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JARAGUA DO SUL CIDADE SIMBOLO DA FAMILlA JOURDAN.

-N-o-ss-o---d-ra-'in-a-'" Sistema viário o mais atingid�
II

_.
-, ' ' : As chuvas torrenciais que bro aos servidores, munter-

De�e ab�!� do. a�o calram . no 'Estado esta se- pais ativos e inativos n.opassa o" o' orrelo Q.
mana, causaram também montante de 30%, a partirPovo"'é impresso na eí-.
prejuízos em Jarê)guá do de 1.? de agosto.dade de Blumenau; No
StJL Os setores mais pre- Da mesma forma, vai en-

mês de ju'Ihol83 e nos
[udlcados foram a agricul: viar projeto à Câmara, su-

subseq,uentesJ, sofremos
tura e viário, com quedas, plementando Cr$ 10 mi-

m;uito, �� manter em
de barreiras e estragos em Ihões 'pera a Comlssão Mu-

clrculaçao regular nes-
pontes e nas 'estradas ,e .nlclpal de Esportes, parasas edições, dada as en-
ruas periféricas e interio- pagamento das despesaschentes e os problemas otadarnénte nas re- nos Jogos Regionais e Jo-

d 'f '

ed ranas, n
,

,
'e tra ego, como qu as .� d Garibaldi 'e Rio gas Abertos. Outra Infor-

d b' d gloes e
,

'

' ,

.
,

.e arrelras' e estra as
da Luz. A informação é do" mação do Prefeite,> fOI o

esburacadas.
, P f 'to MuniCipal que on- não acionamento da Co-

E
'

'f � reel,
f' ste ano ,o enomeno tem' participou da corrils- missão, Municipal de' De e-

se repete. �o,��s sab� são pera escolha do Produ- sa Civil, apesan das ,en��en-c�mo esta eéhçao esta
tor Modeloj84, promovido tes, tampouco a mumcrpe-circulando. A remessa

I Incra e que também, lidade promoveu campanhado material é feita pela ,pet� 'metendo,' p'ara a Câ- em prol des munlcíplos fia-
A V•

�

C· es a re
uto la,çao a�arll1�nse, mera de Vereadores, proje- geJados� por não haver si-

com
� � qual mantemos ro-de-tel que antecipa o au- do solicitado auxílio para

c?"vemo, no ,entan!o, em mente salarial de novem- tanto.
VIsta da suspensao dos , _ ",'"

,

ônibus por falta.de trá. Pré-es'colas e canchafego face as cheias, nós ' ,
,

'

, ,

pró�ri9s,
-

enfrentando têm recursosdeSVIOS, lama e chuvas" "

, ,

,

conseguimos fazer cibe- O' deputado, Octacílio Pé- de instalações para o pré-
gar à gráfica o material. dro Ramos 'efetuou a entre- escolar e, com a APP, do

Uma verdad�ira epo- ga na segunda-feira, dia 6, Colégio' Estadual Holanda
péia. Na terça.feira à_ tar- na sede da 19a. Ucre, de, Gonçalves, de Cr$ 1 milhão
de, q",ancJo ;ô ,rio '<!talaí- .

'tJ� cheque de" Cr$: 2 mio' 780 mil, para a conclusão
Açu atingia o seu piqu�, Ihões 400 mil, ao presiden- das salas do pré-escolar.
trinta centímetros ac;ima te ,'00, APP, da Escola Básica O ato foi presti'giado p�-
da cota da enchente de Roland 'Hárold 'Dornbusch, los presidentes das Assocla-
julho do ano. passadoJ correspondente a primeira ções de Pais e Professeres.
parte do material desta parcela da, verba destinada Diretora e Chefes de Divi-
edição chegou de barco, a construção, de uma quadra sões da 19a. Ucre, Supervi-
atravessando o caudaloso, de esportes polivalente na- sares Locais de' Educação e

turbulento e assassino rle, -quele . estabelecimento, e� as Diretoras' des estabeleci-
Mas mesmo enfrentan: convênio com' a Secretaria mentos beneficiaçlos.'

do toda sorte de dificul· da 'Educação do Estado de
dades - inclusiV'e flnan-. Santa Catarina., Octadlio foi também por�
ceiras - a edição chega Na mesma ocasião, Octa- tador de outro convênio, na
às mãos dos leitores, as� cílio presidiu a assinatura área da saúde, firmado en-
sinantes e anunciantes, de con�nios entre o Gove�� tre o Estado e, o Hospital
nossa razão maior 'de'

no' do Estado, via Secretaria" e Maternidade São José, no
ser. Fazer jornalismo no da Educação e a APP ....

da valor de Cr$ 3, milhões, pe-
interior não é nada, fácil, Escola Básica GiarcJini Luiz ra o desenvolvimento de a-

contudo, estamos cum-
Lenzi, no valor de Cr$ 6 ções de prevenção do cân-

'prindo a, sagtada missão milhões, para a construção. cer ginec<?lógico.
::es�n�o��:�a ;:n�r��; Alô J,araguá, na Marisol
Müller, no longínquo 10

Come�orando neste 1984 mente instalados pela' Te-
, de maio,/1919, planto.u. os seus vinte anos, a Mari- I.esc e q�Ae .não c.o�stam' naQvem sabe um diarto- 'sol'S.A. Indústria do Ves- lista tele�onlca ofiCiai d� 84.
da Jssa gama de 'priva- ,tuário vem desenvolvendo

. � catalogo. está a, dlspo-
ções se transfo.rmem 'num uma série de atividades co- slçao dos aSsinantes (qU�
risonho e feliz aconteci- munitárias; retribu'indo o a- pOssuem, telefone), gratul-

" poio que permitiu um de- t.amenfe,. no Posto de, :Ve�-mento para todos nós. En-
sE;nvolvimento sólido E;l uma das"Mam?-I, da R,ua �ol�vd-qUànto isso, Vamos adian- brilhante atuacão 'no mer- le.A Mansol esta distribu-

te, unidos marchando pa- cada' nacional' e também indo também material para
ra a reconstrução. de San- voltada à exportaçãO. Ago-, controlar o ,orçamento fa-

ra a empresa está lançan- miliar, "IJma .forma para
. ta Catarina, outra Vel: ar- ,

,

ddo o "Alô Jaraguá"� cata- l11?nt;r, em Ia as .econo-rasada pelas cheias, num
logo telefônico contendo, to- mias, .conforme disse A-

,�equeno espaço de treze dos Os telefones de Jara- roido Silva, d<?, Departam��-
·inese�. A REDAÇÃO qúá do Sul, inclusive os to de Prol11oçoes e Pubilcl

novos gpareJho$ re,ent�-' dade da er:npreSê)._

. �,

Arrecadação, federal'
'de Jar�guá

em Jolnvllle, que abrange
também Blumeneu.

No tocante ao total da
a rrecadeção federa I da
quele ano, a de Jaraguá
dó Sul representa 0,04401
por cento qa receita total,
0,96110/.0, da arrecadação
no âmbito' da Região Fis-

'

cal' e 7,008% da arrecada- '

ção de- 'Delegacia da Re
ceita Federal. Quanto a

sltueção cadastral, em 82
haviam 1.654 estabeleci
mentos aqui sediados, 727
pagantes, 19.056 pessoas
físicas domiciliadas e, ...

7.843 pagantes.

Cadastramento � do,
"Olha o 'Peixe"

A Secretaria da Receita
Pederal divulgou O qua
dro astetfstico relativo a

arrecadação de tributos

federais, no exercfcio de

1982, onde se observa

que Jaraguá do Sul arre�
cadou naquele ano Cr$
2.408,371.350,36,

,

centra

os Cr$ 1.580.610.000,00,
em 1981, movimentando
29.968 documentos.
" Essa arrecadação faz Ja

'raguá do Sul figurar co

mo o 127.() município bra
sileiro (o Brasil tem mais
de quatro mil municípios')
de maior arrecadação de
tributos federais,

'

12;0 na

9a. Região Fiscal (Parané
e Senta Catarina) e 3." no
âmbito da Delegacia da

Receita federal, com, sede

Foi iniciad� quarta-feira,
die 8, o cadastramento das
famílias de baixa renda, pa
ra o Programa Olha o Pei- '

xe, do Governo do Estado'
de Santa Catarina,' pare
implantaçãd dentro. das pró
ximas semanas. O cadastra
mento vem sendo coorde
nado pela 19a. Ucre, até o

dia 17 .de ag�sto', na Escola
Básica Giardini Luiz Lenzl

pára as famílias das regi�es
de Vila Lenzi e Nova era
sília e na Escola Básica H·
Borges, para as famíl'ias dã
Vila Lalau e V. Baependi.

São dados concretos

muito importentes, que a

testam a desempenho eco

nômico do município.

Pará se habilitarem ao,,'

Programa Olha o Peixe, os

chefes de família deverão
se cadastrar numa dessas
escolas, portando a carteira
de trabalhe e ci certidão de

nascimento' de' todos os

seus dependentes.

'O anúrícic é do
_ Coorde

nador de Colegiádo da Ad-'
ministração' Públicá.-, ,Geral
do AntÔnio Tonelli, que in
formou que o "Olha o Pei
xe" atende hóje' mais' de
15 municípios catarinen$es,

.- ':.
.

,

beneficlerrdo cerca de 40
mil famílias por semana e

.conta com- a' participação
da comunidade, que auxiliei
nos serviços de, carga e pe
sagem, venda, controle de
caixa e 'na presteção de
contas.

O "Olha o Peixe" é um

programa dá Cidasc, vin
culada a Secretaria da A
gricultura e Abastecimento
e atuelmente vende peixe,

, farinha' de mandioca, fei
jão, hortigranjeiràs, arroz,
fubá e óleo 'de soja a gra- ,

'nel, 'a preços reduzidos.' A
'

implantação do programa é
,uma das primeiras grandes
'vitól:ias do CAP.

,SCHÉ VEM DIA 23

o deputado Heitor Sché,
Secretário da Segurança Pú
blica do Estado, confirmou
presença, em Jaraguá do
Sul para o dia 23 de agos�
to, às 20 horas, no Centro
Empresarial. Virá em visita
oficiál e .está previsto en

cqntro com o. CAP, e lide
ral=lças dê Jar'aguá do Sul e

Corupá. I
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, DA MARISOL - Através
do amigo Aroldo Silva, da
_Marisol-...Malhas, recebemos
o "Alô Jaraguá", a lista te
lefônica completa e atuali
zada da cidade e o con-

"trole do orçamento fami
liar, que poderão ser obti
das gratuitamente no Pos
to de Vendas da rua Join
vllle . Uma iniciativa louvá
vel e muito sugestiva; No
ta dez!

: NEIMAR/JEAN - Ape
sar do frio' e do mau' tem

P?, foi bastante prestigiada
por estudantes e jovens,'
principalmente, terça-feira
à noite, na Igreja Matriz,
a palestra "Ser Cristão Ho
je", do conhecido Neimar
de Barros, que veio a Jara
guá do Sul acompanhado
de Jean Cario,. ex-cantor
da jovem guarda e com i
números discos gravados.
Valeul

; CASÓRIOS - Em Nossa

agenda branca deste sába
do, o casamento, às' 16h,
na Matriz, de José C_9rlos
Gascho/lrací Gessner e às
20h, de Carlos Roberto Ro
drtques/Rosali Campestri
ni e, na Capela S. Trinda
de, Alclr Lescowícz/Ellene
Hermann . Na Igreja Evan
gélica, 19h, Oário Drews/
Janira Aparecida Pedri e às
20h Sandro Rogério Schün
ke/Eliane Terezinha Herzog

FARMÁCIA - Foi inau

gurada e aberta sexta-feira,'
com uma chopada, a filia]
da Farmácia Sueli, na rua.
Adélia Fischer, Edifício Ci
priani, próxima a ponte A.
Batista. Na direção, o ca

sai amigo Irineu (Brunil
de) Pasold, ele conceituado
bioquímico da cidade. Mar
camos presença no ato!

.
EDUARDO/MÊRCIA - E.stá
marcado pare 13 de outu

bro, às 20h, na Igreja E

vangélica Luterana-Centro,
o elegante casamento do
engenheiro, Eduardo Ferrei
ra Horn com a bonita Mér
cia Menegotti Schünke. Eles
são filhos dos casais Dar

cy (Neila Ferreira) Horn,
da sociedade portoaleçren
se e de Sigolf (Cacilda Me
negotti) Schünke

..

