deltas voltam
em setembro.

Na sexta-feira, dia 27, o

prefeito _
Durval Vasel, a

; companhado do seu sec re

tarlado e da imprensa, com
a presença dos pilotos pra-

, Ucantes da modalidade de
vôo Ilvre, inaugurou as 2
rampas construídas em con

creto armado no alto do
morro onde se localizam as

'repetidoras de televisão, a

quase novecentos rnetros de
altitude. Após a entrega o

flcial das rampas, que cus-

taram ao Município cerca
de Cr$ 3 milhões, iniciou
se a tão aguardada primei
ra etapa do 2.° Campeonato'

" Catarlnense de Vôo Livre.
Com um total de f 6 pl-

.lotos, na sexta-feira foi rea

lizada ã prova eress-eeun

try, provà de distância, no
sentido de Guararnlrlm. No

-

sábado, devldo a instabil i
dade climática,. nenhum
vôö de asa dei ta chegou á
ser: realizado, porém, no do
mingo, o ..jaraguaense teve

Crédito Fundiário não
tem Interessados

. Instituído pelo Governo postas expirou no dia 25
do Estado em outubro do de iulho e nova data está'
ano passado, o Fundo de aqore em viqor ___; 23 de

. Terras de Santa Catarina agosto - prazo fatal pere
foi criado objetivando dar o encaminhamento das pro.
condições de compra e ven- postas, acompanhadas do
da de terras rurais, desen- estudo de viabilidade.
volver o proqrama de as- Segundo Laurlndo

.

Goe-
sentamento rural e premo- dert, eqrônómo da

'

Acaresc
ver o reordenamento fun- de Jarâcjuá do Sul, os aÇJri-
diário. Funciona através cultores ínteressados em' u-

de 'Comitês e
.

em Jaraguá sufruir dos Cr$ 20 milhões
do Sul foi fundado no mês cestos à disposição do mu-
de março o Comitê Munici- nicípio para 0- crédito fun-
pai, a quem compete, em diário, ®verão procurar O
instância prlmeira," exami- Escritório Local da Acaresc.
nar as propostas de finan- Para tantó,.o interessado
ciamento, fazendo a seleção deve ter experiência na ·a-
dos agricultores interessados. qricultura, não possuir ter-

Muito embora tenha ha- reno em seu nome, residir
vido certo 'int�resse em usu-. pelo menos cinco anos em

fruir do proqrama, em Ja· Santa Catarina, sendo que
raquá do Sul nenhum agri- o terreno a ser adquirido
cultor confirmou deseio de não poderá ter área suoe-
beneficiar-se dó crédito fun- rior a 15 hectares. O pa-
diário. No final de iunho, qamento poderá ser feito
sequndo informações de eni até 10 anos, com -3 a-

Nílson Casas, Executor do nos de carência, podendo,
Fundo de Terras, foi apro- ainda, financiar até 25% do
vada para Jaraauá, uma do- valor do imóvel para i:wes-
tação de Cr$ 20 milhões, timef1tos. O financiamento
através do Comitê Estadual, poderá. ser quitado em moe-

. porém, a data da apresen- da corrente ou em produ-
tação çlas primeiras pro- tos aqrícolas (qrãös).

;. �������i������i���������i���������i��������i�����i������������������i�����i��������
gröpecuárío "Ministro -Jo
ão Cleophas". A éomissão
Orgariiadora pretende pro
mover atrações paralelas,
pMa que os visitantes e

-turistas tenham outras op
ções durante o· período da

A diretoria do Círculo Festa' das Flores,
.

evento

de Orquidófilos de Jara. que vem sendo aguardado
guá do Sl!I, �eunida esta, com desusado interess'
SEmana, iniciou a anáiise pelos' amantes de orquí-'
da 'programação a. ser deas e flores ornamentai:$.
cumprida durante a Festa. Nas prQximas semanas

das Flores; de 1.4 a 18 de começam a circular os

novembro, no Parque ,A cartazes promocionais. O )
.� �

<
•. ,'

\.-.'·IP .. ".I"-"""'"---------.....--..
"

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

CARTAZ DO CINEMA

, Devendo contar com a'

presença do Presidente da.
República na sessão sole
ne de abertura, será . rea-

. lizado em Brasília, no pe
ríodo de 21 a 25

'

de a

gosto, o 12.0 Congresso,
Brasileiro. de Agências de'

Viagens, que terá como. te
ma central: "Tvrlsmoc=-
3a. Maior Força EconômiJ
ca do Mundo. E rio Bra
sil?". Santa Catarina es

tará presente com um

stand, onde
.

deverá ven

der o produto turístico
catarinense, além de apre
sentar audio-visuais sobre'
as potencialidades turísti
cas do Estado, objetivan.,
do atrair cada vez rriais tu

ristas e incrementar a ati
{idades no âmbito estadual.
A delegação de Santa

I Catarin. a. que: irá parttel
par do congresso é com

posta de dirigentes do tu-

'-
.

- .

AmvaH apóia melhoramentos na SC-474

oportunidade de ver um es

petáculo jamais visto, com

a realização da prova pilão.

EM SETEMBRO
Devido a não real ização

de provas no sábado, duas
foram trensferldas para -os
dias L° e 02 de setembro,
de "permanência" e "acer
tiva". Ao campo de �OUSOI
nestas provas reellzedas,
compareceram mais

"

de 10
mil pessoas que se acotove
laram ao longo do Lotea
mento BarteI, na Vila Bae
pendi, local determinado
para a aterrisagem.

Nas duas provas realiza
das no flnel-de-semana pas
sado, 16 pilotos tomaram
parte. E no decorrer desta
semana, não valendo; pontos
pelo Campeonato, diversos
'vôos panorâmicos aconte
ceram para a alegria prin-
cipalmente da garotada, que
fizeram do vôo livre a no

va coqueluche da cidade.

. Est� em cartaz no Cine Jaraguá,' a partir deste sá

bado, até terça-feira, às 20h15niin, "PORRY HI". Na 4a
e quinta-feira, 20h 15min, "ßRUCE LEE, O' 'INVENCIVEL
'MESTRE", E a partir de 11/08, sábàdo, Sérgio Reis em

"O FILHO ADOTIVO".

DR •. -CElSO ORLANDO STORRER PA SILVA
. ANGIOlOGIA CUNICA E CIRURGIA' VASCULAR
Doenças- da ciré-ulação, varize$i' artérioesclerose,

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

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - 1,0 anqar
Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul - sc

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES:
t

Aniversariam hoje: 04
_

Sra. Jalile Tobias Amódio
Sr. Vitória Lazzerls

. Sr. Wigando Voigt
Sr. Hilário Schiochet

.

Sr. José M. Junkes
Paulo Fernando 'Sprigmann
Sr. Mário Marangoni
Do.uglas, filho de Airton e

Frida Sta roski
Sra. Marialva Schwartz
Schiecher, em Jlle ,

'

�nivei"sé'lríam doming�
Sr. Nivaldo LUIS Perry
Sra. Marltia �chwartz Boss,
ein Artnur Nogueira-�P.
Sr. Aivaro ctinqnen, no PR.

o
Sra. Onndme Lira �arcia,
em Guaràmlrim

-

Sra. Catarina, esposa de Jo
:,e crscrnnq
erra.' Waroméia Strebe
Jorge KI tzberger
01 Inda Leier
Atdrovando Marcadni
Si'a. Joaruce, esposa de Sr.

J;.zerall1 Neckel

Dia 06 de agosto '

er. Victor bauer
Sr. Moacir l,)utlKer, em Jlle, ,

Sra. 1 erezinha 'iaperl�l Soa
res

era. Inês, esposá dá, Erwino '

�teinert
-, .

Sra. MUda, espOSa' de Ger
rilanp Behrell1s Junior
�r. Artilano Píccoli

o

Sr. Osmar Gadotti, em ·Ctba.
Dia, 07 de agosto
Marina Moreira
�r.' José Steilein Neto
Nlércia Doering

'\

Marcelo, Socreppa
Uja Oß de agosto
lV\aria Madalena Vasel _

�r. Walter bartel
Adria'na Reeck
�rta. Iara Doster,
Guilherme' Grosskopf Neto,
em Joinville
�ra. Lúcia Terezinha Men-
donça Gonçalves

'

"

Sr. Erines Kuchenbecker
Sand'rónei' Garcia
Isabela é Mariana, filhas de
Luiz (Tâhia Espezím) Bar
bosa,�m Fpolis.
Roberta, filha do Dr. Agos
tinho (Nancy) Bianchi

Dia 09 de 'agosto
Sr., Alvaro ,Wischral
Diva Mondini
Sr. Ovídio Nunes
Sra. Ertha Schür,ke
Dia lO de agosto .',
Dr. Pedr6 Pery�Má'sca renhas
Filho, em ·s. Paulo"

,

Sra. Josefa, esposa de Ino
cêncio Silva
Sr. Artur Wilson 'Stinghen
Luís, Carlos Hiflter�ger
Lori böge

'

Srta. Márcia C. Belderrain
Elvira Vieira
Sra. Maria Arlete Krause
Karlan, filho de Waldemar
(Magda da Silva) Rau

Preclamas de Dasamento
Áurea MülJer Grubb�, Oficial do Registro Civil da

1.0 Distrito d. Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catárina, Brasu. Fsz saber que compareceram em Cer
tório, exibindo os documentos exigidos pela ler, 3 fim de se

hab'ilitarem para casar, os segui'ntes: '

Edital 13.807 de 24.Q7.1984 solteiro, operério, nascido
Valdemar· Behiing e Undma .ern Jaraguá do Sul, neste

Hageaorn. Ele, 'brasileiro, tstado, oornicitiado e resi-

soueiro, lav.rador, natural oente em �arra do Rio Cêr-
oe Guerarnirtrn, neste Es- ro, neste distrito, filho de
taoo, domiciliado e resi- Aronso Steilern e de Mir,an-
dente na Rua Venancio da da Potrronieri Steilein . I:.la,
Suva Porto, nes ta cidade, brasi lei ra, sol teira, operá-
tilho de Rudolto Behling e ria.,. na tura I de Jaraguá do
de Marta Lange Behling. !:>UI, neste Estado, oomici-
Ela, brasileira, divorciada, lieoe e residente na Barra
do lar, natural de Jaraguá do Rio Cêrro, neste clstrito,
do Sul, neste Estado, dornl- tuna de Herberto Hane-
ciliada e residente na Rva' mann e de Vali Utpadel Ha.
Venancio da Silva Porto, n/ nemann.

cidade, filha de Gustavo Au
gusto Fernando Hagedorn e

de Joana Hagedorn.
Edital 13.808 de 26.07.1984
Arnaldo Raduenz; e Elia
Schuh. Ele, brasileiro, sol·
teiro, servente, natural de
Pomerode, neste Estado, do
miciliado ' e residente em

Rega III, em Pomerode, n/.
Estado, filho de Hellmuth
Raduenz e de Loni .Sell Ra
duenz , Ela, brasileira, sol
teira, costureira, natural de
Jaraguá do Sul, neste ESta
do, domiciliada e residente
em Rio Cerro II, neste dis
trito, filha de Alvin Schuh
e de Lili Dallmann Schuh.
Edital 13.809 de 26.07.1984
Orlando Pedro La:uaris e

Regina Feder. Ele,' brasilei-
1:0, solteiro, vendedor, na
tural de Guaramirim, nes
Ie Estado, domiciliado e re.

sidente na Rua João Franz
n'er, ;'.0 32, nesta cidade;
filho de Arnoldo Lazzaris e
de Cecília Orczethowski Laz.
zaris. Ela', 'brasileira, soltei
ra, costureira, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta
do, domiciliada e residente
na Rua Goiás, '53, ',nesta ci
dade, . filho de Henrfque Fe
der e de Veronica Schramo.
wsky Feder.
Edital 13.810 de 26.07.1984
Renato Kondlatsch e Alida
Maria Moretto. Ele, brasi
leiro, solteiro, auxiliar ad
ministrativo, natural de R.
Negro, Paraná, domiciliado
e residente na Rua Bahia,
269, nesta cidade, filho de
Alfredo José Kondlatsch e

de Sofia Stoebel Kondla
tsch. Ela, brasjleira, soltei·,
ra, telefonista, natural de
Rodeio, neste Estado, do
miciliado e residente na R.
Gaspar, 91, n�sta cidade,
filha de Xisto Moretto e de
Amabile Moretto.
�Edital 13.811 de 27.07.19ß4
Bruno Steil�in it Ade[ai�e
Hanemann. ele, 'brasileiro,

'- ,.'

o

Edi ta I 13.812 de 27.07.1984
Jorge Ma�ro Bertoldi e lva
na Margaret Konell. Ele bre.
silelro,:: solteiro, operário,
nascido em Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua João Sa
my Tavares, 373, nesta ci-'

, dade", filho de Herrninio :

Bertoldi e de Melania Sig
norelli Bertoldi. Ela, bresi- '

leire,
.

solteira, industriária,
natural de Jaráguá do Sul,
neste Estado" domiciliada e

residente na Rua Frida Pis
ke Krueger, 204, nesta ci
pôde, filha de Otavio Ko
nell e de lisa Mueller Ko-
nell.

