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JARAGUA DO SUL

Jaraguá .recebe O Embaixador
da Alemanha

o Embaixador da Repú
blica Federal Alemã (Ale-
mànha' OcidEmtal),' Walter
Gorenflos, fez esta semana
visita oficial de quatro dies
ao' Estado de Santa Catari

na, lnlciando por, Florianó

polis na segunda-feira, BJu
rnenau ne. terça-feira, Pome

rode. e Jaraguá do Sul na

quarta-fei ra "e Joi nvi lIe na
.

quinta, sendo recebidos' pe
las autoridades desses mu

nlcípiós. O. diplomata ele
mão veio acompanhado pe
Ie .Cônsul Geral para o Pa
raná e Santa Ceterlne, Has- ,

so-Wolf Freiherr von Mait
zahn e pelo Cônsul Honorá
rio de Blumenau, Hans Pra

yon.
Em Jaraguá do Sul o Em

baixador chegou, às 1 fh45
de quarta-feira, sendo rece,

bido pelo prefeito. Durval
Vasel em seu gabinete quan
do colheu impressões sobre
o I11UnlClplO em vários as

pectos, recebendo, do Chefe
do Executivo, solicitação pa
ra a realização de intercâm
bio, cultural, considerando

ql1e mais .. de cinquenta por
cento dos habitantes do mu

nicípio são de descendência

germânica: HOuve também
troca-de presentes e o Em
baixador foi agraciado ,com
a Bandeir.a de Jaraguá.

l
Em seguida, os vlsitantes

foram homenageados pela
diretoria do Grupo" Weg com

urti almoço, oportunidade
em que o diretor-presidente
E�tÍ João da Silva, r�gis
trou a importância da visita
e defendeu a maior proxi-

"

rnidede da comL1nidaqe ja
raguaense com a comuni,da
dei alemã, para que as tra·

dições 'nãQ sejam sepultadas
e Se rnantenha aceso o lee
gado trazido pelos imigran.
tes âlemães desde o século

passaeio·e ·que vem se de1e-- ,

riorando pela falta de um

programa de estímulo e de
r

intercâmbio na área cu I t'u
ra1:

O Prefeito MuniCipal ra-'

, tiflcou as palavras do ,em-

presário Eggon Silva, convi
dando Gorenflos para ou

tra visita à cidade,' "com

mels tempo", no que o Em
baixador agradeêecu emo

cionado, a recepção e bem

receber, confessando-se im

pressionado pelo' que fora
dado a conhecer do muni

cípio e da empresa que vi·

sltou no período da tarde.
Ele mostrou-se receptivo a

Artistas iaraguaenses
'exporão na Capital-
Promover o artista plás- três livros de autores cata-

tico jaraguaense, dando-lhe rinenses, que passam a in-

condições de melhor co- tegrar o, acervo do Centro

merci-alização. e aperfeiçoa- de Cultura- do- vizinho Mu-

mente, é o que objetiva o nicípio. Ontem também, e·

Superintendente da Funda- fetuou a entrega, .atendendo
ção Catarinense de Cultural a pedido do vereador e su-

UdoWagner, que está ini- pervisor de ensino de Mas-

ciando entendimentos com saranduba, de uma rmru-

os órgãos culturais de Jara- fanfarra para o Coléqio-Es-
, guá do Sul, para umaexpo- tadual. General Rondon, a·

sição das obras de arte dos lérrr de coleção de .Iivros
artistas plásticos locais, jun de autores catarinenses, em.

to a Alfândega, na Capital ato presenciado pelas lide-
do Estado. Ainda não' exis- ranças massarandubenses,
tem datas pera a exposição, "Udó comentou o sucesso
no entanto, a mesma deverá do boi-de-mamão em Gua-
acontecer ainda. este ano, ramirim e do Zás Trás em

sequndo Udo Wagner, para 'Jaraguá do Sul, no final-de-

quem tal mostra transcende semana passado .•Ele disse
de' ,importância dentro do que a FCC vai oferecer a-

plano da Fundação de va- manhã, domingo, .um elmo-
lorizar a cultura catarinen- çopara os integrantes do
se.'.