, MASSAGENS - No Bei
ra Rio Clube de Campo, às
quartas e sextas-feiras, ces
15 às 18h, e às quintas-fei
ras, das 18h30 às 21h, D.
Gilma Martins atende COm

massagens duran'te a sauna,
exc'lusivamente para mu

Iher·es. O clube está', tam

bém, solicitando as garotas
-

interessadas em representá
lo no baile das debutantes,
do Baependi, que entrem

em contacto na Secretaria.
AG�NCIA COSMOS ......:.. A

Varig 'e Agência Cosmos,
ofereceram para sor·teio

Gente & �nformações
ontem à noite, durante o

jantar-dançante' da SCAR,
que aliás -foi grande' suces
so, duas ' passagens aéreas

Jolnvijje-Rio 'de Janeiro,
ida-e volta. Aliás a Cos
mos foi credenciada, dias

"atrás,' para fazer reservas
e vendas de passagens ro

doviárias de todas as
o
li

nhes, da Viação Cometa,
que dispõe de. uma frotá
de moderníssimos ônibus,
segundo dica de. �olando
Jahnke.

'

PAULO/MARISA � Ou
tro casamento alinhado que
está para acontecer é o do
engenheiro Paulo Maciel de
Arruda, com a professora
Marisa Piezers. filhos de Ma
noel (Wilma de Arruda) e

Ângelo (Freya) Piazera, de
tradicional tronco familiar
radicado em Jaraguá do Sul.
; DROPES - O Dr. Cacil
do Romagnani é o. novo
Promotor de Justiça da Co
marca de Guaramirim ..

**

Enquanto isso, o Dr. Hum
berto Scharf Vieira, Pro
motor" Svbstltuto, que a

tUOlJ em Jaraqué do Sul,
foi transferido para a Co
marca de Capinzal. ** Nes
te sébado, no Salão Barg,
em Rio da Luz, Baile de
Rei. É majestade o Sr; Al
fredo Müller. ** A Sra. Dil
va Pamplona Jahnke, rece

beu quarta-feira; em sua re

sidência, as' amigas do seu

grupo, para Um lanche. 1**
A Farmácia do S�si agora
em novo endereço, na Rua

Domingos da Nova, 154;
próxima da HM Pneus. **

Continuam a venda os car

tões, ao preço de Cr$ 3
mil, pera a feijoada bene
ficente da APAE, dia 25/8,

-

na Comunidade S. LUiz
Gonzaga. ** Começa dia 13
no Baependi, os cursos de
manequim e eperfeiçoamen
social pare . senhoras, às

segundas, quartas e sextas
feiras.

'PE. PEDRO, JOSÉ KOEH
LER - O Pároco da Cate
dral Metropolitana de Flo

rianópolis, nosso prezadís
simo amigo Pe. Pedro José
Koehler, é assíduo leitor
de nosso semanário, no que
� compartilhado com ou

tros paroquianos que pot'
uma ou outra razão tem

Concurso de Poesias:
a, vencedora

É esta a poesia vencedora do Concurso, de P�sias
relativo aos 108 anos de Jaraguá do. Sul, realizado

junto com o 8.° Varal da Poesia, no Agropecuário, de

autoria do Pastor "Lohmenn .

-

À AMADA JARAGUÁ

Eu quisera ornar-te, quisera vestir-te
Ö minha beía, minha amada
Jaraguá do Sul!

,

Ornar-te com os ares do Oeste
E os mares do Leste
Com a prata do Norte e o ouro do Sul.
Eu quisera' ornar-te,· qulssra vestir-te
Ö minha bela, minha amada
Jaraguá do Sulf
Eu quisera vestir-te com poemas e versos
Com música e canto.
Eu quisera ...
,Mas, por onde começar?
Pela IJiItureza com seus rios, suas matas,
o verde' e as flores?
'Pela história recheada de encanto e aventura,
de um sem número de heróis anônimos?
Pela composição étnica do teu. povo
com raças e culturas de tantos e variadOs ml;ltizerí
Pela ,puialll-a Industrial que traz o progresso

'

aos teus· fi hos? .

'

Pela tua gente e seu sorriso, seu abrac.o
seu calor, JaragiJá ao Sul, bela e amada:
Quisera ornar-te com versos, quisera
vestir-te com poesia
Quisera. .. mas para que?
És mais linda, és mais formosa ainda, assim mesmo,
quase a esmo, na espontaneidade da beleza e da. gran-
deza éom as quais Deus te criouJ

-

Autof:,
E. Lehmann.

gra'nde festa para 26/8, no

Salão Líder,' em Jaraguá,
com sorteios a cada I]leia
hora.' Vai ser uma lou
cura! * Da coluna, os cum

primentos ao Machado, ge
rente do Banco do Brasil.
em Corupá.. gente' fina e

muita esperteza à testa da
Agência. * Um abraço tam

bém eo Ardulno Schmidt,
com o seu restaur.ante ser

vindo aqueles pratos deli
ciosos. * E aos proprietá
rios da lenchortete, pada
ria e confeitaria da rodo
viária vai também o nosso

amplexo. * Foi sucesso, re

almente, o carnaval de in

verno, dia 4, no Atirado
res, do Sweeter Som. A
gente agradece, o apoio que
tem recebido da galera JO
vem' e da comunidade co

rupaense, num todo. Heinz

eprlmcrementc escoteiro,
entre outros �, no ano pas
sado, reelizedd em S., Fran

cisco, Jaraguá do Sul foi o

campeão ..
< -x-

e Através' do ChZfe dé

Grupo, f01 remetido ofício
ao Secretário de Cultura,
Esporte e Turismo de San
ta Càtarina, deputado Arte
nir ,Werner, soltcltando .

uma pequena fanfarra,', pa-
ra que O· Grupo Escoteiro ....

possa dispor do material,
quando de sua participa
ção em atos cívicos e ou

tros , Aguarda-se comuni

cação do Secretário.

: -x-

; No sábado que/ passou,
dia 4, .quetro novas esco

telras fizeram a promessa,
na sede do grupamento, em
solenidade que contou com

éi presença de seus pais,
chefias e demais membros.
do escotlsmo local. Agora
são doze escoteiras a inte

grar o Grupo.
-'-x---

'. No dia 14/julho, reell
zou-se festividade junina

,

Interne. As compras soma

ram Cr$ 120.520,00, sen

do' Cr$ 61.200,00 para pi
nhão e vinho, Cr$ 22.800
para bebidas e Cr$ 36.520

para outros. O movimento
foi de Cr$ 133.800,00 e o

líquido atingiu a .

Cr$ 13.280,00.

NOTINHAS ESCOTEIRAS

• O Grupo Escoteiro Já
coritaba irá participar, 'nos
dias 17, 18 e 19 de agos
to, em Pirabeiraba, Jolnvll
Ie, da 7.°, Elo Nacional,
com as tropas de Lobinho,
Escoteiro e' Sênior. No Elo
Nacional acontecem dispu
tas, esportivas, técnicas es

coteiras de acampamento,

, .

______________----__--__��ftr.���J

ligações afetuosas com ã
Pérola do Vale ':do Itapocu.
A edição festiva do 108.0
ano de fundação de Jara

guá do Sul deve' ter tccado
o coração do boníssimo sa

cerdote e se pôs à máqui
na pa� escrever uma carta'

que, dizendo, também, res
peito ao cinquentenário de
nossa emenclpaçêo política
e, administrativa, reprodu
zimos abaixo: "Saudações!
Venho' por meio desta a�

gradecer-Ihe a gentileza de
fazer chegar sempre em

minhas mãos, e demais pes
soas da Catedral o $ema-
-nãrlo mals antigo de San
ta Cata-rina, ,que é o Cor-

reio do' Povo. Cumprimen
tende-o, bem como a toda
a equipe re,dacional e fun
cionários desse Semanário
e faço votos que, com a

graça de Qeus, continuem
sempre unidos a lutar e a

difundir tudo de bom e de
positivo sobre Jaraguá:Gos-

. tei da reportagem sobre os

,

108 anos de Jaragu6 e ou
tras notícias; Apesar de der
passado bem poucas vezes

por Jaraguá, contudo. des
de pequeno este nome mê
era bem familiar, pois pa
pai, COmerciante que ere, '

ia umas duas vezes por se

mana até Jaraguá pera fa-'
zer seus negócios e sempre
falava a seu respeito.' �
uma cidade limpa e de pes
soas laboriosas .. Que Deus
d abençoe, bem como ii to
dos os seus, Do amigo _
Pe. Pedro J()sé Koehler
Pároco da Catedral". Obri
gado, Irmão em Cristol,

CORUPÁ - Neste dia 11
a Sociedade Ano Bom, rea
liza o 12.° Baile do Chopp,
em suas dependências, com
sucesso garantido antectpa,
damente. A música. é da
Banda, Lyra da Aurora. **
Já no die 15/9, a Socieda
de Atiradores - prom.Ove o
18,° Baite do Chopp, COm a
Bandinha Verde Vale. Ca.
necos a venda na sede. **

No dia )8/8, próximo sé
bado, a "Noite

.

dos MotO
queiros", no Atiradores,
com Sweeter Som. ** A.
'liás, o Sweeter Som 2, em
comemoração a seu pri
meiro aniversállo, marcou

Grande promoção de relógi,os Technos a

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

Relojoaria Avenida
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431, e GétúliO Vargas, 9

.i '" ..,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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FEB: uma página es

quecida da história (1)
o Brasil dos anos 40 -

O Brasil na Segunda' Gran
de Guerra' Mundial - A

Força Expedicionária Bra
sileira:' Porque foi .crlede.
Como foi crlada. O seu

desempenho no campo de
batalha, - Mitos e con

ceitos depreciativos sobre
a FEB. - As gré;lnde-s vi

tórias da/FEB. - Mortos,
feridos, desaparecidos: O

preço da democracia.
Os ex-combatentes da' Feb
Fab e Marinha de t;uerra:
a grande I�gião dos es

quecidos.
--O-

Estes são alguns tópi
cos que iremos focalizar
numa série de comentá
.rles que, graças à genti-
Jeza-deste órgão de im

prensa catarinense iremos

'publicando semanalmente.
Alimentamos uma espe
rança: que nossa modesta
colaboração ao esforço da
Associação Nacional dos
Velleranos da FEB, de di

vulgação em âmbito na·

cional os fatos relaciona
dos com a participação a

tiva do Brasil na medo.
nha hecatombe de 1939/
1945, possa contribuir de

alguma forma par� reavi
var na memória dos bra
sileiros a, lembrança da e

xistência da FEB, do 1.0

Grupo de Caça da FAB e

as ações cte guerra de
,nossa gloriosa Marinha de

(Ferdil'lando Piske)

Guerra, e, principalmente,
despertar a atenção da ju
ventude para esses fatos
históricos.

Em palestras que temos

proferido em escolas, sen

timos que nossos jovens
desconhecem virtualmen.
te tudo acerca da FEB. E
até do Brasil dos anos 40,
quando a FEB' foi organi
zada. Nota-s'e que a juven
tude tem conhecimento da
ocorrência da Grande
Guerra. Muitos até sabem
-da participação do Brasil
no conflito, até porque
para eles "05 americanos'
afundaram" nossos navios
e nós, brasileiros, engoli
mos depois ii estória de
les de que haviam sido' os
alemães que torpedearam
indefesos 'navios merean

tes, matando traiçoeir\.,
mente mais de um milhar
de brasileiros, entre mili
tares e civís, que afunda
ram junto com os navios.
A!, o Brasil organizou a

FEB, que foi prá Itália e

conquistou Monte, Caste
lo.

E é tudo ...
É claro que a culpa pe

lo, desconhecimento .des
ses fatos não é dos jo-

'

vens, e não· é, certamen

te, objetivo desses escri
tos apurar quem é res

ponsável pela lamentável
omissão.

Projeto Guaramirim termina
o Senai de Jaraguá

'

do tembro, com o cumprirrsen-
Sul está coordenando a e- to dos 17 módulos, corres-

xecução do" 1.0 Programa pondentes a l34 horas./au-
de Aperfeiçoamento e For- Ia.