'

de Lina Pereira de Lima.
'Edital 13.815. de 31.07.1984"
Wilfred Drews e Aurea Fis.
eher, Ele, brasileiro, soltei
ro, industriário, natural de
Jaraguá do Sul, neste Es

tado, domiciliado e realden-
"te em Rio Cêrro II, neste

distrito, filho de Rudi AI
berto Augusto Drews e de
Lucy Giese Drews. Ela, bre
silelra, solteira, do lar, na-

,'tural de Taio, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Massaranduba, em Po
me rode, neste Estado, filha
de Bruno Fischer e de I re
ne Fischer.

NASCIMENTOS

Dia 18 d� junho
Sílvia, filha de Antônio
(Rosell ) Bachmann.

Dia 09 de julho
Ramon Thiago, filho de Rui
(Teresa) Oliveira.

.

�ia 13 de julho
Analú Cristina, filha de Re
vair (Luzia) Campestrini.
Dia 14 de julho'
Adriano, filho de Bernardo
('Maria) Schütz.

Dia I � de j�lno
Luís Alberto, tilho de Ave-
11110 (Iria) Danna.
Juliana, filha, de Arlindo
(Isabel) ,Puff.
Josiane Aparecida, filha de
Lí rio (I reei) Laube.
Dia 22 de julho
kefeela, hlha de

.

Alfredo
(Elvi ra) Canova.

Dia 23 de julho
Samuel, titno de Braz (Ma
na) Patrício.
Alessandra, filha de Floren
tino (Márcia) Salomann.
Claudia Daniele, filha

.
de

Leones (_Maria) Silva.
Rafael Francisco, tilho de
�zequia� (Ivette) Caroline.
Dia 24 de julho
Lieide, tllha de Valdir (Ma�
na) AugustO.
Ula 2:» ae julho
LuCilene, tllha de Bernardo
(Silvina) Volpi.
Amanda, filha de Hélio (Mi
rian) Sampaio.
Jeise Mara, filha de S'ílvi'o
(Ivone) Ponti,celli.
Dia 26 de julho
Gilmara, tilha de Márcio
(Almida) Kuester.
Sandra Regina, filha de Ar
no (Melita) Schneider.
Giovane, tilhó -de Valdemi
ro ( Lori) Zen.
Dia 27 de, julho
Leandro, filho 'de Hélio (Ia
ra) Borga.
Daniele, filha de .Ivanir (I.
vone) Buzzi.

Di'él 28. de julho
Patrícia, filha de Ivo (Arie.
te) Mader.
Dia 29 de julho
Juliana, filha de Amo (Iria)
.uua rte.
Rafael Luiz, filho de Luiz
,(Teresinha) Augusto ..

Mauri Ricardo, filho de Re
nato (Sônia) Birr.
Gláucia', filha de Alcides \

(Schirley) Pretti.

FALECIMENTOS

Dia 22 de julho
,

Joanna Jaredzenska Denk,
87 anos.
Dia 28 de julho
Osvaldo Valcanaia, 42anos.

Edital 13.813 de 27.07.1984
Ronaldo Nunes e Maria Pra.
'wucki. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário� 'n'atural de
JOinville, neste Estado, do-'
miciliado e residente na R.
Heinz Manhke, '147, nesta

cidade, filho de Ovidio Nu
nes ê de ledi Maria ,Nunes.
Ela, brasileira, solteira, ope
rária, natural de Massaran
dllba, neste Estado, d�mici�
liada e residente na Rua 25
de julho, 309, nesta cidade,

, filha de José Prawucki e de
Joana. Prawucki •.

Edital. 13.814 de 30.07.1984-
Cópia recebida dO' Cartório
de São Bento do' Sul neste
Estado.

' ,

. Sergio Luiz; Bayer e Joseane
Maria Pereira de Lima. Ele,
brasileiro, solteiro, mecani
co, natural de Jaraguá do
Sul, neste Estado, domici.
Iiado e residente' na Rua
Francisco Todt, 100, nesta
cidade, filho de Adalberto
Bayer e de Maria Teresinha
de Campos Bayer. Ela, bra
sileira; solteira, cabelereira
natural de Mafra, neste Es
tado, domíciliada e residen
te na· Rua Teodoro Sch
warz, 218, em São Bento
do Sul, neste Estado, filha

Edital 13.816 de 31.07.1984
Lourival Kath e Nilsa Kle
�Koeteí. cre, brasileiro, SOl

teiro, operano, natural ce
Jaragua do bUI, nestel:.sta
elo, oomicrueoo e residente
em Barra do I{io Cêrro, n/
crstrtto, tilho de Atonso
Kath e de Alida Boeder Ka
tn.' Ela, brasi teira, sol teira,
oo lar, natural qe Massa
renduba, neste tstado, 00-

micirieda e residente em

. Três Rios do Sul, neste dis
trito, tilha de Lauro Kieck
hoetel e de I rena Gaedtke
Kiecknoetel _

Editai 1:3.1;$17 de 31.07.1984
João Marcos Petry e Mari
cHeia Vitti. Ele, brasileiro,
solteiro; comerciante, nótu
rãl de Jaraguá cio Sul, n/,
I:stàdo, domiciliado e resl-

,dente na Rua José Teodoro
Ribéiro, em Ilha da Figuei
ra, neste' distrito, filho de
Otilio 'Petry e de Maria
Marlene Petry. tia, brasi
leira, solteira, do lar, natu
ral Cie Guaramirim, neste

Estado, domiciliada e rési
dente na Rua José Teodoro
Ribeiro, em Ilha da Figuei
ra, neste distrito, filha de
Amabilio Vitti e de Daria
Vi,tti.

!

Edital, 13.818 de 31.07.1984
Mariano Orz;eckowic:z: e Lu
cia Loubavsky. Ele, brasilei
ro, solteiro, operário, natu
ral. de Massaranduba, neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Padre Pedro
Franken, nesta cidade, fi
lho 'de Thomaz Orzeckowicz
e de Maria Kepczynski Or
zeckowski. Ela, brasilei ra,
solteira,· doméstica, natural
de, Massaranduba, neste Es
tado, domiciliada e residen
te em Rua Procópio GOrY)es

. de Oliveira, 873, nesta ci

dade,· filha de José Loubavs
ky e de Cilly Loubavsky.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man

déi passar o presente edi
tai, que será publicado pe-
113 imprensa e em cartório,
onqf:l serij, afixado durante
15 ,fias.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Catarinenses no
mundo. dos livros

. RACONTI DE RIO CEDRO (In Dialeto)

Composto e impresso na Imprensa Unlversltérla, da
Universidade Federal de Santa Catarina, em maio do cor

. rente .ano, surgiu o livro RACONTI DE RIO CEDRO (In
Dfaleto), de José Curl, contos em dialeto da vizinhÇl loca
lidade e município de . Rio dos Cedros, ponto de forte

. concentração de descendência italiana. Na orelha da ca

pa a manifestação do professor, crítico literário da UFSC
e colaborador de "O Estado" - Celestino 58chet, de on

de extraímos trechos sobre a obra aqora à disposição do
público ledor em línqua italiana: "Colono (sempre) e

professor .univer-sitário (ainda), José Curi,.filho de pai
árabe e mãe italiana, "bela come Im fior e santa" se

apenas aos sete anos aprende a falar o portuquês,
'

nel
mezzo dei camin de sua vida, ainda não esqueceu o dia
leto e a alma vênetos que lhe entranham o seu modo de
ser-homem e de ser-intelectual. .

RACONTI DE RIO CEDRO, as dez 'histórias curtas que
atravessam as páginas deste. livro-novela-romance nos le
va a conviver - melhor, a rir, a sonhar' e a sofrer�,
com as terras e com as gentes italianas, lá no. fundo do
Vale: e rnais, muito mais, com o modo de estar,: de .ser e
sentir do imrqranta europeus transplantándo à força nas ri-
cas terras da América. '.

O jovem. Bépi (lembramos Frei Auréllo Stulzer, au
tor do PRIMEIRO LIVRO DO JARAGUA, com' suas crôni
cas sobre os bépi .jaraguaenses) - porque contlnuaden
troo do escritor José Curi - veste O' ser e o dizer do co

lono. Só em dialeto é possível apresentar a verqonna de
Fonso ab perder suas terras; a raiva do nono Ostl, ao
der-sé conta do roubo das melancias; a paciência e· o

(sento) desespero da Seratina COm Os porres dominguei
ros do tio Berto; a preocupação do padre Gioani com o"
glovanato que deixouie batina e veio à terra buscar uma

brondina: o gesto sagrado de bei [er' a terra e a enxada
porque as duas não estão (não poderiam estarí ) perdi
das; a alegria, também saqrada, 'de sentir-se colono".

( ... ) "Assim corno o imigrante vêneto do Rio Gran
de do Sul tem. um Aquiles Bernardi - Nanetto Pipetta e

Storia de Nino, fradello de NanettO Pipetta --- oara colo
car no papel aos desventuras de um imigrante nos seus

primeiros ternpos de "gaúcho", a imigração de Santa Ca.
tarina encontrou em José Curi o romancista de que es·

tava precisando. .

.

E, aqui entre nós, começa com nota dez!".
José Curi, em 1979, escreveu um livro com o título

JUCA JACU & (IA 'e em 1982 escreveu outro: A VOLTA
DE JUCA JACU.

.

Por certo a qrande colônia italiana' jaraguaense e a

encontradiça na microrregião do Vale do Itapocu, encon
trarão mais uma razão para adquirlr este livro, curtindo
em .suas péqinäs as histórias num singular dialeto das
ocorrências da localidade de : Rio Cedro, local por onde
grandes levas de imigràntes italianos passaram ou migra
ram em direção de Jaraguá do Sul, em 'busca de ricas
terras que formam hoje o Rio Cerro, a Barra, Retorci
da, atual Nereu Ramos e Itapocuzinho de nossa centená
ri<! Jaraguá do Sul - a Pérola do Itapocu, a Rainha do
Arroz e a Metrópole do Dinamismo, no seu cinquentená-'
rio de emaf'Jcipação política e administrativa.