. Coral da SCAR, na Lagoa da
O Superintendente entre- Conceição, após a apresen-

:gou ontem, sexta-feira, ao tação na misse das Wh, que
'Prefeito Aldo Romeo Pa- a TV Cultura transmitirá
sold, de Schroeder, cento e para toda Santa Catarina.

'VÔ'o livre movimenta Jaraguá
Promovido pela' Associa'

ção Catarinense de Vôo Li

'vre, Clube FT de Vôo Livre e

Prefeitura Municipal de Ja

röguá do Sul, será concluí
da neste sábado e domingo
ala. Etapa do 2." Campeo
nato Catarinense de Vôo

Liyre, i.niciada dias 27, e 29

de júlho, com a participa�
ção de 16 pilotos, A inau-

'gura·ção· da rampa - a

mais moderna do Sul do'
País - despertou a atenção
d� pilotos de todo o Estado
,e desta feita participarão
também vindos do Paraná e

de São ,Paulo, conforme in

formou Volney Correa, do
Clube FT, um dos grandes
incel�tivadores desse eSpor;

uma, maior' eproxlmaçêo:
cultural de seu País com e

Brasil, notadamerite com es

ta região, de 'forte ,descen
dência germânica, através
deum -trebalho conjunto.

,

De Jaraguá do Sul Walter
. Gorenflos seguiu -para

: Join
vi lIe.

;FerJ��ampli'á suas ,. instalações
., ;'!' "0

�

Octàeílioacompanha
AminaosEUA

'Turismo férreo �epercute bem
Foi o maior sücessó 70

.1 ança rrTen to d",' pro'jeto Tu

rismo Férreo, dia 23, em

Brasília, durante ci Con

gressoda ABAV. 'Agentes 'é!é
viagens, hoteleiros, jornalis-
tas e transportadores de vá-'
'rios pontos ,�� país entusi
asmaram-Se Com êj inIciati

va, que' começa a
_ operar

-

nO mês ,de outubro, na pri-
meira ,quinzena. C prefeitO.

A Fundação 'Eduéaciona'l'
Regional Jáf.àguaerise '('Ferj}.
iniciará no mês de setem
bro entrante, a construçãoe
ampliação, do seu', espaço
físico; de mais duas" salas
déêule com 82,51112' cada

quel. A informação é' da di-
retere 'Carla Schreiner', que
anunciou a realização ne

préxima' quarta-feira.> à-s
19h30'rriin, 'de reunião

- dó'
Conselho -Cüredór," que' tem
ne' preâidêncla- o Dr'. Orlan-'"
do Bernardino dá Silva- e

que se reúne ordinarlérneri-
, t� três vezes por an�.

Desta feita �o· essunto prln
cipál giràrá sobre- a' amplia
ção do prédlo da Fer], h"aja'
vista o comprornetlrnento

O .deputado represehtán-:
te de Jaraguá do S�I, e do
Vale do Itapocu na Assem
bléia Legislativa, Octaclllo
Pedro Ramos, embarca nes

te sábado pera os Estados
Unidos,' onde, juntamente
com o deputado Martinho
Ghizzo, indicado pela ban
cada do PMDB� ecornpenha-:
rão O governador Esperidiâo
Amin, que atualmente seen

centre na Colômblä partici
pando do Seminárío de Al
ternativas EconÓmicas pera
a América 'Latina"

formal da Prefeitura Muni

:cípál de Jaraguá do Sul em
fornecer toda 'a mão-de

ol:ir€!i planta, terarplenagem
:serviços de engenharia e

,fi�calização das obras, ca

bendo a Fundação todo o

�méterJar e, nesse particular,
de acordo com Carla Sch
reiner" s�ri sol leitado apoio
dá) Prefeituras da microrre