.-

mação' de Médios e Micro- Já foram realizados os

Empresários", das cidades módulos de Planejamento
"de Guaramirim, Massaran- Organizacional, Supervisão
duba e Schroeder, Denomi- e Promoção de Vendas, Ad-
'nado de "Projeto Guarami- ministração Financeira, IPI
rim", o programa objetiva jICM, Relações Humanas,
primordialmente subsidiar ,Legislação Trabalhista, CHe-
os empresérios da reqreo fia e Liderança, Linhas de
de Guaramirim de informa- Crédito Bancário, Seguran-
ções e técnicas modernas ça do Trabalho, Comunica-
de administração, capazes ção na Empresa e Planeje-
de favorecerem os seus ne- menta Financeiro, nos quais
góCios e maximizarem os 456 pessoas foram treina-
resultados ,auferidos em das, de 58 empresas.
suas; empresas. O custo do "Projeto Gua-

O projeto, cujo pionei- ramirim" --::- Cr$ ,4,5 mi-
rismo deve-se a Jaraguá do lhões - é oriundo do con-

Sul (cidade onde se reali- vênia COnfederação Nacio-
zou o primeiro prôgràma nal da Indústria/Federação
deste à nível nacional) ini- das Indústrias do Estado de
dou-se no dia 10 de abril, Santa CatarinajCampij De-
com a aula 'magna proferi- partamento Regional do Se-
da pelo empresário Eggon nai-SC, contando com o a-

João da Silva, diretor-pre- paio da Associação Comer-

'sjâente do Grupo Weg e" . '('ial, Industrlal e Agrícola
devere prolongar-se' até se- de Guaramirim.

Câmara: denunciada, a
irregularidade das Comissões

Na segunda sessão do se

gUndo semestre legislativo,
quinta-feira, dia 2 de agot>
to, da Câmara de Vereado

res de Jaraguá do S�I, os

ânimos fitaram exaltados

em decorrência do pronun
ciamento do vereador Ar
noldo Schulz, Líder da Ban
cada do PDS, apontando ir

regularidades na composi
ção das atuais Comissões

Lohmann vence

Concur-so de Poesias
A Biblioteca Pública Mu

nicipal "Rui Barbosa", rea"

llzou durante a la. Amos
tra Agropecuária, ' no Par

que Agropecuário, o 8.0 Va
ral da Poesia e, paraléla
mente, o Concurso de Poe

slas sobre Jaraqué do Sul,
em comemoração ao seu

108.° aniversário de funda-
..São. 'Dezenas de trabalhos
participaram e Uma comis

são julgadora integrada pe
lo Promotor Público Dr.
José' Alberto Barbosa, pe
las professoras Carla Sch
reiner e Neusa Resende Ma
chado, pelo [ornalista .

Flá
vio José Brugnago, mais a

formanda em letras Anette
Driessen, selecionou e clas
sificou' os cinco melhores
trabalhos, vencendo o tra

balho de autoria do Pastor

Egon Lohmann, da Comu
nidade Evangélica Lutera

na, lntitulado "À amada Ja

raguá"; em segundo lugar
ficou Doraci Léia Maba De
marchi, com "Senhor do
Vale"; 'em terceiro, Maria
ne Eggert (Mane), com

"Nos seus 108 anos ... "; em

quarto, Adele I Allets, com

"Paraíso do sonho" e em

quinto, Isolde Meurer, com

"Hapocu onde estás".

Cr$ '40 mil, Cr$ 30 mil,
Cr$ 20 e Cr$ 10 mil, pela
classificação obtida. Da mes

ma forma, receberão men

ções honrosas, pela parti
cipação no Varal da Poesia
e por terem recebido ma

ior número de votos da 0-

prruao pública' (dos 132

que votaram), Anette Dri

essen, com "Vazio", e "Es

tágios", Juarez Andrade Lo

pes, com "Amiga Maldita",
Anelise Destefani c] "Quem
sou?" e Carmen, com a

poesia "Sol".

Em data próxima, rece

berão' os prêmios corres-.

pondentes, de 'Cr$ 50 mil,

CLUBE, INFANTIL

A Biblioteca Pública está
.convldendo todas as crian

ças Interessedas em parti
cipar do "Clube Infantil da
Biblioteca pára Leitura",
para comparecerem no pró
ximo sábado, dia 18, às 9

horas, na Biblioteca, sita

na rua João Píccoli, 110,
para um primeiro encontro.
O convite. está sendo feito

pela bibliotecária Dirce Te
rezinha Nunes, que lnfor
mau também o movimento
estatístico do mês' de ju
lho, onde observa-se a ins

crição de 56 leitores, dos

quais 22 adultos e 34 cri

anças, além de 654 emprés
timos de livros e 349 con

sultas. (Leia, na página 2,
a poesia premiada)

Mu'timeios /

implantado em MS
Foi implantado no dia

l.o-de agosto, no municí

pio de Mas.saranduba, o

Serviço de Atendiment-o a

Deficientes da Áudio-Co
municação (sala de multi
meios), pela 19a .. Unidade
de Coordenação Regional
de Educação, através da

Fundação Catarinense de
Educação Especial. Sete a

lunos são atendidos e

Massaranduba é o segun
do município do Vale do
Itapocu a contar com o

Serviço, posto que em- Ja

raguá do Sul funcionam

três salas de multimeios,
com 18 crianças.'

t

. O Serviço de Atendi
mento a Deficientes da
Audlo-Comuniceçêo, fun-.
ciona no vizinho municl

pio junto ao Jardim de
Infância "Ivo Venske", na

Rua Pastor Otto KUMr,
proximidades do trevo. A

professora será paga pelb
,Estado' e a municlpellde
de messarandobense for--'
nece parte do material di
.détlco e ônibus para a 10,
comoção das crianças.'

Técnicas da Casa. Schulz
apontou que as Comissões
Técnicas deveriam terem

sido eleitas no dia 1.0 de

fevereiro, conforme de�er
mina o Regimento Interno
da Câmara, estando todos
es atos aprovados no pri
meiro' semestre irregulares,
segundo o líder oposicio
nista ..

Da mesma forma o ve

reador José Alberto Klitzke

(PDS) pronunciou-se a res

peito, arguindo todas as

circunstâncias de tais fa

lhas, contudo, o presidente
José Gilberto Menel, PMDB,
não acatou as ponderações,
havendo violentas discus

sões, dizendo este que se

falhas houvessem, estas de
veriam ter sido apontadas
já no início do ano : legis
lativo. Mesmo assim, foram
colocados dois' projetos-de
lei em votação, - autor]
zándo ,o Executivo a pagar
despesas relativas a gêne
ros alimentícios,' medica
mentos farmacêuticos, tra

nsporte;5erviços mé,dicos,'
clínicos, hospitalares, odon
tológicos e de funerais aos

servidores públicos munici

pais e seus dependentes, as- '

sim como aos funcionários
da Câmara de Vereadores
e, o projeto que suplemen
ta Cr$ 2,7 milhões, para
reforço da subvenção à

Amvali, por ter sido insu- ,

ficiente o valor orçado pa
ra o corrente exercício.
Toda a ·bancada do PDS

se ebsteve de votar e dos
debates participaram ainda
os vereadores Heinz Bartel
(PDS) e Almiro Antunes F.
Filho (pMDB).
O. clima esteve tenso e

na próxima reunião, dia 13

segunda-feira, certamente

haverão novos desdobra-.
mentos.

EMENDA DOS
VEREÄDORES

A Assembléia Legislativa
deverá examinar neste mês,.
a proposta de emenda. cons
titucional, qu� visa reduzir
o prazo de licença dos ve

readores para possibilitar a

convocação de suplentes. A
emenda pretende reduzir o

prazo, que é ch 120 dias,
para 60 dlas (em caso de
tratamento de' saúde) e 30,
dias (para assuntos parti
culares). Para sua aprova
ção. serão necessários 2/3{
dos votos do plenário.

Por outro lado, o Diátio
Oficial de 23 de julho pu
blica a Lei 7.212, de 2à.07.
1984, que institui o dia l ,".
de outubro' como Dia Na�
cional do Vereedor.. t.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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ANIVERSARIANTES
Aniversariam hoje: 11
Daniel Bittencourt Luci-ano
Sr. Adenor Paulo Wunder
lich
Sra. Clara Hanemann
Sr. Wiga.ndo Baumann, em

Joinville
Merli Gaedke
Romeu Junge

"Echaly Edit Benz
Sr. Sávio MuriHo de Az�ve.
do
AnlViersariam domil190
Sr. Getúlio Lenzi
Erací Baumann

.

Sra. Erica Ruth Bayer
Alzira Zeh
Fernando, filho de Aldo
(Emmy) Buzarello
Andréa G. Vieira
Cezar Jackson Müller
Sr. Osvaldo Stinghen
Daniele Magri
Sr. Antônio Domingas Ayro
so, em Rio do Sul
Dia 13 de agosto.
Sra. Gerda, esposa de Má
rio Mahfud
Sra. 'Edwirqes Heinale
Afonso Gonçalves
Joana Hagedorn
Hélio ßutzka .

Rafael, filho de Aldo (Em
my) Buzarello
Sra. Lídia Krause
Dia 14 de agosto
Sr. Estefano Meier
Waltraud Hermann, Ccrupä
Sra. Alinda Ruediger
Ri ta, fil ha de Alvim (Hella )
Seidel
Nélson Weiss
Fernanda, fllha de José
Carlos (Carmem) da �ilva,
em Curitiba
Dia 15 de agosto·
Sra. Assumpta. Zapella Pa
vanello
Sra. Maria, esposa d. Al-
fredo' Vasel

.

Sr. Geraldo Meier, em Ja
raguá 84
Sr. Erwino Lemke,. em Rio.
dá Luz
Sra. EIEma Borges, em Co:,_
rupá
Sra. Maria Zapella
Maria Luy
Emerson Roberto Rasswel
ler'
Joseane Gomes .

Sra. Cfara Siewerdt Demar
chí
Gunther Boss, em Arther
Neguei ra (SP) \

Dia 16 de agosto
Carlos. Schmitz
Sra. I racema Peters, em
Curitiba
Sr. Flávio Numa Lenzt
Mei les Beyer .. ,

Ingo e· Guido Köpp
Sr. Wendeli.n Joaquim Sch-

• rnidt, 110 Jaraquazinho
Sra. Elfrida Hoffmann, em
Rio da Luz ____
Dr.Osnildo Bartei, em Gua-
ramirim

.

Nívea Enqelmann
Dia 17 de agosto
Sra. Tecla, esposa de Gerô
nimo Trentini _

Sr. Enio dos' Santos, _em
Joinvi IIe .

'\
Sra. MarÇJarete Vierhellet

. Proclamas de Casamentá
,Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil dO'

1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Caro

tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, a fim de se

flabilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.819 de 01.08.1984 ta cidade, filha de Felipe
Lucio Glowatski e Bernada- Walz e de Hilca Zils Walz.,
te Rodrigues. Ele, brasilei
ro solteiro, comerciante,
nà'tural de Jaraguá. do Sul,
neste Estado, domiciliado e

residente na rua' João Ber
tal i, 526, nesta cidade, fi
lho de Aliberto Glowatski e
de Odeti Ema Fagundes Glõ
watski. Ela, brasileira, sol

teira, digitadora, natural de
Guaramirim, neste Estado,
domiciliada e residente na

rua Joinville, 440, nesta ci

dade, filba de Isidio Rodri
gues e de Hilária Reinert

Rodrigues"

Edital 13.820 de 02.08.1984
Paulo Maciel de Arruda e

Marisa Piazera. Ele,' brasi
leiro, solteiro, engenheiro,
natural de Lages, nesta Es
'tado, domiciliado e residen-,
te na Rua José Emmendo
erfer, 311, nesta cidede, fi
lho de Maneei Batista de
Arruda e de Wilma Maciel.
de Arruda. Ela; brasileira,
solteira, prefessora, natu
ral de Jaraguá do Sul; do
miciliada e residente na Av:
Marechal Deodoro, 250" n]
cidade, filha de Angelo Pia

zer,a 'e de Fraya Ida Piaze
ra.

Edital l3.821 de 02,08.1984
Glaicon Fagundes e Eliete
Walz. Ele, brasileiro, soltei-.
ro, pintor, natural de Flo-.
rianópolis, neste Estado, do
mkiliado· e residente na

Rua Dona Matilde; nesta ci
dade, filho de Raimundo
Fagundes e de Hilda Fagun
des. Ela, brasileira, soltei
ra, do lar, natural de Jara
guá do Sul, neste Estado,
domiciliada ê residente ria .

Rua Lourenço Kanzler, nes-

Edital 13.822 de 03.08.1984
Gelso Bisoni e Hilda Slo
meski. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, natúral de
Jaraguá do Sul, neste Esta
do, domiciliado e residente
na Rua25de julho, 1122,
nesta cidade, filhu de Afon
so Bisoni e de Laura Zils
Biseni. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
,Massaranduba, neste Esta

do, domiciliada e residente.
na Rua Friedrich Wilhelm
Sonnenhohl, 626, nesta cl
dade, filha de Antonio Slo
meski e de Terêsa -Mader.