EVS/8·84

Sesi inovaae educaras criancas
, ,

'

. �

Além da assistência so- frequentem a pré-escola do
cial que proporciona aos Sesi (em Jaraguá são seis
trabalhadores e seus depen- turmas,. quatro no Sesi e

dentes, o Departemento Re· duas em S. Judas Tadeu,
gional do Sesi/Santa Cate- com 110 alunos' e seis pro-
rina vem se preocupando fessores ), em torno de 70
em ampliar e diversificar por cento, são filhos de 0-

.

sua atuação, procurando ca- perários das indústrias. Por
da vez mais atender de for- sua vez; suas famflias, num
ma' mais completa as ne- total de 82;30% registram
.cessidedes de seus usuários, uma renda per capita de a·

os trabalhadores das Indes- .
té Cr$ 45 mil 69ó� fruto do

trias.'
.

modelo catarinense
.

que a·

O Sesi catarinense se fi- cusa,. no geral, um razoé-
xa, em termos de atuação, vel padrão de vida operário
nas áreas de saúde, educa- se comparado. com outras

ção, serviço socia1 e lazer. áreas- lndustrlellzadas doPaís.
Na educação o Sesl vlsá à No Programa de Oasen-
formação do homem de a· ; volvimento Infantil do Sesi,

.

manhã e tem lncursíonedo . a- criança recebe educação
com sucesso dentro. desse no seu, sentido mais amplo

, campo através do "Proqra- possfvel. Paralelamente à
ma de Desenvolvimento In- atividade pedagógica o Sesi

. fan,til ...;_,; por:. Este proqra- ;
se -preocupa em verificar se

ma atende atualmente 1 ;429
.

a criança está apta em ter-

crianças na faixa etária de mos de aprendizagem e saú-
3 a 6 anos, abrangendo 16 de .. Aqui entra a asslstên-
cidades (inclusive Jaraguá cia odontológica, e médica.
do Sul) do Estado e empre- Em ambos os setores o tra-

,gando 73 professores espe- tamento
.

preventivo obriga
cíalizados e 6 supervisores. a criança a exames perlódí-

Cl POl desenvolve seu tra- COs com controle de vacl-
balho atendendo. à criança, nação, p�r exemplo. No POl
nos aspectos pedagógico e es.xrlançes einda recebem .--------........---'

dê saúde. As crianças que alimentação. VacinaçãoMASSARANDUBA GANKA NOVA DELEGACIA

dia 11
Será realizada no próxi

mo sábado, dia ,1-1 de aqos
to, a. secunde etapa deste
ano da vacinação em massa
centra a' poliomielite. Em
Jaraoué do Sul funcionará
os 81- postos de vacinação
e a meta é atlnqir mais de
7.500 crianças de O a 5 a-

nos incompletos. .

E: importante que todas
as crianças den.tro desta
faixa etária sejam novamen
te vacinadas, para imuni
zarem-se contra a paralisia
infantil, doença que faz mi·'
Ihares de vítimas, anual·
mente.

Q Secretário de Securan
ce Pública, Heitor Sché, firo
mou ccnvênio, num montan
te de Cr$ 57 milhões, com
19 prefeituras municipais,
para construção em suas se·

. des, de deleqacias de pe
queno norte e de uma ca
deia oúbllca. dentro do pro
qrama de reapérelhemento
·e- ampliação dos serviços da
Polícia Civil, em desenvol
vimento -naquela Pasta: Pe
los c;onvênios celebradas,
cada uma das 19 prefeitu
ras envolvidas receberão,
do Governo do Estado, uma
verba. de Cr$ 3 m i Ihões pa
ra a construção das dele
qacias de policia, que terão

em média uma área de 100
mettos Quadrados, em alva
narlà e que .esterão concluí
dás dentro de 90 dlas, já
que os convênios prevêem o
infcio imediato. das obras e,

, até mesmo, elqumas já es
tão em endemento.
·0 restente dos recursos

necessários às construções
será coberto pelas respecti

'. vas Prefeituras. Dentre os
19 municípios benefkiados
com recursos para construo

. cão de deleqacias de pOlícia
de pequeno porte está o de
Massaranduba, inteqrant·
da Microrreqião do Vale do
Itapocu.

Congresso de
Recursos
Humanos

A cidade de Joinville será
sede de 8 a lü de aoosto,
do 3.0 Congresso Sul-Brasl
leiro de Recursos Humanos,
promovido pela Associação
Brasileira de Recursos Hu
manos. O Conqresso terá
lugar no auditório da Esco
Ia Técnica Tupy e deverá
contar com aproximadamen
te 200 participantes vindos

. de todo o .país, de acordo
com as previsões dos orga
nizadores. De Jerecuä do
Sul, pelo menos trlnta pes
soas deverão marcar presen
ça, filiadas a Associação de
Administradores de Pessoal,
conforme o seu presidente,

... Wilmar Ernmendoerfer;
O tema central do Con ..

·

qresso será "A experiência
sul-brasileira _ de recursos
humanos" e os . temas se
cundários versarão sobre
administração de salários,
recrutamento de seleção, re
cursos humanos nas esta
tais, sindicalismo, círculo
de , controle de qualidade,
relações trabalhis.tas e sin
dicais.

-/

('HM�-H�!!�!'�RA�A!Ç��DI
-:- -=._-:....--=--- - - ---------_---------- -- �
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Livros, Autores '-e' '-I�_éias
João Alfredo Medeiros Vieira

Ao leitor: A partir de hoje divulgaremos nesta co.

luna os mais importantes lançamentos das Editoras na

cionais, tanto na área' da Literatura, propriamente dita,
como no calJipo �o Direito, em que a FORENSE é: ma.
ior expressão do país. À maneira do que fazemos em

outros periódicos, também no CORREIO DO POVO, o
mais antigo e lido semanário eatarlnense, que circula
principalmente nas regiões de Jaraguá, Joinville e BI�.
menau, ofereceremos Um grande rol de livros didáti�
cos, religiosos, científicos, obras de ficção, para todos
es gostos e interesses. A par disso,' como o título da
coluna indica, de quando em vez falaremos sobre a vl
da e a personalidade de autores. e suas idéias.

Mãos à obra, pois. Eis, alguns, dos mais recentes e

importantes lançamentos: FORENSE: "Direito Proces
sual do Trabalho:, de COQUEIJO COSTA, 2a. ed., 846
págs. Trata-se de uma obra 'monumental, completa, a.

tualizadíssima, com 34 c�pítulos, entre os quais os que
se referem ao "Direito Processual", Jurisdição, ação co

letiva, ação de cumprimento, revelia, coisa julgada, re,.
cursos, etc. COQUEIJO COSTA é Ministro do Tribunal
Superior do Trabalho, Professor da Univ.ersidade· Fede
ral Cla Bahia ·e da de Brasília, membro da Academia
Brasileira de Ciências Jurídicas. É um valioso livro in.
dispensável nos escritórios de Advocacia; nás emp;esas

'

comercIaIs" importantíssimo para Juízes, Vogais de'
Juntas, estudantes de Direito. Da FORENSE foram lan.
çadas, .há. pOllco, muitas outras. obras, entre as quais
"Código Trihutário e Legisla�ão Tributária e Financeira /'

já em 2a. edição, pois a primeira se esgotoú rapid�.
�ente. O atualizador desse livro com .�5 páginas é

AL':'ARO _!AE.LO FILHO. As glosas, ref�rências, notas e

JUrlsprudencla que o autor apresenta são'minuciosas e

a.mp!�s. � noss� ver é a melhor consolidação tributá.
ria Ja fEllta ultimamente, sendo útU para Advogados,
C�n.tadQres, Gerentes �e Firmas comerciais e indus.
trIals, estudantes de Direito e Economia. Da FORENSE
são, também, "Introdução ao Estudo ,do Direito" de
WILSON OE SOUZA CAMPOS BATALHA .uma obra 'd�n.
sa e completa (718 págs.), não só -par� estudantes co.
mo ainda para Advogados,. ,Juízes, Pr'omotores de justi.
ça, �rofessores; "Teoria Geral do Direito", do mesmo
autOr, com 662 págs; "Estudos Jurídicos" - em ho
men�!,em ao �rof. Caio Mário da Si",a Pereira (uma
reuDlao de artIgos e estudos de. relevante' valor com
622 págs.); "Instituições Financeiras Privadas" 'de A.
L9YSI0 LOPES PONTES, 506 págs. - uma obra que
nao pode f�ltar n!l estante de sua Empresa, de seu

Ba��? o� Fmancelra
.. Obs�rve alguns títulos e capítu.los. Sociedades de Fmanclamento e de Investimentos'"

. "Fun�os cie Investimentos"; "Bancos de Investimentos':
"S�c!ed,�d�� de �ré�ito-lmobiliário";'''Cooperativas de
CredIto ; . Assoclaçoes de Poupança e Empréstimo'"
"B!llsas de Valores";. "Empresas ,.:ÇOl1.retoras" "Distri�
bUldoras", etc.

'.

".\ ,;.:'.'d,' '....,.'. '

O�tra_. obra da maior importª-nciâ lançàda"pela FO�t'
RENSE e O CONTRATO DE �EGUiRO", .de PEDRO AU
'(IM, .

a quaj trata, COm profundldade EI de modo obj.tlvo, d� .um, assu!"to, comple!,o, iS,to, é" o seguro, ,m.
suas varias. modalIdades. Alem. do 'aspecto "proteçãocontra ? riSCO an�es do seguro", abrange peculiaridades
c!lmo. o desenv.olvp�ento do

Aseporo, clal!sificação, tao-.·
rias, n�t.ureza )urldlca, o premIo, o, resseguro' ,tc. São547 .p.agmas rIcas em explicações e exemplos sobre a
materl�.· .'

.' ,

.' JBRASAI- E:s a! uma Editora cuja qualidade dos
livros lançados. nao fIca. aquém da quantidade, por si.
'!a! en?rme: d�s seus tltulos. Alguns deles obtiveram
eXlto Jam�JS VISto, cOmo Os seguintes: "Coml,.lnicação
e Expressa� (Problemas teóricos e ,práticos de avalia.
ção ), de autoria de HERALDO MARELIM VIÄNNA dá
Fun�ação Carlos Chagas,. com. prefácio de, FLÁVI,Â DE
BARROS CARONE, da Unlversldllde de São Paulo. Cui·
da, entre outros capítulos, da "Redação Ie Medida da
Expressão Escrita, "Apl�cação de Critérios, ·de correção'
em provas de Redação". "Dupla Correçãoii, "Flutuasães
de Julgamentos",. Uma Experiência Diversificada" etc. '

NOTA: Os .Iivros indicados podem ser encontracÍos�em'
todas as livrarias .•Caso não os encontre em sua cidade,"
marque os endereços: EDITORA FORENSEi LarifO de São .

Francisco, 20, loia • São Paulo· 01Q05'. 'Ou Av. Eras·'
mo Braga n.O 299 • 1.0 and" Rio de Janeiro • 2()()20. ,

IBRASA: Rua 21 de Abril n.O 79 � São Pâ'ulQ • 03047.'

Cartilha' educativa de trânsito
A Meta E�itora Ltda, de

Curitiba, está lançando. em

Jaraguá.do Sul, a cartilha
"Trânsito: Prevenção + Res

ponsabilidade ==. Seçuren
ça", que objetiva levar ao

ensino de 1.0 grau a educa
ção de trânsito, afim de

qUe as crianças de hoje -
adultos de amanhã :_ te
nham formação suficiente
mente boa para minimizar
o crescimento de acidentes
de trânsito e se construam

cidades mais humanas, pois
crê-se qUe se houvesse ma

ior conhecimento das nor

mas do Código Nacional de
Trânsito, não haveria mi Iha-

res de vidas sacrificadas a-·

nualrnente em acidentes de
trânsito.

De boa
.

cornposrçeo grá
fica e bastante educatlve, a

.

Secretarie de Educação; Cul:
tura, Esporte e Turismo de
Jaraguá do Sul está' adqui
rindo quatro mil carti'lhas,
que serão distribuídas pare
os alunes de 1 a. a 4a. se
ries, da rede munlcipal, na

segunda quinzena. de agos
to. O, importante seria que
todas as crianças tivessem
'oportunidede e acesso a

cartilha, material didático
de grande utilidade na edu
cação do trânsito.

Lojistas buscam solu-
,

- .
. :".

çoes para o comercie
No próximo dia 6 de a· Convenção Nacional do Co-

gosto, no Centro Empresa- mércio Lojista, no mês de
rial, o Clube .ríe Diretores setembro, em Brasília, re.

Lojistas de Jaraguá do Sul caindo na Loja Torres.
reunirá os associados para
debater temas de interesse Movimento Estatístico,
mútuo, objetivando, a c,en- ,o Serviço de Proteção ao

tralização de idéias e es- Crédito, apresentou o mo.

forços; em benefício do co- vimento estaHstico de ja-
mércio .Iocal. O encontro neiro é) junho,. mostrando
começará às 19h t;l de acor- ·8 evolução. nos cinco últi·
do com o presidente lido mos anos. No tocante a in-

Vargas, os assuntos a serem formações, em 1980: 32.520
dissecados- são: "Como po- em .1981 - 36,,217, em 82
demos colaborar ebenefi. 45.827, em. 1983 - 53.012
dar o comércio e seu de- e este ano, 56.456 .in.forma-
senvolvimento em nossa re·

. ções. Quan.to a negativações
gião?", "Qual o problema ,no período em tel�, são es-

que mais aflige o comércio tas:" 1980 - 918 fich�s
e/ou o lojista?", "Como po-; (Cr$ 3.919.798), 1981 .,-

deremos
,
resolvê-lo?" e 1.396 ficba.s (Cr$ '11.873.