:gião, afetas a ,área de a

brangência. do ensino supe
.rior local, 'para a doação
de tijolos e telhas, prlnci- .

palmente, além de ferro,
cimento e outros materiais.

i Objetive-se também re

formar as atuais dependên
cias e .mudar· a cobertura,
quee de cal hetões, para te-

Ihas. --.......

te em Jaraguá e no Estado.
As provas serão idênfices

as realizadas' em [ulho,
quais sejam, de cross eeun
try (distância livre, rumo a

Guaramirim), isto no sába
do e, provas pilão e pouso,
no domingo, estas com che

gada no campo de pouso da
Vila Baependi, que'. na vez

anterior reuniu mais de dei'
mil pessoas.

Volney informou também

que estão sendo iniciados
contactos, objetivando a

realização, aqui., do Cam

peonato Sul�Brasileiro de
Vôo Livre, durante o verãö;
quando as condições térmi
cas são mais apropriadas.

Da Colômbia, Amin vai
direto à Nova Iorque, onde
os deputados se incorpora
rão a delegação, que man
terá contactos com Os" di

rigentes do Banco Mundial
e Ba nco' In terarríerka no de

Desenvolvimento, para tra
. tar da dívida de Santa Ca
tarina com estas institui

ções, 'bem como obtenção
dé empréstimos para o de
senvolvirnento de progra
mas de Interesse do Estado,
nos 'setores rodoviários, ru

ral, ambiental e de recons

trução, além de recursos

pára a contenção das cheias".
para o programa de cida
des de pequeno e médio
portes, 'no que concerne a

.sua infra-estrutura, afetada

pelas enchentes que casti

garal'Yl Santa Catarina dois
arios seguidos.
-Octacílio foi indicado pe

la bancada do PDS e a de

legação permanecera nos

'Estados Unides nos dlas 4,
5 e' 6, regressando ao Bra
sil rio dia 7.

Durval Vasel, que participou
do lançamento ao lado do
seCretário Balduino Rauli

no', disse que o -projeto sus·

citou interesse e que foi
bastante positiva a divulga
ção 'de Jaraguá durante o

Congrésso, muito máis por
ter tido a i(1iciativa do pro
jéo turismo férreo, único

;na Pa.ís.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NA TEVe - Neste domin
go" dia 2, o Coral da SCAR,
regido pelo meestro Merara,
se epresentaré para toda, S.

Ceterlne, cantando durante
a missa das 10 horas; trans
mitida pela TV Cultura, de

Florienópolis. Vai mostrar
ao Estado a sua versatilida
de e talento e ao meio dia
os integrantes do' coral se

rão homenageados com um

a Imoço oferecido por Udo
Wagner, da FCC.

ORQUESTRA -- Agi I izen
do o departamento" de co

rai a Sociedade Cultura Ar-,
..

tística inicia dia 5 as attví-

dades do coral infantil, re

gido também pelo maestro

Melara e já começa a pre
parar a sua próxima atração
cultural, qual seja, a epre
sentação, dia 27 de outu

bro, às 20h, no CA Bae-

pendi, da Orquestra Juve
nil de São Bento do Sul, que
é um espetáculo.

"

MAK SOM - O som ma

neiro do amigo Horácio

Schopping_, agitando, a mo

çada da região' todos os fl
nais de semana. Começa às
sextas-feiras, no Salãó Vi-,
tória, onde moças não pe
gani ingresso e prossegue no

sébedo.rio Doering e no do.
mingo, simultaneamente no

Vitória e Doerinq, a partir
das 16 e 18h, respectivarnen
te. O Mak Som está "com-

'

pletando dez a�os.

CASÓRIOS -' Hoje, na

Cepela N. Sra. das Graçás,
às

'

17h, Lúcio Glowatski j
Bernardete Rodrigues e às
18h, 'orlando LazarisjRegi
na Feder; na Ilha da Figuei
ra, 19h, João Marcos Petry/
Maricilda Vitti ei na Matriz,
às 18h, ROnaldo Nunes/Ma
ria, Prawucki e às 20h, Pau
lo Maciel de Arruda/Marisa
Piazera. E na rua Joinvllle,
culto em ação de graças pe
las bodas de ouro de Alfred
e Paula Tribess.