Edital 13:823 de 03.08.1984
Eduardo . Ferreira Horn e

. MérCia Meneg�tti Sehünke.:

Ele, brasileiro, solteiro, en

genheiro, natural de Porto
Alegre, Rio Grande do Sul,
demiciliado e. residente na

Rua Expedicienário Antonio.
Carlos Ferreira, 1643, nesta

cidade, filho de Darcy Oe
t'avio Horne de Neila Rêgo
Ferreira Horn. Ela, brasilei
ra, solteira, industriária,
natural de Jarag.uá do Sul,
neste Estado, domiciliada e

residente na. Rua Presidente
Jucelino, 144, nesta cida
de, filha de Sigolf Schünlee

e de Caci Ida- Menegotti
Schünke.NASCIMENTOS

, 'Dia 08 de julho .

, Rhéa Sílvia, filha de Gilber-
, tc (Célia) Cassuli

'

Dia 24 de julho
Aline Marihá, filha de Ru
bens (Adriana) Wulf
Dia 29 de julh�
Eliane, filha de Hilário (EI- .

za) Gessen
.

Diª 30 de julho
Paulo Roberto, filho de
Heinz (Ilce ) Meier,
Dia 31 de julho
Ronan Paulo, filho de Ge
nésio .(Cristina) Minatti
Wilmar, fttho' dê Fernando
(Gertrudes) Milbratz
Dia 01 de agosto
Paulo César, filho de Isi
doro (Júlia) Negherbon
Dia 02 de agosto
Ademir, filh9 de Ingo (Nel
sal Gaedke
Jonathan Ricardo, filho de
Eraldo. (Gilda) Lunelli
Ola· 03 de agosto
Vanderlei, filho. de Nilton .

(Loni) Jacobi
Ola, 04 de agosto
Tatiane, filha. de Mário.
(Carmen) Freiberger

FALECIMENTOS

Dia 27.07.84
Ida Grimm Karazatk, 77 a.

Asta Köpp, 26 anos

Dia 29.07.84
Elsa Renke Hansen, 74 anos

Amanda Stein Ninow, 74 a.

Dia 30.07.84
. .

Ricardo Franke, 62 a.

João. Steilein, 93 anos

Dia �1.01.84
Dorival des Santos, 24 anos

Dia 01.08.,84
Nestor Pedro Lehmkuhl, 67
anos
Dia 02.08.84
Marciline Fernandes, .69 a,

Diä. 06.08.84
Maria Budal Arins da Cunha
77 anos

Dia 07.08.84
Antônio José Cunha, 91 a.

��!��i�i���ifi!l�!i�':i!i����i�
Faça, uma, 'assinatura .do

"Correio do· Povo" e tenha
semanalmente o melhor em

noticias e informações. Ape
nas Cr$ 6.500,00.

INOTA DE AGRADECIMENTO.
"A VIDA NÃO VALE NADA, MAS NADA VALE TAN

TO COMO UMA VIDA". Com este pensamento, a fa
mília do sempre lembrado marido, pai, sogro e avô

�

, Edital 13.824 de 07.08.1984
'Cópiâ recebida do Cartório'
,

de Itajai,' neste Estado

Jacinto José Mendes e Schir.

ley Marlene Bittencourt
Ele, brasileiro., solteiro,

engenheiro mecânico, natu-
, ral de Itajaí, neste Estado,
domiciliado. e residente nes

ta cidade, filho de José An
tonio Mendes e de Maria
Nunes Mendes. Ela, brasi
leira, solteira, estudante,
natural de Itajaí, neste Es

tado, domiciliada e resi
dente em Itajaí,neste esta

dO,·filha de Marcos Bitten
court e '"CIe Nayr Sabino
Bittencourt.

Edital 13.825 de 07.08.1984
Raulino Spredemann e Nlal-'
sa Peter. Ele, brasileiro, sol
teiro, lavràder, 'natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta

do, domiciliado e residente
em Ribeirão Grande da
Luz, neste distrito, filho de
Arno Spredemann e de Ali
da Schneider Spredemann.
Ela, brasileira, solteira, la
vradora, natural' de Jara

guá do Sul, neste Estado,
domicili.ada e residente em

Rio. Cêrro II, neste distri
to, filha de Roland Peter e

de Wally Belduan Peter.

f pare. que chegue ao co

nhecimento de todos, man-
. dei pessar e presente edl
tal, que será publicado pe
la imprensa e em cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

SIÇ lançará publicação
O secretário' da Indústria e Comércio, Etevaldo d�

Silva, confirmou para o final. de agosto, o lançamenfo
da publicação "Posição - A Grandeza da Empresa Cate
rinense", edição referente ao ano de 1984. A publicação.

.

atualmente em fase de montagem e impressão, contém
informações fornecidas por mais de 300 empresas de San-

,

ta Catarina sobre patrlmônio líquido, receita operacional,
número de empregados, valer dás exportações, capital
social integralizado, ativo operacional, entre outros.

Pelos dados éontidos nos questionários enviados pe-,
Ia Secretaria da Indústria e Comércio e devolvidos, pre
enchidos pelas empresas, uma das indústrias que mais
cresceu no último exercício foi a Seara Industrial, do Gru

po Hering, que recentemente adquiriu o ,controle acioná
rio da Fril-Frigerífico Rio da Luz, de Jaraguá do Sul e

que pretende fazer investimentos, aumentendo aqui o seu

parque industrial.
.

E óntre as 6mpresas que lideram seus respecJivos.
seteres estó a Eletromoteres Weg, na área de material
elétrico.

NO CINEMA
,

"O FILHO ADOTIVO", cem Sérgio Reis, que transmi�
te o sentimento nos laços de um boiadeiro, é o filme em

cartaz no Cine Jaraguá, a partir deste sábado, até quinta��
fei ra, em todos os hç'ráries de e'Xipi�ã6"

Nestor lehmkuhl
vem consignar seu profundo reconhecimento a quan•• f

tos, por meio de assistência médico-hospitalar e con

f�rto espiritual, através de palavras de consolo e de

presença amiga, manifestaram· sua participação nas lá.
gdmas de saudade e na superação da dor pelo passa-
mento de ente tão querido. .

A todos, enfim, a expressão sincera dos agrade
cimentos que este registro quer traduzir e perpetuar.

Jaraguá e Rio do Sul, agosto de J 984
FAMíLIA ENLUTADA DE NESTOR LEHMKUHL

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,CATARINENSES NO MUNDO DOS LIVROS

PAS LETRAS LATINAS ÀS LUSO-BRASILEIRAS
Em abril do corrente ano a Imprensa Universitária

compôs e imprimiu o livro cOm o título de- Das Letras
Latinas às Luso-Brasileiras, autoria/Prof. Oswaldo A. Furlan.

Oswaldo Antônio Furlan é natural de Conc6rdia (SC)
.� estudou em colégios dos Franciscanos e é licenciado em
Filosofia pela F.F.C.L. de Ijuí-RS, em Letras pela FAFIL
de Bauru, onde fez p6s-graduação, professor desde 1965
e na UFSC· desde 1973.

�

Para nosoutros que tínhamos o latim entre as maté
rias dos vários cursos, sempre custamos pegar o texto à
unha, porque não existia a tradução que era feita pelo
mestre, verbalmente, difícil era recompor, em casa, o pon
to dado na escola. Daí porque o livro adquire importân
cia para quem se liga ao latim, de um lado o texto ori
ginai e ao lado, a tradução. Seria muito mais agradável
progredir nas letras latinas com um trabalho desta natu
reza. Mas não tinha.

Este livro, edição do inteligente autor contou com' a
colaboração do nosso querido jaraguaense da Barra do
Rio Cerro - Padre Raulino Bussarello, hoje lecionando na

Universidade Federal. de Santa Catarina, autor também de
vários trabalhos como p6s-graduado em Lingüistica e pro
fessor de Latim da UFSC, tendo colaborado igualmente no
livro LATIM PARA O PORTUGU�S, de O.A. Furlan, que
no prefácio a .este livro, adverte: "Como não se alcança
um conhecimento 'profundo da psicologia d. uma pessoa.
sem levar em conta a. sua vida pregressa, assim também
não se consegue um conhecimento s6lido da Ungua por.
tuguesa sem tomar em c9ft!lideraçio o seu passado latino
e a sua evolução hist6rica, porque o português é latim
transformado através dos tempos, e o latim já trazia em.

gestação o português.' Em favor dessa asserção bastaria .

lembrar a importância do conhecimento do étimo fat·ino
para a ortografia e à semântica e que o léxico português
se constituj, segundo cálculos de AntenQr Nascentes, 81 %
de elementos latinos e 16% de elementes do grego ado
vindos, também, através do latim.

.

Tal é a razão pela qual o estudo do latim, emboratenha sido suprimido quase que por completo dos eurrí
cul-º.s escolares brasileiros, contrariamente ao' que fazem
os países de cultura mais avançada 'do ocidente, foi een
servado, pelo menos em nível de latim básico, como dis·
ciplina obrlgat6ria p_ara Os cursos.universs.itários de Letras.

.

(... "kazões didáticas e práticas sugeriram escrevê
fo em dois volumes. O. primeiro trataria da origem latina
do português, da fonética e se encontraria no estudo das
decr:linaçôes latinas ,dando ênfase ao estudo do substanti·
vo, d9 adjetivo e sua graduação, bem COmo das prep�sj
ções e afi.!'os, sem, 'contudo, prescindir do emprego d�s
demais categorias gramaticais. O 'estudo aprofundado do
pronome, do -verbo e da literatura constituiria objeJ,o do
segundo volume".' .

.

Com estes 2 livros dá vontade de estudar fatim, coisa
que, lamentaVelmerite, faltou no passado. motivo de mui
tas reprovações !)tIa dificuldade de assimilação da maté
ria lecionada e a precariedade de adequadO materiaf
didático.

.

De parabéns está o autor pelo lançamento oportu�odos dois livros. Parabéns ao seu colaborador, nosso m

teligente eenterrânee, ao qual agradecemos a gentileza da
oferta dos livros com elogiosa dedicat6ria, imerecida a

quem tem o dever de servir sua comunidade.
Correspondência e compra deverão ser dirigidas ao Depar
tamento de Língua e Literatura Vernáculas - Centro de
Comunicação e Expressão - Universidade Federal de San
ta Catarina - Trindade 88000-Fpolis.-SC. Evi Sinsval/8/84

. .

Senai treinou '1.445 DO:...Pré-vesti-
bular em
-dezembro

A municipalidade jaraguaense locou uma área de
terras, em Três Rios do Norte, onde iniciou os trabalhos
de limpeza para implantação da horta municipal. Um
grupo de funcionários da Prefeitura iniciou a semeadura
de verduras que, posteriormente, serão fornecidas aos
colaboradores, pretendendo-se, com isso, de acordo, cem
o Prefeito Municipal, amenizar o custo de .vlda des cole-
boradores na compra de irlortifrutigranjeiros. .

.

Dentro de um mês, aproximadamente começarão a
ser colhidas as primeiras verduras, como arface, rabane
te, cenoura e couve, além de outras que serão distribuí.
das em proporções iguais para os coleboradcres da Pre- Para este ano, com uma
feitura. Existe também planos pera .se [mplenter uf!la no- equipe capacitada de pro-
va horta, em terreno de propriedade do munlc(plo,. fa- fessores, que dará além da
zendo com que possam ser produzidos verduras durante

parte teórica, dicas e ma.c ano todo.
PR�-ESCOLAR cetes que facilitam o de-'
Com investimentos de Cr$ 20 milhões, a Prefeitura sempenho do. vestibulando,

entregqu na última semana os melhoramentos lnfroduzl- existirão. cem .vagas e as'
dos junto' ao Grupo Escolar Municipal Albano Kanzler. metneulas começarão neTrata-se de um novo prédio, de 176,50 metros quadra- ddos destinado para o oré-esccler e qua beneficiará dlre- primbeira quinzena

._

e dno-tam'ente a 110 crianças. . rÓc ..'
vem ro e por ccesree as

AW·'
.

'

.. ,.' .C·.e '" mesmas, serãq dlstribuídcs
eg em. numeros .. ,.,�

-

o mâJerja�, did_átlco e as

Maior fabricante de motores elétricos da América La� d�mal� onentaçoes necessä-

tina, a WEG de Jaraguá dó Sul obteve no primeiro se- nas.

mestre deste ano um lucro líquido de Cr$ 5,1 bilhões,
.