"Qual, o maior investimen· . 360), 1982 - 1 :616 fiéhas'
toT!. (Cr$ 31.954.857), 1983 -

Isto foi ligeiramente co- ,2.479 fiéhilS
.

(Cr$ 82.438.'
mentado na reunião-almoço 966) e em '1984 - 2.678'
de quarta-feira; no Baepen- fichas (Cr$ 213.117.943).
di, quando também foi for- As ocorrências de" reàbi-
mada uma comlssao para litações' junto ao 'SPC de
analisar o problema que os Jaraguá do Sul registradas
ambulantes e mascates �au- são: 1980 - 1.052 reabl.li-
sam ao comércio e ,qu,el. tações -('Cr$ 2.138.275), 81
posteriormente, será subme:: 705 �C'f$ 4.470.854), 1982

Ji<Jo .

a plenário, pára,.:üma
"

894 '('cr$ 15.782,280), 83'
. ;tqm:ada' de posição.,Fez-se' 1.222' (Cr$ 28.892.093.) e

i 'na ocasião, o sorteio da em- de janeiro' a j!Jnho/84 -
,;,'presa" que representará os' 1.725

' reabHitações
.

(Cr$
"'Iojistas jaraguaenses na 100.911.606)'>

.

": z'

COLUNA ROTÁRIA
Na rel,l'nlaO de terça-feira do Rotary Çlub de Jara

guá do SIJI, o companheiro tesoureiro Tonelli, apresen
tou o balancete da barré)ca de doces e salqados que
flJnciollou' de 22 a -25 de julho, no Parque Agropecuá-

,.

,.

rio, durante a Amostra Agropecuária e destinada -ao

Natal da Criança Pobre. O" total das receitas ro,i cte
Cr� 2.124.828,60 e o total das despesas somou Cr$
749.481,50, perfazendo um lucro líquido de Cr$ , .. :
1.375 .. 347, lQ� Nesta oportunidade, o RotQry de Jara�

guá do Sul aqr(ldece o apoio recebido' da comunidade
e, também, da tcm. Ind, .Breithaupt, Fr'iqorífico Gum�
Gumz I rmãos, FSluip�o, CÇité ·�aue!:,ß, Conservas J�riti.

Esta semana. também, fO'1 aprovadO o plano fman.
�ceiro para o exercfçio 84/8'5, apresentado pelo comp.
presidente Alidor hueders e pelo comp. tesoureiro To.
'nelli.

'

"

Câmara
,. . .

remrcra \

A Câmara de Vereadorek
de Jaraguá do Sul iniciou
esta semana o período or

dinário de sessões do se

gundo semestre, realizando
sessões na quarta e quinta
feira. Coube aos líderes
das duas bancadas, Almire
Farias Filho e A. Schulz
dar 'as boas vindas a seus
companheiros, desejando
"sucesso, honestidade e que
o bom senso prevaleça". .

Almiro Farias, teve apro
vada moção congratulatória
ao secretário Balduino Rau
lino, 'pela' brilhante coorde
nação dos festejos dos 1 08�
anos. de fundação de Jara
do Sul, extensivo aos 'de
rnais secretérlos .e ao prö
prio prefeito, que também
se engajaram na programa
ção. Os votos foram exteri
sivos do líder do PDS, Ar
noldo Schulz.

Já o vereador Atayde Ma
chado (Dadi), apresentou
dóis projetos�de-Iei, de de
nominação de' vias públicas:
Germano ,Grützmacher a r.

428 e Antônio Bernardo
Schmidt, a rua 393, n� II ha
da Figueira. Três

.

projetos
do Executivo - o mais im
portante prevê a reforma
administrativa municipal _:_

deram entrada em plenário.'
�����i��·o.O.O�Q"0.�l).G.�.·::.o.o.o.1
Faça umaoe�;�h,';'t�O;� ü'�����i
do "Correio do Povo"

e acompanhe a

!1istória de Jaraguá e

Região.
Passo-a-passo.

Basta ligar para 72-0091 ...

e boa leitura!
��i���i�����������i�������������i�i�i��!

Oração ao Divino
Espírito Santo

Espírito Santo, Vós que
'!le �scl?receis tudo, que
'iluminais todos os ça
,minhos para que eu atin-
ia o melJ ideal. Vós que
me dais o dom divino de
perdoâr e esquecer"O mal

.

que me fazem e que to�
dos Os instantes de mi·
nha. vida estais comigo,
eJJ quero neste curto diá-

.

logo aqradecer por tudo
e confirmar 'mais uma
vez que eu nunca quero
me separar de Vós, por
maior �que seja a ilusão
material, não sera o mí
nimo de vontade que sin
to de um dia estar con

vosco e todos os meus

irmãos na glória perpé·
tua. Obriqado �mais uma

vez.
.

A pessoa deverá fazer
esta orqção 3 dias segui-

/

dos. sem dizer o pedido.
Oentro de 3 dias será al-

,

cam:;Çldii a qraça por mais
çJiffcil que seia. Publicar
assim que receber a qra

" ça, 'AgrÇldeço graça rece

bid�. ,[).W.'

<bi*ção de peixes
•

nas arrozeiras

CORREIO DO POVO

'. Cursos do,' Senac
,

em agosto
Com o .desenvolvimento de três módulos -. Técnicas

de Liderança, Conceituação de Marketing e Admlnlstração
por .Obietivos - a 'Agência do'Serviço' Nacional de A
prendizagem Comercial (Senac); vai realizar dias 13 e

14 de agosto, no Centro Empresarial, o 2.° Seminário>
para Gerentes, no horário das 19 às 22 horas. O núme
ro de vagas mínimo é 15 e o máximo 20 participantes,
estalido ª-s inscrições abertas ne Senac (/:.v. Getúlio Var
gas 621 ....i.. Fone 72-1044), ao preço de Çr$ 12.mil por
participante .. O ministrante será o professor Supl ido Sa
muel Siqueira Neto.

CURSOS EM AGOSTO
.

O professor João Beckhauser, Agente do Sense em

Jarà!1uá, está inforrnando os cursos 'a serem realizados'
neste mês de agosto.' Esta semana foram realizados os

cursos' de Releçõ.es Humanas, Artesanato em Tricô e Cro

chê, Auxiliar de Escritório, Técnicas de Vendas, e, os

cursos seguintes serão estes: diä 6/8 - Congelamento de
Alimentos (14 às 17h e das 19-22h), no Centro Empre
sarial e Artesanato em Tricô. (19-22h), na E.B. Euclides
da Cunha; dia 7/8 � Arresenato em Crochê (,19-22h),
na E. da Cunha; diaR/8 Repositor de Mercadorias (19-22)h,
na Eiar� Rio Cerro; dia 10/8 ...:... Atendente de Supermet
cado (19:22h), também na Barra; ,dia 13/8 - Psicologia
Aplicada à Venda (8-11h), em Guaramirim; dia 14/8 '
Artesanato em Tricô (19-22h), no Edifício Cristo Rei;
dia 20/8 - P.intura em Tecido' (13h45�17h e das 19 às

22h15), no, Colégio �ão Luís e, no CIP, Relações Huma

nas ('19-22h). Dia 27/8 � também no CIP (19-22h), cur
so de "Office-Boy".

Inscrições e informações junto ao Senac local.

AUREA MÜLLER' GRUBBA, Tabeliã Designada de No·
tas e Ofidal de Protestos de Títulos da Comllrca de Ja�

ragoâ do Sul, Estado de Santa Catarina� na forma da
lei, etc; ..

Faz saber a todos quantos este edital }!_irem que
Se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:'"

ARG�MIRO DA SILVEIRA, RUa Rudolfo Hufenuessler.
780, nesta ..ADELtNO SACHT, Rua Jõinville, s/n, nesta.
ANTON.IO ALVES MOREIRA, Rua Marechal, nesta. BE·
NO BAADE, Rua Joinville, s/n, nesta. CIA INDUSTRIAL
SAXONIA, Rua Dr. Nereu Ramos, 94, nesta. CLAUDIO.
MONTIBELLER, Rua João Frat:,.t:ner, �4, nesta. E_PWIN

" BUSCH" Rua Santa Luzia, s/n, .nesta. ERNANI DOS P:AS-.
_ SOS, Rua -CeI. Proc. Gomes, '39, nesta. ERIVELTO GI·

•

RAROI, Rua 301, s/n, nesta. GILMAR GABRIEL MAU·.
RISSE�S, nesta. GERSON JAHN, Rua n.O 1, João Pes·
soa, nesta. GI,LMA� SCHALINSKI, Estrada Nova, s/n,
nesta. GLADISTON JO'RGE BORIES, Rúa Pe.

.

Alberto
,Jacob, .755" nesta ..JANIR TIB'ES, ,Rua Alfredo Mahnke.
66, nesta. JORGE GARCIA DE SOUZA, Rua Joinville,

:"643, nesta. JOSE RODOLfO ZOZ, Rua 318, Lot. Jose
Bau�r, 127, nesta. LENI MARIA SCHMITZ, Rua Jardim
Cente!:!ário, sln, nesta. LUZIA FLORES M�ES, Três R.
'do Norte, nesta. LAURO MOREJRA, Rua Itapocuzinho,

.

João Pessoa� nesta. J.,AURO ERDM�NN, R,u� Bernardo
, Dornbu,ch" 290, n.esta. MOACJ,R STIPP, Rua Morro· da

Bcia Vista, nesta.: MARIA APARE:CIDA.. FACHINI, Rua
Preso Epitácio Pessoa, 50, nesta. MARIO RICHERDT. Es.'>;

. trada Nova, s/n, nesta. NELSON FARIAS, Rua .1249',';
Vila Sandra, nesta. NILO FORLIN, AIC Prefeitur� Mu.�
'nicipal, Massaranduba. ORLANDO RIBEIRQ, Rua PaStor, ",

Alberto Schneider, 145, nesta. OSNI WOICIKOSKI. 1,.0· ,:
teamerito �ànta Ana, sfn, nesta. PEDRO ALTAMIR P'I·

,.

COLLt, Av: Getúlio Varqas, s/n, Corupá, PAULO ,RO·

BERTQ �Nr:IPEL, Schro�der. ROLANQ _SCHWERTNER,
RIoi!Í:,,'Ano Bom,,'sln,' Corupá. SEBASTIAO CORDEIRO,
nesta'; 'SAULO NERI_S DOS SANTOS, Rod..,via ::$C lOl,
,CorupL SANDRO ERNESTO J<OPM·ANN, .

Av. MaL, Deo·
doro, 240, nesta; ':rERRAPLENA'GEM SI_l.VIO LUIZ KLI·

MEKOVSKI, ·Kua Aguas Claras, sln nesta. WALTAMI.

RO,BERTHLSi:N, Estrada Guarajuba, s/n, Corupá.

é; 'ccimo;'ôs ditos devedor:es não foram encontrados
e ou se r.ecusaram a aceitar. a devida intimação, faz por
Intermédio do presente edital para que os mesmos com·

. par.eçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no'
pr'azo da lei a firrLde liquidar o seu débitoJ ÓU então
dar raião por que nãQ o faz, sob pena de serem os referi·,

'�C.elho Monetário Nacional ãpr:O� dös 'títul'os protestados na forma da lei, etc.
vöu-4'uar�eira a criação de moedas de Cr$ nsl 'Jaraquá do' Sul, 02 de AgOsto de 1984.
100,00 e Cr$ 200,00 que entrarão· em ,cir�' ..

' . ',' AUREA MÜLLER GRU9BA
culação em meados de 1985'. 'Para o mês Jabeli� Designaq� de Notas e Ofidal de Protestos

. de outubro serão léilnçadas as cédulas' de oe'Títulos da Comarca de Jaraguá do Sbl.