,
CHOPP - Dia 15 de s�.

tembro próximo, o 18.0 Bai.
Ie do Chopp em Corupá, na

Sociedade Atiradores, com a

Bandinha Verde Vale. Os
canecos estão a venda e no

dia 22 de setembro, aconte
ce a festa do quinto. aniver
sário do Sweeter Som, do
nosso 'companheiro Heinz
Parey, com sorteio de meia
em meia hora. São promo
ções quentes e que aguar
dam a sua presença.

EM CURITIBA - Quem
passa a ler semanalmente a

coluna na capital paranaen
se é a Elfi Horst, irmã do
Dr. Ralf, que cursa pós-gra
duação em enfermagem na

Universidade Federal do
Perene. Elfi, que é jaragua
ense, desempenha suas fun-

Gente & Informações
ções profissionais no Hospl- ,

tal das Clínicas, em Ctba.

, GINÁSTICA ,_ A Edi, que
rnstêm sua ácademía de gi
nástica estética feminina

junto ao Col�gio SãO' Luís;
comunicando que agora dis

p6e de vagas também às

terças e quintas-feiras, das
8 às 9 da matina. E a par
tir de 1985, a academia dis

porá de uma professora de
ballet clássico e jazz.

JUVENTUS - Com músi
ca da, Banda Lira da Auro
ra, hoje à noite, no Juven

tus, o 1." Baile. do Operário,
do Conselho Desportivo Se
siano, ccmemorativo ao' en

cerramento
_
da Oliseja. Ou

rante o baile de confrater
nizaçâó, serão entregues tarn

bém troféus ao campeão ge
rai e ao vencedor do desfile
de abertura.

Walter Gorenflos, acompa
nhado do Cônsul Geral da
RFA em Curitiba, Hasso
Wolf Freiherr Von Maltzahn
e do CÔnsul Honorário de
,BIUmenau, Hans Prayon.
,Inicialmente vlsltou o pre
feito Vasel em seu gêlbinete
e foi homenageado com um

almoço pelá diretoria da
�Wegf no Chalé da Arweg, e,
à tarde, visitou a empresa.
A impressão que teve da
cidade foi das melhores.

NOTINHAS - 1.\ O Bazar
da Oase terça-feirinas, ren-

'deu, líquido, a importância
de Cr$ 1.052.900,00. Acon
teceu dia 15/8. 2. Muito
cumprimentada pelo seu a-

,

niversário,dia 31, ontem,a
nossa companheira Yvonne
Alice Schmöckel Gonçalves.
3. Recebeu as amigas pera
um lanche, quarta-feire, a

Sra. Zilda Oselame Guen
ther e com um jantar, ne

mesma data, o casal RoH
(Sônia) MarqUardt. 4., Tam
bém com lanche terça-feira
recebeu amigas, a Sra. Edit
Hardt Grubba e o Café das
Primas, desta semana, foi no
apê da Sra. Sílvia Marquardt
Fructuoso. 5. Presidente
Walter Leitzke, do Vieiren
se, agradecendo aos asso

ciados e convidados, pela
participação no baile' de
inauguração €lo salão um,
sábado passado. 6. Será dia
15 de setembro, na Malwee
(Parque), a posse festivado
Rotaract Clube. 7. O Rota
r'! de Jaraguá do Sul inicia
preparativos para o Torneio
Gijo, em Rio do Sul. 8. A
Embratur, deu parecer favo
rável ao Projeto Turismo
Férreo, único no PaJs, o que
implica no apoio do órgão
máximo do turismo, nacio
nal. O secretário Balduino
Raulino está exultante e deu
a notícia à coluna em, pri
meira mão.