O diretor do Curso Ideal
contra os CrS 485,9 milhões alcançados em igual período afirmou que "com o nosso

de 1983. Sua receita bruta de vendas e serviços subiu desempenho e experiência,
de Cr$ 9,4 bilhões para Cr$ 40,9 bilhões. somados 80 interesse e de-

A recuperação _slconömica dos Estados Unidos e do. dlcacão dos vestibulandos,
Canadá,' principais importadores, aumenta eonslderavél-. .esperamos trazer eos nos-

mente as perspectivas de crescimento das vendas da em- sos lares a imensa alegria
presa para o exterior. As fábricas da WEG (Eletrornoto- que desfrutamos. nos anos

res Weg, Weg MáqÍJinas� Weg Acionamentos, weg Trens- anteriores, juntamente com

formadores, Weg Química, Weg Florestal e Weg Penha. os familiares dos nossos a·

Pescados) operam hoje com 85 por cento da capa'Cidade lunos, que atingiram o seu

instalada, trabalhando em dois turnos. Ideal".

semestre
° Centro de Treinamento do Serviço Nacional de A

prendizagem Industrial de Jaraguá do Sul - Senal, trei
nou no primeiro semestre, 1.445' pessoas, em diversos
cursos. De acordo com o seu diretor, Pedro Paulo Pam
plona, este objetivo foi alcançado através dos programas

. de supervisão e gerência, onde houveram 44 cursos e

participação de 610 pessoas, 9 cursos' operacionais 'que
atendeu a 112 pessoas, 6 cursos em unidades móveis
com atlnqlmento a 67 -pessoes, 4 cursos de qualificação
profissional que atendeu a 190 pessoas, 6 cursos de a

perfeiçoamento interno que atendeu a 6 pessoas e 11
módulos do "Projeto Guaramirim" que contou com a.

participação de. 456 pessoas.
Esta atividade representá 10.356 horas trabalhadas,

82 cursos ministrados, 1,4:45 alunos e 52.678 aluno/hs,
QUALIFICAÇAO PROfiSSIONAL

.

° Senai de Jaragvá do Sul está comunicando aos in
teressados que estão abertas as inscrições para os cursos

diurnos º-e qualificação proflsslonal. ,Os candidatos deve
tão ter 14 anos e estar cursando a ,la. série .. Procurar o
Senai, ou através do telefone 72-0722.

Começa produção da
.horta municipal

-

í
o professor Victor Bauer

Júnior informou que pelo
terceiro ano consecutivo e

fetuará em conjunto uma

revisão e complementação
dos conhecimentos de cada
candidato, preparando os

interessados que buscam
uma vaga na universidade.
As aulas, segundo .

o Vltl-:
nho, iniciarão na primeira
semana de dezembro, es.

tendendo-se até_ o último
dia de provas do vestíbular
da Acafe.

O Curso Ideal é . conve
niado com o' Curso e Colé
gio Positivo, de Curltlbe,
adotando todo o material
daquele estabelecimento. Fa
zendo uma. retrospectiva do
seu Curso, Bauer disse que
no primeiro ano de atua

ção, em 82/83, obteve per
centual de 50% de aprova
ção' no vestibular da UFSC
,e 70% no vestibular da
Acafe, elevando-se, no ano

seguinte, para 58% e 79%,
respectivamente, 0$ índtces
de aprovaç�o.

DEPOSITE NA POUP�
..�.B ,� POUPANÇA

GERANOO BESCEMPREG05

A poupança que constr�i. -

, -

�'..
_- .---_
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Bandeirantes deCorupá
em Brasília

Defesa'civil chega' nas
escolas estaduais,

.vql�tment,.o, . operacíonaliza- ,

ção 'do sr�tema de defesa
civil .e orientar sobre a im

",plantação, dós' Núcleos de
Defesa Civil nos Centros Cí·
vicos e, seu funcionamento,
'e, também, sobre o ensino
de defesa clvíl nas escolas
-de 1:0 e, 2.ö graus.

'

/,

um, destaqu!'l;' consíderando
se o, pequeno número de
Distritos in'tegrimtes: "Fio·

rtenöpolls"e "Catarina", da
Capital do Estado, "Guara
ci" de Xanxerê e, "Edson
Osni Oechsler", de Corupé.

,I O Acampamento Nacio
nal de Coordenadoras Ban
deirantes realizou-se no

Campo Fixo, em Brasília,
de 28 de julho' a 03) de a,

gosto, marcando assim o

início das comemorações a

lusivas aos 65 anos de fun
dação do Movimento Ban
deirante no Brasil. Parttel
param do evento aproxima
damente 180 bandeirantes,
representando os estados
da Bahià, São Paulo, Santa

Caterlna, Pará, Rio Grande
do Sul, Paraná, Amazonas,
Maranhão, Minas Gerais,
Roraima, Rio de Janeiro
Ceará e o Distrito Fed�ral.'

Santa Catarina contou

com uma das três maiores
delegações, representada
por, 24 pessoas, o que foi

'Diante das sltüeções de
ernerqênclés 'por que o Es

tado+passou no .eno passa
do e está passando este a�

, no.. nesta semana, especifi
'i camente,' em 'razão das Ém:
: étlenies quê castigam o Es
" 'tád6; a

' rede estadual de
:, -ertsrno vai incluir no curri

:- ,cúle .de 1',0 e ,2.� graus, no
,

'ções básicas 'sobre 'defesa
',r tivil,; na discipliná de Mo
<r�1

"

e (Cívica:A, Secretaria
( 'd'a Educação iá baixou de:
�,�'créto obrigàndo as escolas
"

,

estaduà_is, a lecionarem e

ensinarem aos aluno� qúa�
as primelras medidas a se

.:' -rem tomadas' diante dé

.a;;tÚná situação 'de emergên
�":da, através 'de noções :in
,; cluídes -no currículo.
t. t ,:
r'

: I
( �; -Em razã6 i:fei obrigatorie
<., dade do' decreto, foi réall
e "zide séxte-felra dla 3� em
<'JáraglÍá'd0 Sul,' o Encontro
:' de 'Diretorias de Centros
, ,'"Cf\licos 'Escolares" com a
L "participação (da Secretaria
\ , da, Éáuca,ção; através da Co-

):���rde'n�'8à';.ra, Estadual". de
Moral e ,C(vi.ca.,�, ,19a. Ucre,
Supervisores Locais de E

Ie ducaçã'o,'-:Unidades' Escola
" 'res'> Centros ,Cíviéos Esco-
1\' lares; Secretaria ;d� Justiça
�'�•• � f'lrêfeitüras' M'unicipais:, O
v'ol1jetrvo do Enccritro fO'i o

':", :;�� iMfo(rhàr' es 'origens, li ls
',�, taria', 'Importância

-

e' desen-
�_:� \�. :�'b '.-, :,.,' .. , .. :,.

as escolas, estão partici
pando desses encontros"
para que em conjunto com

os professores e a Coorde
nadoria de Defesa Civil ela
borem um plano de trab�
lho que facilite e principal
mente que beneficie os ór
gãos envolvidos".' Ele acres-

centou que '''a hora é bas
tante oportuna pera iniciar
um trabalho de esclareci
mento e conscientização a

través dos bancos esc;'a
res, procurando incutir nos

alunos de 1.0 e 2.° graus,
os ensinementos sobre de
fesa civil, 'o modo .corno

ela atua, as forças de pro
teção individual e coletiva,
bem como todas as nuances
da defesa comunitária".

Do Distrito de Corupé,
compareceram três coorde
nadoras - Rosita Seidel,
Rosemery M.' dos Reis' e

Diana Seidel, além da se

cretária Celita do Nasci

mento Paterno. .Coube tam
bém à equipe corupaense 'a

apresentação de uma dançe
típlca alemã no Festival de

Cultura, que teve represen
tação folclórica de todos
os Estados participantes. A

dança apresentada foi bas-'
tante apaludida e eloqisda ,

,,.' : .O Encontro de Diretorias
"

de Centros Cívicos aconte
r ceu no Centro Empresarial
·de Jaragu� do Sul e contou
com as presenças da pro:
.fessora Zelir lzebel Angelo
Gespodlni, Coordenadora
:Estadual de Moral (e Cívica'

, e do' Coordenador Estadual
de Defesa' Civil:- Cedec,
Antônio Hlisberto Pinhel-
.ro, que esteve acompanha
do do Diretor de operações
Rainerio Goedert E!' do en

genheiro Carlos Alberto
:Gonzaga.,

O professor Pinheiro, Co
ordenador da Cedec. afir
mou, na oportunidade que
"estamos ministrando cur

sos aßs professores de edu
cação morel e' cívica, para
que eles ensinem aos alu
nos qual o órgão 'que eles
'devem procurar, alguns de-.
talhes sobre mobilização,
prímelros recursos; a quem
recorrer, enfim, cuidados
específicos que devem to

mar" Inclusive os Centros
,Cívicos' Elicolares, de todas

A Feira Livre' de Jaraguá do Sul
A atuação __ da .feira .llvre,

.. objetiva estimular as ativi
dades 'lIgr()pecuárias, ofere-

,

cendo condiçõ..es ao ág�icul
tor de plantar diversifica-'
damente, colocando o seu

'produto diretamente em

contacto com o consumi
dor, apresentando bo,a qua
lidade, melhor preço, aco

lhendo toda a população e

enriquecendo o hábito ali
mentar. .

, Para ó bom' desempenho
,

da feira livre em busca, <Ie
sua performance, é impor
ta,nte esclarecer alguns pon
tos q,ue abrem margem pa
ra observações analíticas
por parte do _c�>nsumidor.
Primeiramente' as merca

dorias provenien'tes cÍos in
termediários para Jaraguá
do Sul, pois n.ossa cidade
não poss"i tradição em hor
ticuJtura, dificultou a ofer-

',ta dos produ,tos do ,nosso

. ge�uíno produtor porque
não se possuia' variedades;
de hortaliças.

Por outro lado, 'a vinda
dos produtos dos interme-

'- diários de outras· cidades
ajudõu nosso produtor para
não só

, plantar um umco

produto, mas, também, pa-:
ra diversificar' sua produ
ção. Inclusive, observou-se

que o estímulo concebido

pelo, consumidor ao feiran
te reagir de tal formá, re-'
sultando na indC11pendê,ncia
,de muitos agricultores.'

,

No qU,e eeneerne ;10 pre
ço, fixa-se .por meio de uma

análise da central de abas
tecimenfo de , Florianópolis
e de Curitiba, efetuando
um paralelo de quitandas e

de supermercados do, nO$

so muni�ípio, a qual se es

tabelece um preço de 10 a

'15% mais baixo dos de
mais, apresentando em d�

terminados,momentos pre
ços mais caros, porque des
de a atuação da feira li

vre, tem
. ocorrido promo

ções de preços em nossOs'
.

irupermei'cados' e quitanda'S"
qüe sem a:, iniciação da fei
ra�livre, d)ficilmente seriam
alterados.
A feirà livre não tem ob-

jeção de fazer concorrência
, com' os demais mercados, é
apénas mais uma al'ternáti�
va para o consumidor, tor
nando-se vantajosJl cctmo

reguladóra de preços..
1"

Enfim, verifica-se que os

entraves atribuídos as ob

servações analíticas, pode- ,

rão, com o tempo, serem

solucionados, pois nossa

região possui estrutura, tais
como; solo fértil, clima f.. -

vorbei, boas condições hí
dricas para produzir diver�
sos tipos de' hortaliças e,

levando em consideração'
que semanalmente. dez' to- -

neladas de produtos horti

granjeiros são vendidos e

que paralelament� ocorre

um ,aumento de produção,
teremos assim um vasto

potencial agrícola piua ex

pandir.
A continuidade da feira

não' depende somente da-·'
qu.eles q",e a fazem, mas de.,

,

todos q'ue a desejam, p'ois
_trata-se de uma con,quista
comunitária. (Mag�lf, Barbi.
- Formanda AgrÔnoma).

'

,,:,.'� �;.'
- _',
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,
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"Vacina é coisa séria ",
este o tema da campanha
de vacinação centra � po
liomielite

. que vai ser rea

lizada nesta sábado, dia 11
de agosto, em todo territó
rio nacional, à exceção de
Santa Catarina. :A Secreta-

o' ria 'da Saúde, considerando
.. o 'estado de

. calamidade,
•

com dezenas de municípios
inundados e mais de cento
e setenta mil desabrigados

, é desalojados, cancelou a

realização da campanha,
transferindo-a para o dia
15 de setembro,' quando es
pera-se a sltueção no Esta-
do esteja melhor,'

' ,

A princípio previa-se .va

cinação neste sábado fia zo
na urbanae durante a se
mana próxima.. nas cornu
nidades rurais. A proposta
inicial foi colocada. ao la
do,: pare ÇJue .

a' c-ª.mpanha
Sé efetive num único dia,
em todo Santa Catariná.