Cr$ 10 mil 'e Cr$ 59 mil. " .,.

....;."';;;;O;...;.....;._,-......,!i+.................--......------........--

A cultura do arroz' irrigado em Santa

Catarina, ocupou, na safra 1982/83, uma

área de 86.620 hectares. Nas' reçioes do
Vale do ltaje], Litoral Norte, parte do Li

torai Sul e Região Sul, emprega-se o siste
ma de semeadura a lanço com sementes
pré-germinadas em quadros nivelados. Na

maior:ia destas áreas, predomina a irrigação
por gravidade. Os prOprietários são predo
minantemente minifundiários e as terras
rnaís planas da propriedade são cultivadas
com o arroz irrigado, havendo, em geral,
urna safra por ano:
r\ .a_uação de áreas para o cultivo

cio 'àrroz""ige altos investimentos no nlve
lamC'ilto e4(implantaçãb dos sistemas

.

de ir-
rigação e drenagem.

'

Frente a esta ,realidade e com o intui
to ,de oferecer ao produtor rural slstemas
alternativos pare uso mais intensivo das
áreas de arroz irrigado, a. Empresa -Cetarl
nense de -Pesquisa Agropecuária _ Empasc,
vem desenvolvendo trabalhos de utiliza�
.ção das arrozeiras pera a piscicultura . A
prática objetiva o aproveitamento dos pe
ríodos em que as áreas permanecem inun
dadas, durante o cultivo dó arroz ti o pou
sio destas na entressafra, para crjação de
peixes, e o'· possível controle biológico da
bicheira-da-raiz, a mais séria praga do ar.

. roz irrigado de Santa Catari'na. .

A região do Vale do Itapocu tem gran·
de ��iaçã�âgrícola. na rizicultura, onde se

locah:za o4haior produtor de arroz do, Es
tad� "Wicípio de Massaranduba. A Esta
ção '-exper�ental da Empa'sc de Itajaí está
realizando pesquisa e os resultados obtidos
nos dois anos de eXlDerimer,)tação têm mos·

trado a viabilidade da utilização das arro-.
zeiras para criação de carpas.

Com isso, o prodUtor rural poderá ob
ter um melhor uso da ·terra e da. mão-d�
obra disponív_el e consegUirá importante
fonte de proteína e de renda, cl baixo cus·

to, para o abastecimento familiär'e éomer�
cial izando o excedente.

�', Encontro será"
dia 18

'Q-..,
,

A Comissão Executiva do Diretorio Re·

gi:Onal do PMDB e o Diretório Municipal de
Jarét á �u,l, estão programando a reali

zação, no dia ,18 de agosto, nq Clube Atlé
tico Baependi, do Quarto' Ençontr.o Macror

reg10nal,'com início às 8. hora.s, que reuni-
rá os membros dos diretórios municipais,
prefeitos, vice-prefeitos, JPMDB, mOvimen

tos feminino e trabalhista, vereadores e su

pl�ntes e candidatos a cargos eletivqs -em

],982 das microrregiões da Amvali, Amunêsc,. '

Amunesc, Ampla' e Ämvac.
'

:Os trabalhos serão, divididos em· gru;;
pos, tais como lideranças pàrtidárias muni

cipais, prefeitos, vice-prefeitos, candidatos
de 1982, assessores, vereadores e suplentes,
além de outras lideranças da macrorregião.

�O�S MOEDAS .

EDITAL

A Vocacão Humana e Cristã'
_____-:' .' ,

...

P. João Heidemann

Todos ,os anos, no mês de agosto, mês vocacionál,
a Igreja nos convida para refletir sobre uma grande
realidade: a- VOCAÇAO HUMANA -E CRISTA. Diante do
mistério da vida, a, criatura humana vive se questio
nando e, por vezes. se vê diante de sérios conflitos ín.
timos. Ela se interroga sobre a origem da- vida; sobre
o sentido da vida; sobre o sentido do' sofrimento' e da'
morte. A criatura humana vive buscando respostas' pa
ra os seus questionamentos. 'Mas, as respostas da fl
losofi� humana não satisfazem os mais profundos
questIonamentos.

O homem, abrlnde-se para a Luz do Alto, 'conse·
.

gue melhor '(isiumbrar o sentido da sua existência.
�e,:,tro de .um contexto em que se aceita a revelação
dIVIDa, a VIda humana encontra sua razão de ser.

Dentro desta ótica o homem encontra respostas
que o iluminam e o fazem caminhar com segurança
para o seu destino. Algumas respostas fundamentais
sãe.: Todos somos charn�dos por Deus para a existên·
cia. A vida é o primeiro' dom que recebemos do' Cria.
dor. Somos dotados d� inteligência e liberdade. O

. Criador colocou ne COração humano anseios profundos
,pela vida e pela felicidade. Deus criou e mundo e o

·entregou ao homem. O homem tem a missão de tra
balhar, submeter a terra e cultivá.la. O homem é o ser
mais perfeito que Deus criou. Ele é "imagem e seme-

'Ihança de Deus" pelo seu aspecto espiritual. O homem
tem uma dignidade de pess� húmana que supera a

.dignidade e a perfeição de todas as outras criaturas
deste. mundo. Só a pessoa humana tem ú'ma voiação,
um Chamado de Deus, no qual se realiza. Nós chama·
ríamos· isto de vocação humana e cristã. Esta vocação
se apresenta em quatro dimensões: 1) em relação a si
mesmo; 2) em r@.lação ao mundo; 3) em relação aos

outros; 4) em relac:ão a Deus. .'

Em relação a si mesmo a pessoa humana tem uma

vocação ao crescim'ento, isto é, um chamado para a·

perfeiçoar.se a si mesma pela educação e pela cultura,
Cada qu,1 nasce, com aualidades qUe devem ser desen·
volvid:,.s. Cada qual é livre e consequentemente respon.
sável pelos seus atos morais. Caéla qual constrói a sua

Jjrópria vida, aludado por aqueles aue o cercam. In.
dependente das influências que possa receber dos que
.0 rodeiam, o homem é sempre o artífice principal do
seu sucesso ou do seu fracasso,.

Em relação ao mundo - a pessoa é chamada a

ser senhor do' mundo, por meio do trabalho, que é e·

xercido através das profissões. Deus crioú o !fIundo.
Entregou ao .homem dotado de inteligência para aper.
feiç0i!..lo. Deus tornou o homem co·responsáv__el nesta
obra. O trabalho é uma lei da condição flumana. Cada
qual com o seu ofício sustém a criação. Assi.m o tra·

balho do homem vem a ser o pleno florescimento da

criélção de Deus e a realiz·ação da sua vontade.
Em relação aos outros -. a pessoa é Um ser so

cial por natureza. A pessoa humana é chamada a ser

irmãQ: dos outros homens. A pessoa humana tem uma

vocação para a fraternidade. i'linguém vive sem a aju.
'da dos outros. A missão social do homem é. servir aos

irmãos. Bem verdadeiro é o ditado: "quem não vive
pará

'

servir, não ser�e para viver".

. Em relação a Deus - a pesso� humana é chama·
da a' ser fi.lho de Deus. através de"suas

. respostas �os
apelos de Deus. A pessoa humana vale, mais que tOCfos
es outros seres deste mundo. Nenhum dos outros se·

.res conhecerá seu c.riador. Só a pessoa humäna, dota·
da de inteligência e de vontade, de consciência e de
liberdade, pode conhecer Aquele que a criou, que "a
escolheu antes da criação do mundo, no seu amor, pa.
'ra adotá·la como seu filho por Jesus Cristo (Carta ao�
Etésios 1,4-5 J. "Muitas vezes e de diversos modo.s"
(Carta aos Hebreus 1,1), Deus dirige sua Palavra e in

terpela o' home!": nos acontecimentos da vida, nas

pessoas, na Pá1avra da Bíblia ...

Deus convida o homem Dara cumprir' a sua pllrte
no aperfeiçoamento da viera:-\) homem livre e cons�í..
entemente deve responder ao chamado de Deus. NID.

guém pode responder pelo outro. Vivemos num muno

do difícil, onde o abuso da liberdade humana cria dú·
vidas ou conceitos errôneos sobre o mundo e a vida.
Neste mundo, às vezes cheio de trevas' e confusão; o'
hömem deve se abrir para a Luz. do' Alto - Deus, pa·
ra poder caminhar com segúrança os caminhos da vi·

'dai viver uma vida em plenitude no
.

encontro com o'

Ci'iadoi' e sehtir a felicidade de uma vida realizada,

�;r�i�-São que lhe foi c.onfiada pelos desígnios çlo <:;ria·

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Esta aconteceu COm um'

vendedor de pão que traba
lhava numa padaria no Sul
da Ilha de Santa Catarina
e um menino capinador de
roça. Um bóia fria dester
rense.

Num retorno do Ribeirã�
da Ilha, dlas atrás, uma ca

sa anunciando numa placa:
pão caseiro. ,�, , .J
Foi o suficiente para lem

brar um episódio contado

por Délcio Pereira Carpes:
"

Manhãzinha cêdo, ainda
o sol não tinha aparecido
no horizonte, o pessoal' pra-

:

parava o arreio do cavalo,
que levaria a carrocinha de

porta em F- orta. na entrega
de pão bem fresquinho,

A última fornada de pão
tinha saído tarde e a reco

mendação do padeiro era

de apressar a viagem.
Em meie do caminho es-

-

Política, Políticos, Folclore & Cia.

barriguinha roncando numa

conta só.
Sabia que algum dia che

garia para desforrar-se de
tão indigna recusa.

Os tempos se passaram ...

; Um dia, já maior, passa
perto da venda do MàÍ1é e

vê parada a carrocinha de
pão. ,

Lá dentro o perverso ven

dedor tomava os seus tra

gos.
Assalta-lhe a idéia de

uma vindita.
Era o momento da des

forra ...
O -problerna era como

começar.
Daí a instantes o vende

dor lá de dentro atira pera
fóra uma ponta ,de c:igarro,

buracado, aparece na beira
da estrada um guri que lar

gara a enxada na capinação.
Faz 'um sinal para parar

e estende a mão:
- Hei, moço, pode ser

um pãozinho; que esquecí o
meu rango e estou com fo
me. Pago depois.

O vendedor, contraHado
com a parada forçada, pas
sa a proferir um rnundaréu
de ofensas:
- Caia fóra sêo mole

que. Onde já se viu: 'não
tens vergonha de pedir fia
do, sêo vagabundo? Vá tra

balhar!
Puxa as rédeas e põe a

correr a sua carrocinha.
Cabisbaixo, _o menino re

torna ao trabalho, COm a

ZBESC �

FOTO LOSS

que caiu aos seus pés.
Junta a xepa, e o que

faz? - Com cuidado colo
ca a mesma numa das ore

lhas do cavalo.

Este corcoveia e sái em

desabalada carreira e, mal
chega na primeira curva o

cavalo continua numa dire
ção, a carrocinha se des
mancha noutra e o pão se

.

espalha por toda a parte.

Logo o vendedor se aper
cebe que foi al'guma mole
cagem do guri, que se di
vertia com a cena do ca

valo em disparada.
Agarra o menino e leva-o

à presença do delegado de
polícia.

'

'Inquirido, nada, dizia à
autoridade. De quando em

Vez explodia uma sonora

gargalhada, o que aumenta
va ainda mais a ira do ven

dedor.
As perguntas se repetem

várias vezes, sem resposta,
até que, censado, o delega
do encerra:

lo sair em tão desabalada
carreira. 'Desembucha 16-
go se não quiser ver o

- sol
nascer quadrado!
Aí resolveu contar o a._

contecldo à sua maneira:

- Olha aquí sêo delega
do, fazer alguma coisa não
fiz, não sinhô. Nada fiz.
sêo delegado.
Apenas cheguei perto da

orelha do animal e disse:
,

- Cavalo, você sabia? A

tua 'mãe morreu!

O cientista foi de madru

gada a uma' praça expert
mentar sua descoberta: um

I fquido que fazia as está
tuas adquirirem vida. Apli
cou-o na estátua de um fa
moso general e ficou espe
rando o resultado.