VQCAÇlO DO LEIGO---:
O artigo "Vocação do Lei
go", publicado no "Correio
do Povo", edição n.O 3.301,
foi lido na reunião do Serra
Clube Fpolis de 23 de agos
to, e, dentro da Semana Vo
caclonal, com especial des
taque, foi dedicado ao Go-'
vernador do Distrito 107,
Comp. Serra Nélson Macha
do, residente em Tubarão. O
·Serra Clube, que é uma .en

tidade leiga católica que re

za e trabalha pelas vocações
sacerdotais, foi Rr�stigiada
com a presença do Camp.
Serra João Çampos, Presi
dente do, Co�sel1:íQ Naclo
nal dos Serra Clubes do

, NIVER - Troca idade
neste sábado, em Corupá, a

Srta. Diana Seidel e a pe
quena Fabiana Rsfaela Piz
zolatti; �omingo, a Sra-Lau
rã, esposa do- empresário
Eggon João da Silvai' no dia
4, ii' Sra. Karolina Burow
Bühler e dia 6, a Sra. Eu
élair Hinsching. E' dia 27/8,
em Schroeder, completou 4
anos a Aline Letícia Fröeh
ner.
"

DR'O'ES - Comemorou
sua idade nove, trocada do.
minço, em seu' apê, a Sra.
Neusa, esposa do Dr. José
Abílio Machado Filho. ** Foi
sucesso o show "Zás Trás
ao Vivo e a Cores", domln
'go, no Baependi. ** Hoje e

amanhã (1.° e 02), Festa de
Sarito Estevão, no Gartbel
di. ** Hoje, na Igreja Lute
I ena, curso de batismo. Co-

I meça às 15h. ** Na Ig,reja
Católica será dia 8, às 14h
30min, junto ao Edifício
Cristo Rei.

APAE � A Apae está a

gradecendo o apoio, recebi
do de todos, que resultou no

sucesso da fei joada promo
vida sábado e que rendeu,'
líquido, Cr$ 1,5 mllhão., A
entidade ganhou também
CrS 100 mil da verba pes
soal do deputado Dornbusch
e' prepara o lançamento da

segunda edição do Livro de
Receitas, que deverá ocor

rer provévelmente em no

vembro.

EMBAIXADOR - Esteve
em Jaraguá dq Sul, quarta
f�Llía. 9 E�ba'ixador da AI�
ma'l)lli� OCI�ental no Bras",

CltnicadeOlhos.laraguá
OR. WALTER CORAL -

OFTALMOLOGISTA

Atendimento: 2a.,. 4a. e 6a. feiras, das 8-12h e

das 14-20h.' Atende-se também .com hora marcada.

Rua Guilherme Weec;e, 72 (próximo ao Café' Bauer).
Telefone: 72-1368.

_____��T N ------ _

Grande pr�moção de rel�jos Technos a

e-s as.oee.oo ou Cr$ 9.100,00 mensais na

Relojoaria Avenida
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431, e G��lÍli'o, Vargas, 9

Brasil. O oportuno trabalho
.

será enviado à direção ne

cional.

VISITA HONROSA - Quem
esté entre _nós, depois de

alguns anos de ausência -é o

casal Heinz Zahler e O.' Er
na Mey Zahler, que vem
matar as saudades do tor

'rão que tanto amam. A sua

permanência se estenderá
por cerca de três semanas

para por em dia as sauda
des que impõe a separação
da terra querida. Além de

pagar a assinatura, que é
uma boa pedida .pera os

nossos combalidos cofres,
veio saber das novidades
entre elas== o novo tráfego
que o casal não conhecia,
além de admirar o progres
so que se. acentua a cada
dia que passa. Da rápida
.entrevista soubemos que as

filhas estão todas casadas,
passando o casal a morar

com a, filha Joana, em So
rocaba, enquanto que a Ro
semarie reside no Rio de Ja
neiro e Q Erika fixou 'resi
dência na cªp,ital paulista;
Para nós foi uma satisfação
rever o estimado casal, fa
zendo votos de uma agradá
vel permanência entre nós.