'

Como fato novo o es-
tabelecimento do índice de
cobertura mínima, que su
biu para 95%, em razão
dös ílldices estarem decres
cendo nas sucessivas vaci
nações. No Vale do ftapocu,
na Coordenação de Base de
Jaraguá do Sul, a' meta é
vacinar 1.077 crianças em

Córupá, 1.549 em Guarem]
rim, 7.J50 em Jaraguá 'do
Sul, 1.572 em Massarandu
ba e 532 em .Schroeder.

Concursos do, magistério" até dia 24
: Estão abertas desde, se· nal de Educação de Floria- -C:ial iSTCi/ sob a forma de tes-

gunda-feira e até o próximo nópolis, Tubarão, Criciúma, te de múltipla escolha, com

dia 24, em todo o Estado, as Blumenau, Jolnville Rió do 'Cinco alternatlvas de res-'

ínscrições pare ós concur- Sul, Lages, Mafra, 'Joaça'ba, posta em cada unia. Serão
sos de' ingresso, remoção; Concórdia, Chapecó,' S. Mi· consideradas como títulos

, lotação, acesso e promoção guel D'Oeste, Itajaí, Caça- -no concurso de ingresso:
para o maqlstério público dor, Araranguá, Brusque, cvrscs' ·de aperfeiçoamento

,

estadual. Os 'concursos des- Xanxerê, Canoinhas, Jara. e especialização, tempo de
tinam-se ao provimento de guá do Sul e Laguna' e no serviço como' designado ou

, cargos em várias categorias ínstituto Estadual de Edu- substituto, tempo de servi-

funcionais, do m'lgistério cação, em Florianópolis, ço na disciplina e tempo de
catarinense e poderão ser sempre das 8 às 12 e das . sérviçô"na região escolar.

'

feitas nas sedes das Unida- 14 às 18 horas. 1 Em Jéraqvé do Sul, ins-

des de Coordenação Regro- O concurso de ingresso, criçôes 'e informações na

VaCI"naC.aH O· ..SO' será de provas e títulos (,)m Av. Getúlio Vargas, 100, E-

I
50 questões para cada dis- difício da Comunidade Evan

: em setembro ciplina ou cargo de espe- gélica Luterana.

- E D I T kL ,._.
AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No

tas e Oficial de Protestos de Tí,tulos .da Comarca de Ja

raguá do Sul, Estado de Santa Catarina, na forma da

lei, etc ...
Faz saber a todos quantos este edital virem que

se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:

'AROLDO STEIN, Rua Major-.tvUo ·Ferreil'a, 568, nesta.
ALDO MOKWA, Estrada das Neves, s/n, São B�nto �o ,

Sul. ALCIONETE ZAPELLA, Rua Villy Wung, s/n, �!O
Negrinho. BAR E CONfECÇÖES ESTRELA, Av. Getulio

Vargas, 355, Corupá. �DSON ANTONIO DORNBUSCH,
nesta. ELIZETE FELIPE, Rua Domingos Rosa sf«, nesta.
HENRIQUE ANTONIO HORNER, Rodovia SC 301, 472,
nesta. INGEBERT HANSEN, Estrada Garibaldi; s/n, nes

ta: IDA DE OLIVEIRA, Rua Carlos May s/n, nesta. JO·
ÃO BATISTA VIANEI CARDOSO,. Rua Rejnold,o Rau,
Pred. Reloj. Pérola, nesta. JORGE GILBERTO WEI�FUR
TER, Rua 25 de Julho, s/n, nesta. JOAO GI,LMAR WE.
lNFURTER, Rua 25 de Julho, s/n, nesta. JA_NIR TIBES,
Rua Bernardo Dornbusch, Z4Q,' nesta. JO!,O MAASS,
Rio Cerro II, s/n, nesta. MILTON SEBASTIAO STEPHA.
NI, Rua João. Franzner, 332,' nesta, NEI ANTONIO DA
ROSA, Bolívia. frente Salão Doering, nesta. PAULO RI
CARDO LEMOS, Rua Rudolfo Hufenuessler, 65, nesta.
.ROVI TEXTIL. LTDA., Rua Ceio Proc. Gomes, 1644, nes-

.

ta. SILVIO LUIZ KLIMELOSKI, Rua Águas ,Çlaras, s/n,
nesta. VILMAR JOSE MENDO�ÇA, Rua João PIanins
check, 156, nesta. WIGAND DQNATH CIA LTDA, nesta.

E, :como os ditos devedores não 'foram 'encontrados
e ou se recusaram a-aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cártório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da -lei -a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma da lei, etc:

ns/ Jaraguá do Sul, 09 de Agosto de 1984.
AUREA-MüLLER GRUBBA

Tabeliã Designada de Notas e Oficial de Protestos
de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.

.

_ J,i,' • �'I-

Deutsche ·:Ecke
EIN GRUSS AUS SÄO PAULO

"Lieber Freund Schmoeckel, .

_

�

da Sie in den letzten Monaten im "Correio do Po-,
vo" regelmaessig eine "Deutsche Ecke" hatten, sende'
ich .anbei zwei Gedichte in der Hoffnung, dass sie, In

dieser Spalte erscheinen, werden.
, Unser Freundenkreis hat sich nun durch den He

ir:ngang von. "Emsi" weiter 'ge!ichtet und man fragt
Sich, we'r Wird der Naechste sein?

Ihnen und Ihrer Familie alles Gute wusnschend,
begr'lJesse sich Sie freundlichst Ihr - Rudolf Hirsch-
feld: 31. Juli 1984.

.

. GEBET DES BAUMES

O Herr, der du das L�ben gibst,
'. Der du die ganze Schoepfung liebst,
Die Menschen alle, Tier und Baum,
Erhalt' uns unsern Lebensraum .

Der, Urwald noch vor hundert Jaht'
Der unbestrittene Herrscher war,
Und Baum an Baum und Ast an Ast

Bedeckt' die ganze Erde fast ..

Sieh, wie der Mensch in seinem Wahn
Den Wald zerstoert, wo er nur' kann>
Und Wueste wird die Erde sein;
Haelt er mit seinem Tun nicht ein.

. Gib allen Menschen doch Verstand,
Damit sie, die doch Herr"n im Land,
Begreifen, ehe es zu spaet,
Dass nichts waechst, wo kein Baum mehr steht.
Den wer erfuellt mit seinem Duft
Uns Sàuerst6ff'die ganze Luft,
Wer gibt der Erde Lebensaft?
Der Baum mit seines Wachstums Kraft.

O brauche deine Allgewalt
Und

-

halt den Menschen fern vom "'Wald,
Damit er gruent in Ewigkeit,
So, wie im Anfang aller Zeit".

r=e; estas, datas: diasc27-e'-28 dê outubro," '\
-

"
.

-

. '\. .

Grande festa popular na Comunidade,
.

Evanqéllca de Três Rios do Norte (marreco assado e

strúdel). Não esqueça! Vá prestigiar.

�,
"
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- --------------------�

! H
-

�
H�!�!,�RA�A!RÇ!!lD J

_:. --::: �- - -- - -- ------- ------�
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Neste mundo de Deus a

contece cada uma ...

1 Amilton Lázaro da Silva,
-

paJhocense de nascimento
e viajado motorista pelas
estradas barriga-verdes, nu

ma roda alegre de amigos
contava o seguinte episó
dio: "Seu" Germano, ilus
tre prefeito de um municí

pio muito importante de S.
Catarina, como sóe aconte
ce quem é VIP (Very im
portant person), atendi a
convite para um compro

_

misso social marcante, por
, isso que a etiqueta manda

.

va o uso
-

do traje à rigor,
ele e a esposa.

, Como não tinha o hábito
de ter à sua disposição um

motorista fardado, saiu ele
mesmo estrada afora, diri
gindo o "oficial" da munl

cipalidade.
I O desembarque, em meio
a grande movimento de

Politica, Politicos, Folclore & Cia.,
no! Mais pra lá ..•
Aí I igou o desconflôme

tro te perguntou:
_ Ah! Quer dizer que já

estás Ia dentro, né?
Ao que' a esposa retru-

carros - dava-se rápido e

mais rápido trancava a

porta, esquecendo dentro a

chave de ignição.
} Terminada a festa, volta
ao carro e constata a falta
da chave no bolso e, epu
rando os olhos pelo vidro
vê a chave dentro do veí
culo.

Era natural o seu nerve

sismo, depois de tantos co-

mes e bebes.
-

Tenta abrir pela fresta
do vidro com o tradicional
e improvisado arame, que
ele não chegava a acertar.

Neste ínterim a esposa
vai pro outro lado da vla
tura e encontra - destravada
a porta, senta-se dentro e

passa a comandar o guia
do arame:
/_ Mais pra cá, Germa-

cou:

_*_

_ Não, querido, eu es

tou é na rua meeesmo ...

. 1

I
(

r

Noutra feita a PRODASC
envia a folha de pagamen
to do pessoal, que o prefel
to manuseia pormenoriza.
damente.
I Volta e meia, no final
de cada folha aparecia um

Tal de "Sub-Total", com

quem invocou.
Aperta no botão e pede

pelo contador que se en

contra na Secretaria da Fa
zenda, que, chegá pressuro
so ao gabinete prefeitural:

·ZBESC Q
/

I
,

- Quem é esse "Sub-Ta-
tal", que tá ganhando mais
do que eu. Vê quem é e

manda botar na rúa!
O contador entra em lon

gos "considerandos" e par
te pros "finalmente";
- Doutor prefeito, vai

ser uma ordem muito di·
fícil de cumprir.

E explicou:
_ !: que o Tal de "Sub

_ Total" é parte da soma da
folha . de pagamento do
mês!

E os dois ficaram cora

dos: um de vergonha e ou
tro de raiva ...

_*_

Ainda em outro munido
pio o Prefeito recém-empos
sado estava às voltas com.

problemas adrninlstratlvos .

Examinava cada
-

Secreta
ria, os Departamentos e os

Serviços. Como o prefeito
fosse de outra orei parti.
dária, teriam que ser re

vistos todos os setores da
começada administração .

O Secretário Geral acom

panha o "burqomestre" nas

suas' preocupações burocrá-

ticas, explicando que a ad
ministração pública exiqie,
por ve'ZÍ3s', comunicações
qeneralizadas que deveriam

. ser obedecidas por todos
os funcionários e, alcumas
vezes, até pelos munícipes.
Aí o prefeito começou a

coçar a cabeça, diante da
avaliação do volumoso ser

viço' de .correspondência.-

Recomendava o Secretã
do ao prefeito:
_ Geralmente a qente re

solve isso com cartas cir
culares.
O chefe do executivo fi

cou imaqlnendo mil coisas
e nunca tinha pensado que
a admlnlstração fosse tão
complexa.
Depois' de muito refletir

e tomando ao pé da letra a

recomendação de seu auxi
liar de admlnlstracão, de
cidiu:
_ Está hem. Vamos en

comendar um qrande núme
ro de envelopes' em forma-
to redondo. .

Retrucou o Secretário:
_ Redondo? Mas, prefei

to, porque fazer redondo o
formato do envelope?
_ Ué! _ responde o pre-

'

.
felto: E de que jeito vamos
mandar tantas cartas cir-
culares?

.

I

EVI SINSVAL
Aqosto/84.

DR. CELSO ORLANDO STORRER IJA SILVA
ANGIOLOGIA CUNICA E CIRURGIA VASCULAR
Doenças da circulação, varizes, arterloesclerose,

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

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

Fone 72·2500 _ Jaragllá do Sul _ SC.

FOTO LOSS
Brindes na revelação de .seus filmes '

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,
máquina fotográfica, luvas .ou poster,

Só o LOSS lhe dá presentes. _)
Orlando Ribeiro

Serviços de nivelamento e

preparasio _ d. térréno.
-

Rua José Teodoro Ribeiro, 1.720 - Fone 72.1363

Ilha da Figueira � Jaraguá do Sul - SC.