O general começou a mo

vimentar-se, esprequlçou-se
e olhou para o cientista,
que, emocionado,

, perqun-
,

tou:

- Meu general! agora
que o senher voltou à vi

da, que é que o senher
pretende fazer?

- A primeira coisa que
eu vou fazer é arranjar
uma espingarda e matar

uns quinhentos pçmbosl

EVI SINSVAl-Julhoj84

- Olha aquí seu moço;
esta é a última vez que
pergunto a Você o que a

conteceu com aquele cava-

Equipamentos fotográficos e cinematográficos,
,vídeo fi som.

O maior sertlmente da
Mal.. Deodoro, 302

OrJando Ribeiro
Serviços de nivelamento e

pr�pil_raç.o d. térreno.

RL/a .José Teodoro Ribejro, .·1.720 - Föne 72-1363

tlha, da Figuéira - Jaragl.!,j do Sul - Sc.

Agência
Cosmos de
Viagens Ltda

Não pare 1.0 tempo, viaje! Conheça o Brasil e o Mundo
pela AGENCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,
marítimas, programas especiais de férias, cruzeiros ma

rítimos e passaqens das empresas Catarinense, ltaperni
rim, Reunidas, Pluma, Penha .e Santo An�o da Guarda.

"

Rua Antônio Tobias, 50 - 1;0 al'!�a" '-:- Fones: 72-0520 e

72·1709 - Telex 0474-230 �Ç"�8R. Jaraguá do Sul.
Embratur �714·�2.2

\:.t';J '.. .s: .I
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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 'ne área administrativa, financeira
e comercial para pequenas e

.

.

médias empresas.

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

Para todas as ecasrees

as melhores sugestões para presentes' estão na JOALHE·
RIA A PEROLA, que realçam o seu requinte e bom gos
to. Peças de joalheria, decoração, objetos em prata, cris
tal e porcelana e muito mJ-is na PÉROLA. Em anexo, a

ÓTICA MODERNA.

Joalheria A--Pérola
OTICA MODERNA

Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

Escandinavia a nova opção. Copenhaqem com 30% de

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

I/SI$.
St"ANPINAIUNMIIDI.

NÓRDICA REPRESENTAÇÕES
Rua Padre Jacobs, n.· 23'- Fone 2:2·8477 - Blumenau

lnstaladora Elétrica
C ON T I Ltda.
Rua Guilherme Weege, m . fine: 12-8081

Barão de Itapocu
CONFIRA A HISTÓRIA ...

... HÁ 40 ANOS industrial e o economista'
Rocl.qlfg .Eranclsee centlnu
am ampliando o parque in
dustrial eriade por Rodolfo
Hufenuessler e Da. Hilda
Hufen.uessler.

Lott considerou ridicula a

hipótese, afirmando: "Na

realidade . não quero que
paréça que estou lançando
eu mesmo o meu nome. Fui

candidato para fazer frente
ao sr. Jânio Quadros, per
que ele não seria capaz de

juntar duas idéias. Agora
jamais aceitaria concorrer

a qualquer cargo. Já estou

com mais de setenta anos".
V. mesmo vai avaliar como

ficaram as coisas •..

- Produção e Consumo
era o binômio levantado pe.'
los produtores de manteiga
e banha em Santa Catarina,
gerando uma reunião dos.
fabricantes em Blumeneu - A Casa Sonnenhohl, a

O Presidente da Comissão nunciava a sua grande va-·

de Abas�ecimento' do Esta.do: riedàde' de produtos: blei
convocava os fabricantes de cletas, motocicletas, rádios,
lacticínios para uma reunião' radiofories, máquinas de
'no dia 14 de agosto de 1944

.

costura; ,máquinas de escre

afim' de discutir questões: ver, Refrigeradores Climax,
referentes ,a esses produtos Sorveteiras Campos Salles,
e dar solução pari o supri. motores elétricos Bufalo,
mento interno e exportação motores à gasolina Sachs
para fora do E�tado. Eram (alemães) 2.1/2 H..P. e ma

as classes produtoras se ar- terial elétrico em geral.
mando contra os técnid:,s
de gabinete que bureeratl- - Carl H.F, JüUe, anun

camente comandavam as .a- ciava·w"'o seu CAFÉ JUTTE

ções sem conhecer, a "pre- (J.oHebção e moagem) à
bremática" dos principais rua Angelo Piazera, 144 -

interessados: .

o produtor e A Torrefação mais antiga de
o consu�ido.r. pizia . a im. J.araguá do Sul -.

prensar ."Essét conferência - O dr. íErich Kaufmann
vem corroborar a nossa a· acabava de montar eensul
firmativa anterior de que, o tório em jaraguá do Sul, à
governo catarinense, embe- rua Preso Epit. Pessoa, 139,
ra tenha como escopo regu· formado pelas Faculdades
lar e garai'ltir o "abasteci.. de Medicinas das Universi
mento da 'pópulação, inte- dades de Colônia (Alema.
ressa-se. também em que a

, nha) e Porto Alegre. Kauf.
eco�omla

. do �stado �.' a mann e Da. Milly já não es

particular, mUito especlal- tão mais éntre nós mas fi-
. mente.' a� clas�es co�se�va. caram o cirurgião' dentista
doras, nao sejam preJudica- Ivo seu filho sua nora a
d desneeessarl
",

as esneeessarrarnente com bacharetanda Marisa e três
as medidas

. adotadas". De netas.
netar-se que, em !plena di.
tadura, as clallses pr�duto. �.. HÁ 20 ANOS
ras insurgiam�se ;'contra as e- ,

medidas adotadàs, contra o .. ,- O JMarechal Teixeira
'. conhecimentol �e caus�. Lou dizia não ter Funda

mento a hipótese de sua

candidatura à Presidência,
em face da cassação do
mandato e suspensão dos
direitos políticos do sr. Jus
celino Kubitschek. A notícia
era divulgada, adiantado se

que. con�ideráveis forças po.
líti�s?"do' PSD e do PTB pas
saram a articular a eandida
tura. do marechal desde o

Instante em que se teve ee

mo, c:erta à med'ida de pros
crição da candidatura do
sr. Kubitschek. O Mar�chal

- Por ocasião do 25 �e
Julho. de 1954 a empre�a
I ndústrles Reunidas Jaraqué
S.A. se fazia presente aos

festejos da fu.ndação do mu

nicípio,- com uma publielda
de de meia página, como fá·
brjea de Essências, Cafeína
e Fecularia, além de CHltrOs

produt��éle sua"grande' Il
nha de produção. Hoje, o

Compadre Dietrich, quími.co

... HÁ 10 ANOS

-'- Otair Becker vinha pa·
ra Jaraguá �o Sul. O pre
feito usvaldo ZipererI de
São Bento do Sul estava em

Jaraguá do Sul até altas ho
ras da noite palestrando
com o prefeito Eugênio
Strebe, quando ficou acerta

da a realização de importán
te encontro, quando além
do futuro senador, que as

sumiria nó Senado Federal
a cadeira de Antonio' Caro
los Konder Reis, indicado
para Governador do Esta

do, estari,am presentes líde
res do município e elemen
tos da Aliança Renovadora
Nacional.
- Não existia ainda a

SC-301. Itamar, do Piauí, re
solveu conhecer Santa Ca·
tarina e o Vale do Itapocu.
Chovera 4 dias seguidos. Na
Cidade dos Principes inda

gou pelo caminho e se lar

gou estrada afóra, perg,un
tando um menino: "O mi

ninu, me arresponda "ma

coisa: unde é qui entro pru
Jaraguá?" O menino apen
tou e disse que podia ir
em frente. Foi quando o

.

bom cabeça chata tremeu:

"ói chente, issu é istrada
mesmu ou ista pelu avessu?
Num sabe, ó mininu, esta

istrada istá um périgo -
veija comu nus' lados tem

buraco 'esperando p'ra en

trar na istrada! Daqui a

pouco .quem vai se estrumo

bicar seu.eu. Virge Maria!"

; .. HÁ '30 'ÂNOS; -, i'
• o"

_".
_

� : -; :. _�
•

. II··

�-------------------�,----�--�----------------------------------�r
� ", 'procure a

SE Ó SEU'PROBLEMA'� CONTABILIDADE,
�. .'

Organização Contábil
: A, .Comercial"

'

. Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 290
Telefone 72-0091 ._:. Jaraguá do Sul - Sta. Catarina

� ,,_�_._,__
.

�,_
.._'Ú_,"_r'_,_: --------__------------__--�
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CORREJO DO POVO

RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas ß artigos de pretarle estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na· Marechal e na Getúlio Vargas

,SHARP
Venda e assistência té'cnica autorizada 'de

. calculadoras.

COMERCIAL' FLORIANI
Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - ao lado da Weg. I .

, Telefone 72.1492
.

.

FUNILARIA JARAGUA LTDA. <,

Calhas para todas 'as finelidedes.
Agora também aquecedores a

energia solar.
II
II
II

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços -'de terraplenagem e aterros

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

Consulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72.1101

A moda certa em roupas e calçados está na
CINDERELA. Vlsta-ca bem com a

moda outono-inverno da
CINDERELA

Veste bem. 'A moda certa, na Getúlio Vargas
.

e na Emíl.io Jourdan.I'

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

LANZNAST,ER fica na Mal. Deodoro, 364 - fone 72-1267

Baterias nevas, usadas, recondicionamentos,
recargas, e consertos em geral.

Rua Cei. Procópio Gomes de Oliveira 227, Fone 72-0363

Jsraguá do Sul - Sc.
/ '

ONOE COMPRAR O "CORREIO'DO POVO"

O "Correio do Povo" pode ser adquir-ido semanal
mente nas seguintes bancas: Banca Senff, Grafipe] (�o
lado da Prefeitura), Grafipel (Getúlio Vargas), Sup.er
mercado Riachuelo e na Banca do Vicente (próxima do

. Bombeiro). Em Guaramirim: Papelaria Dênios Ltda,
, �

, .

I'
I
i

,� ,

INflAÇÃO CHEGA AOS 10,3% E POUPANÇA RENDE 10,8%. EM JULttO

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

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

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

Aviamento 'de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores preços 'da pra-
.

ça estio àqui.· Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Deodoro, ri.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72:1689 - JS./SC.

�--------------------�----------------------------------------�,
,

.

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHRO EDER E ECONOMIZE GASOLINA E DINHEI- .

RO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE PRO·

DUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS,
.

Entre nOMonza4portas poraqui.,
EI lei tlerfu Clllércie
te 'efCllls LN••

Jardim São Luiz

,

o lnstitutc Brasileiro de :

EC,onomia
.

da Fundação Ge-'
túlio Vargas divulgou o ín
dice relativo ao mês de ju·

. lho, da inflação, que foi de

10,3%, superior em 1,1 %'
ao do mês. passado que se

situou 'em 9,2%. Com a

divulqação do índice infla
cionário, o Ministério da
Fazenda aumentou também
o valor da ORTN de e-s
13.254,67 pare Cr$ 14.619:
Com isso, a correção mo

netária do semestre fechou
em 76,45%, índice que será
válido para os reajustes de

aluguéis, cujos· contratos

são revistos a cada seis me

ses. Já os aluguéis cu [os
contratos foram feitos pa
re o período de um ano e

com vencimento para agos
to serão reajustados .em

1 M,52 por centó .

Por seu turno, as cader
netas de' poupança terão
um rendimento, em agosto,
de 10,85 por' cento, o que
eleva para 100,62% a re

muneração dos poupadores
ao longo deste ano, período
no qual a inflação foi de
9'3,74%.

-

.
O rendimento das cader

netas de poupança a ser

creditado na conta dos pou
padores em agosto é o se

gundo maior da história,
desde 1968 quando se criou
c sistema de poupança. A
maior 'remuneração foi a

de março "passado (12,8%.
O terceiro mês, em ordem

de maior' remuneração, foi
fevereiro passado, quando
.as aplicações em cadernetas
renderam 10,3%.