, RODEIO CRIOULO - O
CTG Laço Jaraguaense, atra
vés do "Correio do Povo",
está agradecendo à Prefeitu
ra Municipal, ao Grupo Weg,
TV-RBS Canal 5, ao Padre
João Heidemann,

'

ao Sar
gento Baade e seus comanda
dos, ao ' Sr. José Ramos de
Carvalho, Gerente das Lo

jas Koerich a, quem coube
o trabalho de coordenação,
às equipes que participaram
do evento, bem como as

empresas e a todos aqueles
que direta ou indiretamente

Página 2

colaboraram para o sucesso

do 3..0 Rodeio Crioulo de
Jaraguá do Sul, realizado no

últlmo final-de-semana.

'GUARAMIRIM • 35 ANOS
- Sob este título, apareceu
na edição passada, um inte-

'ressente trabalho que ho
menageia especialmenteGua
ramirim. Um verdadeiro
presente de aniversário. E o

seu prefeito, José de Aguiar
soube avaliar a importância
das informações que o tra

balho contem. Nada mais

que doze páginas vêm im

pregnadas de notícias his
tóricas, pesquisa exaustiva,
comprovação de fatos, hi
póteses e indicativos de no

vas pesquises, permitindo
a Guaramirim uma marchá
segura para contar a ver

dadeira história da região e

do município.
'O bom mineiro de Cam

buqulra, Dr. José Alberto
Barbosa, Promotor de Jus

tiça da Comarca de Jaraguá
do Sul, levado pelo seu a

mor à região, debruçou-se
sobre livros e entrevistas,
para saber do porque de
Guaramirim, que empresta
ao vizinho' �unicípio o seu

nome. Anteriormente pes
quisou e produziu um alen
tado estudo sobre as pala
vras Jaraguá e Itapocu, as

sim coma Corupá, por oca
slãó de seu recente aniver
sério de emancipação. Ago
�a dedicou suas atenções ao

município de Guaramlrim.
Poucos são os municípios
como os acima citados, in
tegrantes da 'Amvali, que
possuem em seus acervos
trabalhos tão interessantes
sobre os nomes que proje
tam as suas comunldades.

Está na hora de Se reco
nhecer o trabalho desinte
ressado do bom mineiro,
que não foge à regra -

e trabalhando em silêncio,

I'Parabéns, Dr. José Alberto
Barbosa!

,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'FEB: Uma página
-esquecidu na história (II)

Quarenta anos atrás; ne CUrso da " Grande Guerra
Mundial, o Brasil era muito diferente do Brasil de hoje.
Vivíamos sob a ditadura totalitária de Vargas. Congresso
e demais legislativos fechados. Nos Estados, Interventores
nomeados pela ditadura. Nos Municípios, Interventores
noméados pelos Governadores. Imprensa rigorosamente a

mordaçada. Só publicava as notícias emitidas pelo Depar
tamento de Imprensa e Propaganda - DIP.

País de so milhões de habitantes, totalmente depen
dente do' exterior. Aqui pou.c:a coisa se fabricava. Tudo
era importado, desde bicicleti!ls, gasolina, trigo, máquinas

, e até tecidos. Aliás, eram dois' Brasís, um, do Rio Gran
de do Sul até mais ou menos o Rio de Janeiro. Outro,
da Bahia para o nordeste/norte. Unindo os dois, apenas
o avião e o navio. Sequer se sonhava com SR-10l, Be

lém-Brasília, BR-116 e outras "mordomias rodoviárias".