. �
�. �

't- '#"h ,�
'i,'� \ ...,EI AI

Na'o pare 110 tempo, viäje>! Conheça o Brasil e o Mundo<
p>ela A�NCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodovtãrtes..
marítimas, programas especlais de férias, cruzeiros ma-.

rltlmos e pessaçens das empresas Catarinense, I tapemi- '

rim, Reunidas, Pluma, Penha e Santo Anjo da Guarda.
,

Rua Antônio Tobias, 50 _; 1.0 andar - Fones! 72-0520 e
r

72·1709 - Telex 0474-230 ACVL-BR. Jaraguá do Sul.
l'

Embratur 02714�2.2
t •

Agência
Doamos 'de
Viagens Ltda.
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INGO' I<RAUSE - TÉCNICO CONTÁBIL

Abertura de firmas. - 'Elaboração de contrato

social. _:_ Alteração contratual.
Encerramento e/ou trensformsção.:

,

Assistência fiscal, contébil e trabalhista. -

Serviços de assessorla na áreà edminlstrativa, financeira
e comercial para pequenas e '

médias empresas.

Rua Donaldo Gehring, 120 • Fone- 72.08º8 • Jg_uá. do SUl

Para todas as ocasiões
as melhores sugestões para presentes estão na JOALHE�
RIA A PÉROLA, que realçam o seu requinte e bom gos�
to: Peças de "joalheria',' decoração; objetos em 'prata, cris·'
tal e porcelana e muito mais na PÉROLA. Em anexo, a

ÓTICA MODERNA.

Ioalheria A, P6rola'
ÓTICA MODERNA

'Rua Reinoldo R�U, 289 - Fo�e 72-18�3

Escandinavia a nova epção. Copenhagem 'com 3.0%: de
desconto, na tarifa 'ponto a ponto. Consulte O seu agen"
te de viagem ou a

'

./$IS.
Sftl".IJIN""MNNI'IDIES

'

NÓRDICA, REPRESENTAÇÕES
Rua Padre Jacobs, n.O 23 - Fone 22·8417 - Blumenau

I,nstaladora. Elétrica,
C'O N T I Ltda.'
Rua Gullhermf Weege, 'IH • fane: 12-0091

CONFIRA A IIISTÓRIA ...

Bario ele Itapocu

HÁ 40 ANOS

- A cidade de Ja'raguá não vivia só
em função da guerra e de uma dura na

ciom1lização imposta aos descendentes de
alemães nestas terras banhadas pelo ma

jestoso rio Itapocu. Uma notícia vinha
recheada de "espírito", pOl' causa da a

guardente e de história; por que o local
escolhido para a sede da nova empresa,
recendia uma forte impregnação hi!;tóri·
ca. Querem ver? "0S Snrs. Calopreso &
Cia. acabam de estabelecer-se neste- mu

nicípio, com fabrica de aguardente, ado

quirindo para esse fim a antiga preprle
dade da Cerveja,ria Guilherme Walter, à
Estrada Itapocu". Depois o local entrou
em decadência. Um tempe, na parte da
fren.e do local; Bruno Lessmann desen·
v'Mvia um bar e uma indústria de fumo

picado para palheiro, o que foi desen
volvido com uma eaneha de bocce pela
esposa, Augusta Ze-h Lessmann. Hoje é a

sede da ARWEG - Associação Recreativa
WEG, Um dos locais "mais belos de onde
se descortina uma vista panorâmica sem

par ... A- Cervejaria era eenheelda pôr Wi·
Ihelm (e não Guilherme) Walter, (com
th no fim), a 2a. cervejaria de Jaraguá
a fabricar a famosa "Bockbier", capaz de
fazer inveja às cervejarias Brahma e A;!'
tartica dos dias de hoje, e a "München.
bier" que já podia ser tomada aquí no

'

sertão do I,tapocu, em 1897.

.. '. HÁ 30 ANOS

-'0 Clube Atlético Baependi divul
gava pela imprensa a constit",ição da dl
retoria: Presidente, de Honra - Ernesto

Czerniewiczi Presidente - Dr. Murillo B.
de Azev�oi Vice·Presidente - Alfredo
Krause; Secretário·Geral - Octa,ílio P.
Rames: 1.° Secretário - Jorge Mattar
Netto (?) i 2.° Secretár.io - Eugênio J."
da Silvai Tesoureiro Geral - Haroldo
Ristowi l.°-Te�oureiro Lauro Bragai
2.° Tesoureiro - Guilherme Sprengler;
Diretor,' Esportivo - Durval MarcatjOi Di.
reter Social :;_ Eugenio V. Sehmêekel: e

Orador '_,..... Dr., Arthur Urano de Carvalho.

Departàmentos: Dep. Futebol Extra: Ha.
roido Ristowi Dep. Futebol Juvenil: Ar·
naldo Schulzi Dep. de Ginástica: Hermann
SchuJtze; Dep. Tiro ao Alvo: Wil!y Son�
nenhohl, Raymundo Emmendörfer e Ru
dolfo Hufenuessler Filho; Dep. de Bolão:
Eugênio J. da Silvai Jorge Mielke e Ama.
nus Celln: Comis�ão_de Porta: Antonio
Quadros e Walter 'Horch. 'Era Uma dlré
toria pranão botar defeito. E só os que
sobreviveram o tempo podem avaliar o
quanto erain animados os festejos so·

ciais. Já não se f�zem mais bailes como

antigamente. , '

- A firma A Com,ercial Ltda .. an

dava numa boa. Exercia a advOcacia, por
advogados., fazia escri,uração comercial,
por contadores habilitados, registro de
firmas e imposto de renda, por, eeene

,mista, seguros eni geral por corretor re-

gistrado e ainda: Serviços A,ereos VARIG"
com passage"s e encomendas de Buenos
Aires até o Rio Grande do Norte (Natal).
K.L.M. -,. Cia. Real Holandeza de Avia·

ção - Aviões de passageiros para a Eu�,
ropa e LINEA "t:" -- Linhas maritimas

regulares de passageiros entre a América
. do Sul. e' a, Europa, através dos, navios
Ana "C" ,- Giovana _!'C" e Andrea "C".

'" HA 20 ANOS
Era lido no expJediente da Câma·

ra Municiplil de Jaraguá do Sul, o proje
to de lei, desapropriando terras de Bru·

nhs e Bublitz para a instalação da esta

cã«) de tratamento de água reclamado pe
lo poder central para o início Idu obras

de ,abastecimento de água �r&'tadà à Jara-
, guá do Sul. O local era conhecido como

o morro da antena, perto do viaduto para

Corupá. A Fundação SESP alí construiu �
primeiro reservatório que abastece ,de a

gua potável ,o quadro urbano da Cidade.

Depois de pronto, o Serviço Especial dê
Saúde P,ública. entregou o encargo' ao SA·
MAE � Serviço Autônomo, Municipal, ele
Água e Esgoto - hoje cuidac:Jo pelo sr.

Waldir O. Rubini. '

:'.. HÁ 10 ANOS
- Oferecia•• Cr$'] .QOO,OO de grati.

ficação à, pes�oa que', ic!entificasse mal
feitor que atirara na quarta feira", dia 31

de julho de 1974, no cachorro policial na
construção do sr. Heinz Kohlbach.

..:..., O Rotary Club <, de Jaraguá
'

do

Sul, presidido por Waldemar,Behling, as·

slnalava a passagem da fundação �e Jara

guá do Sul; (, dia ,d.o eelene, e do moto.

rista e o sesquicentená'rio da Imigração
Alemã no Sul do Brasil. A palestra este·

, ve a cargo do diretor do "Correio do Po.

vo", éncontrando-se presentes à reunlãe,
além de rotarianos, diversos convidados,
entre eles -o dr.' Álvaro Vandelli, Juiz de
Direito de Xanxerê, que diapois assumia
a Comarca de Jaraguá do Sul.

;,_ Um levantamento efetuado pela
imprensa 10Cál" acrescentava mais dois
honrosos títulos à Pérola do Vale do l ta-

'

pocu, como 3.0/parque
' Industrial Diver·

sificado de Santa Catarinail e. um dQS eln-,
co maleres .c:ontribuin,tes do JCM:� CAP!.::
TAL SUL ÁMERICANA DO CHAPÉU e CA.
PITAL LATINO AMERICANA DO MOTOR
ESTANDARDIZADO,..

,/

Passagen� 'e .. ta'roas,'- via· aér.�a?,

PROCUVÄÃiIf
SUL, A

Rua CeI. Procópio Gomes, de Oliveira, n.· 290 '

Telefone 72·0091
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RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sllgestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJO�RIA AVENIDA

Na Marechal e nl Getúlio Vargas

SHARP
Venda e assistência técnica autorizada de

calçuladoras.

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

Telefone 72�1492

FUNILARIA JARAGUA LTOA·
, .'

Calhas para todas 'ás finalidades.

Agora também aq'lecedores a

'energia solar.

TERRAPLENAGEM VARGAS
S�rvlços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas ces obras.

Consul te-nosl

Rua Joinvllle, L016 - Telefone 72·1101

A moda certa em roupas e calçados está na

CINOE.RELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
CINDERELA

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

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO.

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as- ocasiões.

LANZNASTER fica na Mal. Deodoro, 364. fone 72-1267

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

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

Jélraguá do Sul - SC.

ONDE ÇOMPRAR O ;'CORREIO DO.POVO"

o "Correio do Povo" pode ser adquirido semanal
mente nas seguintes bancas: Banca. Senff, Grafipel (ao
lado da Prefeitura'k Grafipel,(Getúlio Vargas), Super.
mercado Riac.huelo e na Banca do Vicente (próxima do
Bombeiro). Em. Guaramirim: �a'pelaria' Dênios Ltâá.

Incra premiará 14 mil produtores rurais
\.

Quatorze 'mil produtos ru
rais em todo o país - os

que alcançarem nfveís . de
produtividade mals siqnifi-

, cativos e melhor preserva-
rem suas terras - terão es

ses esforços reconhecidos e

serão premiados pelo Incra
com 'c.beques qUe alcançam
o valor ® Cr$ 400milhões
além de viaqens para vi5ita�
a fezendas -experimentais
diplomas e troféus. Os .4
vencedores à nível' nacional
receberão medalhas de ou

ro, entreques pelo presiden
te Figuei redo. ..

O Prêmio Produtividade
Rural e Conservação de So-

los, instituído pelo Incra
em 1980, que se realiza es
te ano pela quinta vez con

secutiva, teve seu lança
mento oficializado e deve
rá contar com a participa-

Cão' récorde de 3.500 mu- vés do concurso, o ooverno
nicípios (dos' 4.117" exis- federal premia e incentiva
tentes) brasileiros. Este a- os agricultor�s de todo o

nc .0 Incra decidiu ampllar País que, independente da
_

os 'critérios de julgamento tamanho �
-

legalização da
do concurso e dos. quatro área cultivada, mais se des
produtores eleitos em cada taque pelo �rnpreÇJO dado
uma das

.

fases do certame às terras. Dele podem par

(que se divide em níveis tlclpar todos os produtores
munictpal, reqional, es ta- rurais que explorem lrnó
dual e nacional), um será veis cadastrados e em dia
escolhido, levando-se em com o Incra e que tenha
consideração. especialmente residência ou moradia ha-
o cuidado com a preserva- bitual na propriedade.
ção dos solos , O concurso se divide em

Criado com o objetivo quatro fases e em cada uma

de "estimular o uso raclc- pelas serão escolhidos qua
nal e intensivo das terras Iro produtores, dos quais 3
agricultáveis do País", o· devem ser necessariamente
Prêmio Produtividade Ru· pequenos e médios procrie
ral e Conservação de Selos tários. Este ano há ainda a

reforma empreendida na Ie· novidade que um dos ven

é um des integrantes da cederes será aquele que rne

olslecão do Imposto Terri- lhor conservar o solo culti
torial Rural, o ITR. Atra-' vado.

PM: inscrições para ingresso de
soldados

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

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 estão aqui. Venha conferir! - Mantemos. convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Déodoro, ·n.o 1.771 (perto da Ponte do Vallattl) , Fone 72-1689 - JS.jSC.

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

-

.