. Por seu turno, os contri
buintes que ainda não des
contaram seu cheque de de

volução do imposto de ren

da retido na fonte e resol
veram fazê-lo a partir de

agosto, tiveram Sua restitui

ção corrigida, monetaria

mente, em nada menos do

que 93,7% . Isto porque a

partir deste ano as devolu
cões em ORTNs começam a

;er- corrigiélas monetaria
mente a partir de janeiro
e até a data em que o ehe

que da Reteita Federal for
descontado na rede bancá
ria.

Revendedor Autorizado

RONDA

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

JARDIM SAO LUIZ A SUA OpçÃO DE MORADIA NO
. JARAGUÁ ESQUERPQ.

EMPREENDIMENTQS IMOBll.lARIOS
MARCATTO LT'PA.
CRECI·09� - lh. Região

Mal. Deodoro, i.179 - Fone 72-1136 '
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'. jARAGUA CONHEC&· ADVERSÁRIOS/JOGOS REGIO·

NAIS - Foi realizado dia 25 de julho, em Brusque, Q .

Congresso Técptcc dos rJogos .

Regiona,is Leste/Norte,
-

de;>
qual participou o Chefe da Divisão Municipal de Espor
tes, Raul Rodrigues, quando ficaram conhecidos os ad
versários de Jaraguádo Sul,' que buscarão a classificação
para os Jogos Abertos de Sahta Catarina, em Concórdia ..'

No bolão masculino, a ser 'disputado no Paysandu, Jara-
· guá do Sul enfrentará Jolnville, Brusque e Blumenav,
classificando-se três'municípios; no futebol de salão, com
jogos na Fideb, Jaraguá medirá forças com Joinville e

Brusque, donde .'. duas equipes sairão classificadas, para
disputar as duas vàgas aos Jasc, em jogo cruzado,

.

con-
·

tra os classificados da chave formada por Timbó, Canoi

nhas, Mafra e Itajaí; já no handebol feminino, na Fideb
e no Sesc, duas equipes se classlflcarão entre Brusque,
Jaraguá do SUií GanJva e Blumeneu e, no volibol mas

culino, equipe adotada pela Kohlbach. na chave de Jara

guá estão São Bento e Cenoinhas, saindo duas clesslft-.
cadas , Na outra .cheve estão S. Francisco, Brusque, I ta

jaí e Pomerode, classificando-se duas também; para, em

jogo cruzado 'com as classificadas da chave de' Jaraguá,
conhecer-se as duas representantes da região Leste/NOrte'
aos Jogos Abertos. Os Jogos Regionais vão' de 16 a 19 •
de ê\gosto,. em Brusque ,

_

.

PAPP SPORT CAMPEÃ DO MUNICIPAL DE BOCHA
Após dois meses de disputa e no qual participaram 76
equipes, de diferentes regiões do Munidpio, foi encerre
do na tarde de sábado, na .Sociedade de Desportos Aca
raí, o 1.° Campeonato Municipal de Bocha, promovido
pera DMEjSr::Ct:T. Ern disputa' do titulo, á, eqúiPe Papp
Sport foi a vitoriosa, ficando em s.egundQ.·a Arduíno Pra
UI Clube de Bocha, Arweg em terceiro, Construtora Ser
Ia em quarto e Acaraí em qui-nto h,Jgar. Na mesma data
foram. entregues as medalhas 'e ontem à :noite, sexta-feio
ra, durante bonita festa de .confraterrrlzação, . foram en

tregues os troféus aos três primeiros colocados e eiiplo
mas aos cincomelhores classificados, na' S.D; Acaraí..

PROVA RÚSTICA MOVIMENTOU . bEZ�AS.YDJ; ATLE�
TAS - E'm comemoração aos 108 anos de fundação de
Jaraguá do Sul, realizou-se sábado à tarde, no circuito
G,umercindo da Silva, Presidente Juscelino, 29 de Outu
bro, João Zapelle, Francisco Fischer e Henrique Piazera,
a Prova Rústica Cidade de' Jaraguá, que movimentou de.
zenas de atletas ém cinco categorias: A' largada e che
gada aconteceu defronte o Itajara e os resultados foram
estes: Feminino até 14 ancs - 1. Dulcemer Fagundes e

2. Roseni Gretter (Equipe Fortes). Feminino mais de 15
anos - 1. Raquel do Nascimento (Fortes); 2. Valneide
Fodi (Avulso), 3. Hildegar Roweder (Marcatto), 4. Lúcia
Gerherd (Fortes}, 5. Jane Witkosk'í (Marcatto), 6. Cla
rícia Petry (Marcatto), 7. Du Icen i Maurissens (Marcatto).
Masculino até 16 anos _;_ 1. Alcides HenckJ" (Fortes),
'2. J ngwa Ido Eng�lI (J. Fabri I), 3. gdson Zoz (Arweg'), .4.

· lison Raizer (J. Fabril), 5. Walter Petry (Arweg), 6, Jo
àO Luís Markiewicz (Fortes); 7. José M. Dias (Arweg),
8. Silvestre Cardoso (J. Fabril), 9. Gilmar Brade (For
tes), 10. Sandra José Nunes (Kohlbach ). Acima de 35
anos - 1. .

Laurival Alberton (Kohlbach ), 2.
.

João, Mo
reira (Kohlbach), 3. Manoel Espíndola UJ\arcatto), 4.
Vicente Alves (Arweg), '5. Henrique Farias (Arweg), 6:

I-Heriberto
Müller (Mene�oHi).

• De 17 a 3!5 anos ""'7' 1. Her
cílio Herculano André (Fabril) ;

• 2. Antônio S.M:
.
F<:>rtes (Kci

hlbach), 3. José O. Alves.
(Arweg), 4. João Herculano
André (Fabri I), S. Eduardo
Horn (Menegotti); 6. Tercí-

·

sio' Sidowski (Marisol ), 7. Jo-
sé Carlos Simões (Fortes), 8.
Osvaldo Maba (Fortes), 9.
Waldomiro Pereira (Fortes) e

to. Eva Ido Ka.ni s (Ma rcatto ) .

VA�ZEANO COMEÇA DEFI·
NIR CLASSIFICADOS - O Caril
peonato Municipal de . Futebol
Verzeano, ainda em sua pri
meira fase de classificação, já
começa a definir os prováveis
colocados à fase semlfinal. Do..

mingo passado, no Botafogo,
aconteceu a s.a rodada das Che
vesVerde e Amarela, cios re

sultados Viracopos 1 x9 Portu
guesa, Corinthians Ox2 Vila
Olímpico,' Vila Baependl lX2
Faculdede, Ind. Reunidas Oxl
Arsepum, S. Antônio 3xO Co
.lúmbia, Vitória .0xO Saturno,
Radar Oxl Trapp e Cachoeira,
Ox2 .Bangu .. Na Chave Verde;'
o Vila Olímpico é o líder com

l O pontos e na Amarela, a li
derança, está com' o Bangu e

S. Antônio, também. com 10

pontos. O certarne continua a·

manhã, domingo, com. jogOS
pelas Chaves Azul e Verme
lha: Flquelrensa x Atlântlda,
S:. Paulo x Jaraguá, Astronau
ta x. Malvice, S. Luzia x Cana-

· rinho, Cattoni x Pinquela, Flu
minense x Pinheiros e Sup:
Lenzi x Afa.

SALONISMO CONHECE CAM·
P·EÕES DA TEMPO�ADA - Fo
ram encerrados dia 27, os

Campeonatos Citadinos de Fu
tebol de Salão, desta tempora
da, quando foram conhecidos
os campeões e vices das cate-

( gorias adulto, juvenil, infantil
·

e feminino. No di", 24, terça
feira, no Artur Müller, Arweg
4x3'Mirtes (infantil), Lojas
Klein 3xl Panteras (feminino)
Mirtes 2x6 Arweg (juvenil) e

Urbano Sx7 J. Fabril (adulto)'
foram os resultados e na sex-

• te-feira, dia 27, na grande fi
nalíssima, Mirtes 7xl Arweg
-- na. prorrogação OxO e na

disputa de pênaltis Mirtes Sx4

Arweg (infantil)., Lojas' Klein
4x2 Panteras (feminino), Mir-

o te� 4x3--Arweg - na prorro
gação Mi rtes 1 xO (j uvetii I) e,
no 'adulto, a. equipe. da Urba-

. no, após golear no tempo normal a Jarag�á Fabril por
5 a O, na prorrogação, em dez minutos apenas, foi der
rotada por 3 a O, perdendo o título, numa decisão que
levou as torcidas ao delírio. Na cateqorle adulto, .0 arti
lheiro foi Juquinhá (AABB) com 39 gols, Moisés (Urba
no) foi o gol�iro menos vazado, Edinei (Mirtes) foi .0

jogador revelação do campeonato e a equipe mais dlscl
plinada foi' a Mirtés. As equipes campeã e vice, de cada
categoria, irão disputar 'o Campeonato Estadual de Fute-
bol de Salão.

. .

EhcerradOs os certames oficiais da temporada, a Ll

ga Jaraguaense de Futebol de Salão, conforme convoca

ção do seu presidente, Sérgio Kuchenbecker, realizará dia
9 de agosto, qUinta-feira, às 19h30, na Arweg, assem

bléiä com os clubes filiados, para tratar
.

sobre a reali-
zeção do Campeonato Extra-Oficial, qUe deverá iniciar-se
no finél de agosto ou início' de setembro. Oeste somente

poderão participar es 16 clubes filiados.
VASTO V.ERDE VENCE TORNEIO DE BOLA0 EM JA·

.RAGUA - Promovido pelo Clube de Bolão 81, filiado à
.:>c:R Vieirense e com apoio da Secretaria de Educaçào,
Cultura, Esporte e Turismo de Jaraguá do Sul, foi' reali
zado de 27 a '29 de julho, o 3.° Torneio de Bolão "Cida
de de J_araguá", bola 16cm, com a participação de oito

equipes. Após a série de jogos da fase classiticatória, em
que participaram o Caça e Tiro, Tupy, Vasconcelos Dru

mont, Vieirense, Baependi, Catarinense, Pinguins e Vasto
Verde, na semifinal, Tupy 1.368 X' 1 .396 Vasto Verde e

Vieirense 1.452 x 1.342 Baependi. Na decisão do ter

ceiro lugar, Tupy 1.371 x .1.392 Baependi e na decisão
do tltuto, 'Vasto Verde 1.408 x 1.399 Vieirense. A clas

sificação final foi esta: 1. Vasto Verde 7.067 palitos, 2.
Vieirense 7.180, 3. Baependi 6.:812, 4. Tupy 6.904, 5.
Vasconcelos Drumout 3.986, 6. Catarinense 3.907, 7.
Plhguins 3.837 e 8. Caça e Tiro 3.481.

Foram arremessadas 9.840 belas e derrubados 50.962
'palitos, no total. O maior ponto lndividuel foi de Ha
roido Güths (Vlelrense e bicampeão) c/ 280 palitos e

maior média indívlduelvo mesmo bolonista, cam 256,4.
O

.
mais idoso participante foi Lira, do Vasconcelos Dru

mont (58' anos) e o mais jovem Samuel ( 16), também
do Vasconcelos, de ItajaL

JOGOS ESCOLARES NO Me:S DE SETEMBRO :- A Di
visão de Educação Física e Desportos da 198. UCRE tem
abertas inscrições até o dia 31 de agosto, pera os Jo
gas Escolares Regionais Mirim e Infantil, a serem dispu
tados de 15 a 22 de setembro. O Congresso Técnico es

:tá. marcado para lade setembro e a abertura no dia
IS, -no Estádio Max Wilhelm, com o desenvolvimento, a·

pós, de provas de atletismo, categorias mirim, infantil e
.

juvenil. O atletismo encerra-se dia 16 e de 17 a 22 a

contecerão os jogos coletivos - vollbol, basquete e han
debol, nos dois naipes.