O Distrito Federal (sede do Governo) era a Cidade
, do Rio de Janeiro.. Estradas a,faltadas muito' poucas e as

. 'viagens eram viagens mesmo. Para exemplificar, ir de
Blumenau a Curitiba era uma viagem e tanto. O ônibus
da Catarine"se saía, de Blumenau às 3h da madrugada,
para chegar à capital paranaense pelas 13 horas. Quando
o ônibus não enguiçava e e�a ·obrigado a esperar outro

que faz.ia outra linha. Todo o transporte de mercadorias
São Paulo/Porto Alegre. e vice-versa, por exemplo, passa
va por aqui. Jaraguá' do Sul tinha posição de destaque,
pois aqui, além da estrada de. ferro (que então funciona
va de fato), Os motoristas d. caminhão fuiam paradas
para pernoitar. Depois, seguiam via pomeroc1e, Timbó, In

daial, Rio do Sul, Trombudo, Lages, etc ... Telecomunica
ções nem é bem falar. O telefone era objeto de luxo, que
só se obtinha com certa' facilidade em São Paulo e Rio
tle Janeiro. Uma chamada interurbana era uma tortul'a,
sem já falar que grande parte des aparelhos era bem an

tiga (aquele de manivela). Você pegava na manivelà e

manivelava, até que a telefonista finalmente atendesse. Vo
cê dava o número com quem queria falar e a ligação
saia ... não antes de muitos minutos. A linha cair era fato
tão rotineiro, que a gehte sequer reclamava, pois "isso é
assim mesmo ...

" (Ainda em 1964, quando aqui chegamos,
u�a ligação para Joinvilfe cost'umava demorar horas para
ser completada). O Exército Nacional carecia de equipa
mento moderno. No que tange à instr,ução, ou

. seja, o pre
paro da tropa para a guerra, ainda, nos apegávamos ao

sistema francês da Primeira Grande Guerra Mundial.
Então, a certa altura dos acontecimentos '( início de

1942) es alemães começaram a afund!lr nossos navios mer

cantes. De fevereiro a agosto foram a pique mais de trin
ta, representando 150.029 ton, 73%' das quais do Lloyd
Brasileiro. Da Marinha Mercante morreram 469 elementos;
da Marinha de Guerra (3 navios afundados) 476; além de
503 civís e militares que viajavam nesses navios. E,o Bra
sil rachou em dois, fica'ndo o norte/nordeste isolado do
sul, restando a comunicação via aérea, naturalmente pre
caríssima naqueles tempos. A comunicação via Atlântico
ficou enormemente dificultada e os navios mercantes pássa
ram a ser eseoltadqs por navios de guerra;, situação que só
foi amenizada quando entraram em funcionamento pleno
as bases naval e aérea norte-amertcanas em Natal' e Fel"-

, nando de Noronha.

,A Nação ficou traumatizada, e, embora intimados p�_Ia polícia da ditadura, imprensa e povo começaram a gri
tar por providências. Que Getúlio não ·queria adotar, pois,
de um lado namor..va Roosevelt fincando pé na exigência
cie empréstimos para implantar a siderurgia no Brasil, e
cle outro namorava Hitler e seus sequates, numa lnequí,
voca demonstração de apreço pelo nazismo (o que não é
de estranhar, face ao regime que. aqui vigia) e deles com

prava armas, criando aJqulÍs incidentes internacionais com
o apresamento pelos inqleses de navios mercantes brasi
leiros que as carrsqavam, sob a acusaçãQ' de contrabando
de armamentos.

'

,

Com a entrada dos Estados 'Unidos na Guerra, os a

mericancs reduziram drasticamente o fornecimento de ga·
solina e óleos combustíveis e lubrificantes ao Brasil. Sur
niu o qasoqênio. O Brasil recebeu recursos par� construir
Vo,lta Redonda e nos comprometemos a participar ativa
mente da uuerra, com o envio de três divisões de infan
taria (10.000 homens) eara o' Teatro de Operações da Eu
ropa. (FERDINANDO PISKE):

'.

I

I

i.