. Para o preenchimento de
vagas' existentes em decor
rência da criação de novas

unidades e, também, devi
do à transferência de poli
ciais-militares para a reser

va, a Polícia Militar de S.
Catarina abriu inscrições
para ingresso na corpora
ção, na qualificação de sol
dado, aos interessados em

servir nas seguintes espe
cialidades:

.

policiai-militar,

bombei ro-m i I i ta r, motor is· .

ta e músico. Os candidatos
deverão ter no máximo 26
anos incompletos na data
da inclusão; no mínimo
1.60 metros de altura; boa

capacidade física, medida à
través de testes específicos;
boa saúde, comprovada por
exames médicos realizados
pela Junta Médica da Cor

poração. Deverão ser reser

vistas de la. ou 2a. catego-

ria, dispensados de incor

poração
.

ou isentos do ser

viço militar, Ei deverão ter

sido iulgados aptos nos tes

tes psicológicos.
As inscrições poderão ser

feitas na Diretoria de Pes

soal da Polícia Militar, em
Florianópolis, ou em qual
quer unidade da PM sedie
da no interior do Estado,
onde _ também serão forne
cidas maiores informações.

Revendedor Autorizado
.._

HONDA.

COMPRE O SEU LOTE NO JARDiM SAO LUIZ E CONHEÇA
OS NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTO·
JARDIM SAO LUIZ A SUA OPÇAO DE MORADIA NO -'1.

JARAGUA ESQUERDO.. .

EMPREENDIMENTOS . IMoBIliÁRIOS
MARCATTO' LTDA. ,

CRECI·093 -: 11a. Região
Mal. Deodoro, l.f79·:_ FO�e 72-1136

Jardim São Luiz

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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nio S.M. Fortes - 800 e 5 . .000
m e 4x400m; Carlos Alberto
Schiochet - lançamento dis
co e arremesso. peso; Walter
E.F. Sonnenhohl - salto dis
tância e 4x 100m e Francisco
Alves - 400m e 4x400m. Nb
feminino: Clarice Kuhn - sal- .

to altura, 100m c/barrelras,
4x'100 e· 4x400m; Cornél ia Hol
zinçer - 100 e 400111 c/bar
reiràs, 4x100 e 4x400m; Dó
ris Maria Ronchi - salte al
tura, salto distância, 4xl00 e

4x400m; Rösiméri do Nasci
mento - 100m rasos, salto
distância, 4xl00 e 4x400m e

Raquel do Nascimento - 400
e 800m rasos.

APES�R DA CHUVA, VAR
IEANO PROSSEGUE - Muito
embora o mau tempo reinan
te no domingo, foi normal a

quinta rodada das .Cheves A
zul e Vermelha do. 2.° Cam
peonato Municipal de Futebol
Varzeano, da Divisão Munici
pal de Esportes. Figueirense
lXO Atlêntlde, São Paulo Ox1
Jaraguá, Astronauta OxW Mal-

.

vice, Santa' Luzia OxO Canari
nho, Cattoní OxW Pinguela,
Fluminense 3xO Pinheiros e

Sup. Lenzi WxO Afa, foram os

resultados. O certame' varzea
no terá continuidade neste do
mingo, com as partidas das
Chaves Verde e Amarela, a

parfir das 8 horas: Vila Bae-

<,
VOLTA CICLfSTICA DO NORTE É ATRAÇÃO _ O ci-

. pendi x Ind. Reunidas, Ccrin

clismo norte-catarinense deverá proporcionar uma compe-
\. thi'ans x Faculdade, Vlrecopos

x Arsepum, .Portuquesa x Vila
tição inédita dentro deste esporte no Estado. É que neste

dia 11 de agosto serã realizada ala. Volta Ciclística do
.

Olímpico, Bangu x Trapp; Ca
choeira x Saturno, Radar x S.

Norte, com a participação de pedalistas de todo o Esta-
Antônio e Vitória x Çolúmbia.

do, que percorrerão os. 186 km do percurso/largando às
-FUTEBOL SUfÇO ÊM NEREU

10h30 no início da SC-280, río ltinga (Joinville). Dalí, a RAMOS � A Sociedade Sport
caravana seguirá pelo longo e pel)�so percurso, passando Club Estrelle, ele Nereu Ra-
par Guaramirim às ·11 h30, Hh40min em Jaraguá do Sul,

mos, realiza neste dom�ngo, o
12h20 ein Corupá, 14h30 ena S. Bento do Sul, lSh20 em

início do "Torneio de Futebol
Campo Alegre e 1'7h30 ou 18h, em Jolnvllle. Os 186km da r

G
la. Volta do Norte deverão ser cumpridos em pouco mais SUIÇO o/laro. Sarti ", em seu

de sete horàs e em cada cidade haverá uma' premiação, estád�: Doze equipes partici
parão: Punkes, Paraná,' Tuba-

segundo Sílviö RobertoEwald, Um dos favoritos da com-
roes, Posto Mathedi, Unidos

petição. .

.

da Barra, Os Viracopos,
.

Tei�

ATLETISMO VAI AO TROFÉU CATARINENSE - Com mosos, Palmeirinha, Duros na

a finalidade de obter .índices aos 24.os Jogos Abertos' de Queda, Unidos do Santo, Es-

Santa Catarina, acontece neste sábado e domingo, dias 11 porte Nereu e' outra a confir-
e 12, o Troféu Catarinense de Atletismo, na Associação mar quando do fechamento .da
Atlética Tupy, em JQinvilie. O técnico José Augusto Ca- página esportiva. A primeira
gfioni, do Selecionado de Jaraguá do Sul (CA Baependil rodada será realizada no dia

Dívisão Municipal de Esportes), já definiu a equipe que 19 de agosto e o torneio vai

participara das provas: Waldir Giese -,::- 110 e AOOm cl . ser disputado, em sua fase

barreiras e 4xlOOm; Carlos H.A. Miranda '-- 110 e 400m classificatória, num único tu-r-

,c/barreiras, 4xlOO e 4x400m; Laércio Müller - salto aj no, em duas chaves. Haverá

vara; Marcos À. Beltramil),i _:_ salto c/vara e em .distân- .quatro 'fases e as partidas ol-

eia; Sérgio· A. Martins -' 100 e 200m rasos, 4x100 e contecerão sempre nas manhãs
. 4x400m� Hercílio H. André :- 5.000 e lO.OOOm; An'tô- de domingo,

JARAGUA LIDERA CICLISMO CATARINENSE -_ O es

porte do pedal', através um grupo de
.

esforçados e dedi

cados garotos tem trazido a Jaragl::lá do Sul grande des

taque, em provas à nível estadual, nacional e interna
cional. Disputando dois campeonatos paralelos -_ Cata
rinense. e Norte Catarinense _:..: a heqemonia desse espor
te hoje" está aqui. No dominQ9 passado, em

_

Brusque, pe
la oitava etapa do Campeonato Estadual, Sílvio Roberto
Ewald, da Equipe Weg; obteve o primeiro lugar e. passou
a liderá-lo com 51 pontos, enquanto Wanderlei Zocetelli,
outro expoente da categoria principal da eqcipa jaragua
errse ficou em nono lugar, alcançando, agora 28 pontos
na sometörie geral do, cempeonato, o que lhe vale a �a.
colocação. no 'geral. O ·segundo lugar está com Afonso

Gentil Ramos, do Besc/Fpclls, com,4S pontos:
No Campeonato Norte Catarinense, Sílvio e Wander

: lel têm as mesmas colocações do EstaduaJ, com 35 e 19

pontos, respectivarnente, enquanto o segundo lugar está

çomPedro Medina, da Schlösser/Brusque, com 21 pontos.
Ainda no domingo, em Brusque, pela terceira cate.

goria, Waldir Hornburg, também da Weg; ficou em ter

ceiro lugar. Neste sábado acontece ala. Volta Clclístlca
do Norte, die 19/Jvlle. outra etapa do N. Ceterinense e dia

26, pelo Estadual, nova etapa em 'Joinville também, .E
para o mês de outubro; em Jaraguá do Sul, está sendo

planejada uma prova à� nível nacional; entre a "nata" do
ciclismo brasileiro, inclusive dos participantes nas Olim-

píadas de Los Angeles,
.

"

OLISEJA SERÁ ABERTA 'SÁBADO, DIA 18 - Com a

participação de 19 empresas, que disputarão as modell
dades de atletismo, futebol de salão, futebol suíço, voll
bol, basquete, bolão 16 e 23cm, bocha handebol, t. ao alvo e
tênis de campo, será aberta no sábado próximo, dia 18,
a 3a. Olimpíada Sesiana, n� Ginásio de Esportes Artur
Müller, com a solenidade iniciando .às ·19 horas,

-

com o

desfile das delegações,.acendimento da pira olímpica e ju
ramento do atleta. A Oliseja, que teve nos anos anterio
res a Weg como campeã geral, terá após a abertura, o

dasenvolvimento de duas partidas de futebol de salão �n-'
tre Weg x Argi e João Wiest

.
x Marcatto, além de Mar�·

catto x Weg, no handebol feminino.

OLISEJA: AS ·RODADAS INICIAIS - A tabela de [o
gas da Olimpíada Sesiana já é conhecida. Nesta matéria,
daremos as rodadas iniciais de cada modalidade em dis
puta. No dia 20, 19h30, na 'Armalwee, no vollbol M/F,
Kohlbach x Malwee e Fril X Malwee e, no basquete, Grá�
fica Avenida x Fril; dia 21, na Armalwee, no handebol M/i
F, Marisöl x Konlcech e João Wiest x Ualmar e no fute
bol oe salão, Lornberdi x Ma,lwee, e, na Menegotti, bas
quete entre Menegotti x Wiest[ e voliool M/F, entre 0a�
nes x Marisol e João Wiest x Menego.tti. Os três pnrner
FOS em cada modalidade e naipe se classltlcerãc.

A bocbii mascúlino e teminmo, diii 22, 19h30, na A.R.
Wiest - João Wiest x Kohlbach, Fril x Argi, Canerinho
x Marisol e Max Wilhelm x Celesc e no dia 23 - Man
nes x Malwee[ Menegotti x Grát.· Avenida, Kohlbach x

Weg e Celesc x Marcatto. O boiãO, será na Soc;edad, Vi·
eirense. No diii 25, 14h, disputa na bola 16cm, entra Ce
lese, Malweé, João Wiest, Argi e Weg e dia 26, sh, bola
23cm entre Celesc, Malwee, Wiest, Marisol, Canerinhe,
Marcatto, Reunidas, Argi, Seria e Weg.

.

"-

O ciclismo val Ser dlsputedo ne dla 19, às 9h,_ na
rua Walter Ma.rquardt, entre. Corpo de �ombeiros, Mal
wee, Wiest, Menegotti, Marcatto, Indüstrias Reunidas, Ja
raguá Fabril, W� e Kohlbach, COm bicrcletas passeio. O
futebol suíço veterano (30 anos), no Sesi, dia 19; 8h30
entre Marcatto x Menegotti, Weg' x Max Wilhelm e João
Wiest x Kohlbach, e, ora 25, 14h, Ind. Reunidas x Bom ..

beiras, Marisol x Celesc e Jaraguá Fabril x Malwee.
O tênis de campo acontecerá no Beira Rio, dia 26,

às 8h, entre Kohlbaçh x Max Wilhelm e Weg x Marcatt�,
seguindo-se, posteriormente, Malwee x Kohlbach e mais

duas partidas. O' tiro alvO preSsãoi na Armalwee, será no

dia 30 às 19h3;O, com a participação da Canarinho, Ce.

lese
. Bombeiros, Wiest, Kohlbach, Lombardi, Malwee,

Mafcatto, Menegotti, I nd , Reunidas, Seria e Weg.
O atletismo tecá as 'provas disputadas no dia 26, no

Estádio Max Wilhelm.
.

.

SÃO LUrS 'PROMOVE QUADRANGULAR NO BAEPENDI
Ob1etivando arrecadar fundos para as obras de conclu
são do seu ginásio de esportes, o Colégio São Luís pi'�
gramou pera este sábàdo, dia 11, no Estádio Max WI

rnelm, do C.A. Baependi. um· quadrangular. A. progr�
mação começa às 8h. com o jogO entre as equipes mi

rins do Colégio S .. Luís e do ÇQlégio Abdon Batista e 9h,
Infantís do São Luís x Infantís do Baependi. À tarde, 14

horas, ihício do quadrangular, com a participação do .São
Luís, Abdon Batista, Cruz de Malta e Baependi (eq!-,upes
jUYeriís), com encerramento entre a equipe de Protesso�
res e I rmãos do. Colégio S. Luís x Veteranos do C. A.
Baependi. Serão cobrq_dos ingressos à razão de Cr$ 500 e

ser� sorteados prêmios, tais como 1 liquidificador, jo.
gas de camisas, agasalhos e porta capacete.

SE O SEU PROBLEMA É CONTABILIDADE,
procllre a

OrganizàçãoContábil
A· Comercial

Rua Coronel Procópio Gomes de Oliveira, 290

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