ESPORTIVAS FINAIS - O volibol masculino de Jara
g�á, adotado peja Kohlbach, jogou amistosamente em S.
bento, para cujo selecionado perdeu no final-de-semana
passado por 3 a 2. As duas equipes voltam à quadra
rieste sábado, desta feita em nossa cidade. ** Neste do- I

mingo, .os .ciclistas jaraguaenses que não foram bem na

Prova Curitiba-Paranaguá, denominada "Pedal de Ouro",
voltam a competir pelo Campeonato ,Estadual de Clclis
rrio, na cidade de Brusque. ** E no próxim'o sábado, dia
II, acontece a prova inédita de ciclismo, 1 a. Volta Ci
clística do Norte, com largada às lOh, de Joinville, pas
sando posteriormente por GlJaramirim, Jaraguá do' Sul,
Corupá, S. Bento. do Sul, Campo, Alegre, com chegada em

Joinville. O pelotão de ciclistas deverá chegar em Jara
guá por volta de 11 h40min. São 186 km, que deverão
ser cumpridos em pouco 'mais de sete horas.
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As Anotacões de Flávio, José,,
,

,':_" ,

'

Em declaração à coluna, o ex-prefeito de Massaran
duba, Dávio Leu, que postula concorrer a deputado esta
dual pelo PDS da Microrregião, disse que em 82, para
não prejudicar ,á eleição de Octactlio declinou de sua
càndidatura a deputado, mas' que, para 86, espera que o

próprio Octacílio e demais companheiros retribuam a de
cisiva participação que o eleitorado

,
'messarandubensa

sempre' deu aos candidatos apontados por Jaraguá, apoi-
ando-o, -c

"-*�-

Segundo consta, Dávio seria o homem do "esquema"
formando a dobradinha com Paulo Bauer, qúe concorre

ria a deputado federal. Os prefeitos pedessil!tas do Vale
do Itapocu "fecham" com ai dupla. Rel!t� saber como fi·
cará Udo Wagner ne. meio disso _tudo. ,o -Superintenden
te da FCC também postula sua candidatura, mas já tem

gente lhe puxando ,o tapete ...
-*.*_

Outras de deputados, Em julho, os insignes parla
mentares catarinenses, passaram a receber a bagatel.a de

" Cr$ 5.663. 679,59 que, acrescidos de vantaoens e outras '

mordomias, chega aos e-s 6. milhões mensals, ,F?ara
quem gat'1hava Cr$ 1.567.255,50 em julho/83 ou Cr$
2.725.728,00 em janeiro/84, é grana à beça, que sai do
bolsei do povo, Estamos em agosto e aí vem um, novo

aumento.
__:_**_

A prop6sito, 'es ventimentos dos deputàc(os estaduais
em SC são reajustados mensalmente (é isso mesmol). De
janeiro/83 a ju,lho/84, somente em maio/83, não ganha.
ram aumente. Durante o ano, 05 deputados' têm �ua�ro

,

meses de recesso, isto é, ficam numa boa fazendo polí.
tica e' o povo, enqolindo o pão que o diabo amassou. Dos

, seus polpudos salários, es nobres deputadOs nada' co"*""
tarn. Também 'pudera!

__;,**_
- Jarag�á do Sul, efetlvarnente. além do potencial in

dustrial e a sua diversificação, tem sê destacado sempre
pelq,_ qualidade de seus produtos. E�a semena, a Carro
cerias HC, entreqou l'l Telepar .:_ Telecomunicações do
Paraná, mais duas unidades de uma série de cºnt'ainen.
adquiridos pela estatal 'paranaense junto a empresa [ara
guaense. I sto é muito pcsltivo .

Escorreqou feto o presidente dg PMDB loeal, Fogaça
Júnior, numa entrevista a RBS·TV /Joinville, esta Semana,
ao comentar com seu interlocutor a desintonia entre·o
Prefeito e o Vice, que teria como causa o amplo desejo
de irem ao "pote", já no início do man.�ato. Vase' nio
comentou a entrevista" mas. não gOstou nem um pouco
da resposta, tamDOUCO o esquecimento do seu nome C�

mo possível candidato' a deputado, en) 1986.,
�**_

Aconteceu' 'durante todo o dia de ontem, no Centro
Empresarial de Jaraqué do Sul, um encontro des centros
cívicos escolares do Vale do' Itapocu e das Comissões
Municipais de Defesa Civil, desenvoivido pela Comissão
Estadual de Defesa Civil, órgão ligado il Secretaria do
Interior e Justiça. Teve como objetivo principal, a difu_
são de princípios de defesa civil nas, escºlas.

_**_

A Associação dos Vereadores do Vale do Itapoeu.
, tem assembléia ordinária, marcada para este sábado, às
9 hot:,as, na Sociedade Cul,tural, Recreativa e Esportiva de
Barra Velha, em cuja ordem do dia estão a aprovação
do estatuto, eleição e posse da diretoria executiva e as·
suntos gerajs. O vereador Mário Sérgio Peixer, de- � Gua·
ramirim, deverá ser cOl;1'firmado na presidência. '

_**_

"Atualização em Basquetebol" é o curso que val sei"
':ninistrado no Ginásio de Esportes Artur Müller e no CIP,
de- 8 a 11 de aqosto, com carga de 10 horas diárias, aos
professores de Ei,ducação física habilitados e não habilita
dos, atuantes nas classes de 5a. à 8a. séries. Será minis-
trallte o Prof. Júlio Rocha, ,da UFSC. ,

I
'

**
I

--

,o Coléqio São Luís iniciou esta semana o Curso
Pré-Vestibular, com apostilas do Colégio �nta Maria,
de Curitiba, aberto a comunidade estudantil da microrre
gião. DuranJe o curso vai (laver vestibulàr simulado.

SASSE
Café e lJalas

Guaramirim: pronto programa dos 3-5, anos
Criado pela Lei Estadual funcionamento. A inaugura '. A Comarca de Guaramirim

n.O 295, de 18 de agosto de ção' ocorrerá brevemente, abrange ainda os municí,
1949 e instalado no dia 28. porém, não se tem data fi- pios de Massaranduba e

de agosto do mesmo ano, xada para a entrega oficial. Schroeder.
Guaramirim vai comemo

rar 35 anos de emancipa
ção política e edminlstra
tiva. 'Para tanto, a Prefel-:
tura Municipal, Câmara de·

.

Vereadores, -Rotary Club,
Casa da Amizade, Hospital
Municipal Santo, Antônio,
Conselho Comunitário e Ó
Grupo Ki-Kaska, prepara
ram uma série de eventos

que serão comemorados de '

25 a 28 de agosto.
A abertura está marcada

para as 14 horas do dia 25,
sábado; COm desfile das e

quipes da gincana, s�uin
do-se, às 1..9 horas, apresen
tação do Grupo Folclórlco
do lteccrubl, de Florianó-·
polis, no Ginásio de Espor
tes "Prefeito Rodolfo Jahn"
e às 23 horas, !'la Socieda
de Atiradores Diana, o Bel
Ie de Aniversário com "Os
Clarins de Prata", de Tim
bö, No dia 26, domingo,
às 8h, festivál esportivo no
Estádio Muriicipa1 "João
Butschardi" e no Ginásio
de Esportes, este à, tarde,
às 15h, apresentação de sal
tos de 'pára-quedas pelos
[caros do Vale, de Blume
nau e às 17h, soarê na So
cíedade

'

Diana e encerra.
mente da gincana. No dia
27, segunda-feira, às 19h30,
futebol de salão no ginásio
de esportes e, terça-feira,
dia 28 de agpsto, feriado
municipal, às 7h30, culto
ecumênico no Ginásio ds
Esportes, 8h30, desflle

.
cí

vico escolar, esportlvo, mi.
'Iitar e alegórico com ma.

quinários agrícolas,. bicicle
tas e motocicletas e apre.
sençá de um p.elotão do 62.0
Batalhão de Infantaria, de
Joinville; 'às lOh, prová rús
tica "28 ele Agosto", mas
culino e femiriin.o;. 14h,
continuaçã.o do festival es

portivo no Estádio Muntti
paI, .com a partida, no en.

cerramento, da equipe mis,
ta do Joinville Esport!;! Clu
be contra a Seleção de Gua.
ramirim, .e, às 19h30, en

cerramento dos féstej.os,
com entrega de t.rofêus e

medalhas 'aos' vencedores
das competições espol·tivas,
no Ginásio ele Esportes.
FÓRUM:
TRÀBALHOS FI'NA'S
O Fórum da Comarca de

Guaramirim está em fase
de conclusão. Com 430 m2
de ár.ea construída, em 2
paVimentos, o Fórum . esta
reçebendo os ret9ques f.i,.
nais, inclusive as obras de
ajardinamento, bem como,
o mobiliáriQ· eara o

.

seu-,

Obras de calçamento
prosseguem

o recém-lneuçuredo mi

nl-poste de saúde da loca
lidade de Vila Lenzi, entra
ré em operação na segunda
quinzena do mês de agosto
e todos os equipamentos es

tão sendo providenciados.
Contará com uma enferrnel
ra de nível superior pera a

tendimento diário e um elf-
.nlcc geral dará expediente
durante duas vezes por se

mana pare atendimento à
população. A Informação é
do ,. prefeito de Jaraguá do
Sul, acrescida de que o pré
dio, equipamentos e ajardi
namento exigiram lnvestl
mentes de. Cr$ 8 milhões.
Disporá de medicamentos

e se pretende assinar con

vênio com a Central de Me
dicamentos, para o forneci.

Estacão
,

Ecológ,ica do

Braeinhn
O presidente da Celesc

Altair Wagner e o dele
gado do IBOF, Ulisses Ro

gério Arruda de Andrade
.

e o diretor' de engenha.
ria. e operaç,ões da Ce
lesc,' Milton de Haro An

tunes,' visitaram esta se·

mana a Estação Ecológi.
ca do. Bracinho, recente· '

mente criada pelo gover.
nadar Esperldião Amin,
A visitll, que contou com

a presença do padre· Rau·
lino Reitz, da Fatma, ob
jetivold verificaI' as po·
tenciaHdades dos ecos.

sistemas preservados pe
la estação eCdlógica de
propriedadê da Ce lese e

dar início às pesquisas e

'análises dos sistemas e

espécies de vida existen.
tes nos 46 mil hões e 66
mil metros' quadr�dos da
reserva.

,

Está-se prevendo a as;,
sinatura de con.vênios �n
tra a Celesc; Fatma e IB
'DF para a proteçãô da

Estação EcolÓgica, "que a

brahge OS municípios de
Sthroeder, Jaraguá do
Sul, Guaramirim e Jvlle.

mento dos mesmos. Disse o

prefeito que dependendo da
funcionebilldade deste ml

ni-poste, futuramente ou

tros bairros poderão contar
com tel benefício.

OBRAS

MaiS de '140 pontes e pon
tilhões, entre novas e reter..
madas foram feitas na atual
administração. Na região do
RiQ da Luz, de acordo com

o prefeito Vasel, constrói.
se quatro novas pontes e

outra está sendo iniciada
defronte à Salão Alvorada,
em Rio Cerro II.

'

Com relação ao calçe
mente, dentro do programa
de pavimentar a peralele
pípedo 6.000m2 mensais e'

2:000m2 mensàis à lajota,
já .foi iniciaEo o preparo da
cancha da rua Guilherme
Weege e dentro de 40 dias,
começará simultaneamente
o calçamento da rua João
Januário Ayroso (Jaraguá
Esquerdo) e Antônio Carlos
Ferreira, além da João Pia
ninscheck e 'Padre Alberto
Jacobs.

Na quarta-feira à tarde,
foi inaugur$do no Grupo
Escolar Municipal Albano
Kanzler, a ampliação exe

cutada pelo município, que
compreende duas salas a

daptadas para O funciona
mento do jardim de infân
cia, pré-escolar e sala dos
'professores.

OUTRAS

Na entrevista coletiva des.
ta semam!, o Chefe do Exe
cutivo de Jaraguá do Svl
informou que o Horto Flo-
restál iniciou o plantio de
dez mil mudas de estremo
sas, para serem, no futuro,'
transferidas para' a arbori
zação de ruas: Disse tam.
bém que dentro dos próxi.
mos dias enviará a Câmara
de Vereadores" projeto-de
lei implantando em caráter
definitivo a Feira Livre e,
também, o projeto de re

forma administrativa dó
quadro' da administração
municipal. Está na pauta do
Prefeito "para este segundo
�emestre, o envio do pro·
jeto do novo Código de Pos
turas de Ja,ragvá do Sul�
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