Erusc: Escritório Regional em JS

Educação define as linhas prioritárias

A Eletrlficeção Rural de
Santa Catarina --'- Erusc,
acaba de instalar um Escri
tório Regional em Jaraguá
do Sul, localizado na rua

Barão do Rio Branco: 143
- telefone 72.2000, com

abrangência sobre 27 \mu

nicípios, pertencentes as

mlcrorreçlões de Joinville,
Blumenau, Brusque e Jara

guá do Sul. . Sete funcioná
rios atendem o Escritório.
Segundo o presidente da

Erusc, Paulo Robertó Bauer,
. face as profundas mudanças
oçorrldas em sua estrutura

administrativa, que objeti
varam tornar a empresa e

conomicamente forte e mais
dinâmica rios seus obleti-

Nos .dias 22, 23 e 27 de

agosto, Jaraqué do Sul' foi a
,

sede do Congresso Regio
nal para� a Democratização
da Educacção, onde foram.
ànalisadas, discutidas e a

provadas propostas que de
verão servir pare a elabora
cão do novo Plano Estadual
de Educação. Foram eleitos
também 20 delegados- ao

Congresso Estadual, que a

contecerá nos dias 20, 21 e

22 de setembro, para a for

mação de documento único

cjue será entregue ao gover
nador Esperidião Amin die
15 de outubro, Dia do Pro

fessor, e que vai refletir o

pensamento de toda a so-

vos, quais sejam a implan
tação de redes de eíetrlfl
cação rural em todo o Es

tado, bem como a assistên
cia em gér?1 ao sistema coo

perativo que opera essas

redes, motivaram a instele

ção de escritório que aten

derá toda a região.
-

Acrescentou que" a 'es

trutura do Escritórió é com

posta principalmente de e·

quipe técnica encarregada
de serviços de topografia,
montageni e fiscalização de
obras, além de pessoal qua
lificado para a promoção
de reuniões com lideranças,
comunidades ou cooperati
vas que necessitem de es
clarecimentos em geral ou

ciedade catarinense, no que
tange a educação catarinen
se.

Desde o início do proces
so, foram envolvidas nó V.

do I tapocu 22.450 pessoas
e no Congresso Regional,
estiveram presentes 39 de

legados dos 5 municípios
ela 19a. Unidade de Coorde
nação Regional de Educa
ção, que discutiram 8 'gran
des tópicos, constantes de
52 problemas elaborados a

partir das discussões nas

escolas e 170 propostas de

solução, sugeridas pela co

munidade dos municípios
envolvidos. '

. Abordou-se, .
no Ccnqres-

que prevejam, a exeçução
de-obras.

O Escritório está direta
mente subordinado às de
;$:i�ões da diretoria da em

presa da qual emanam to
das as orientações de ativi
dades.::_ disse. Paulo Rober
to Bauer - que destacou
ainda que "a medida é de
grande valia, uma vez qua
as reivindlcações das comu

nidades à direção da em-

.prese, viáveis de atendimen
to, terão as providências
com maior dinâmica, o que.
vem ao encontro do com

promisso de "Respeito ao

Cidadão", do Governo Es
perldlâo Amin/Vlcto- Fon-
tana" .

Semana da Pátria em

Corupá
A Preféitura Municipal de

Corupá e a Comissão Orga
nizadora da Semana da Pá
tria elaboraram várias so

lenidades para marcar o

novo aniversário da índepen
dência do Brasil. De 1.0 a 6
de setembro, nos estabele
cimentos de ensino, hestea
mento do pavilhão nacional,
com alocuções à data; no

dia 7, às 8h, hasteamento
das bandeiras, no palanque
ofic_@J da Praça Artur Mül
lér, pelo Grupo Escoteiro
Leão Dehcn e às 8h15, na

Avenida Getúlio Vargas, ini
cia o desfile cívico-escolar,
cem a part.icipação do Jar
aim de Infância ";A.nita Ga
ribaldi", Pré-Escolar Mobral
/Prefeitura/Mec, Grl!PO Es
coteiro Leão Dehon, -Movi.
mento Bandeirante Distrito
Edson Osni Oechsler, Grupo,
Escolar S. José, E.1. Pedra
de Amolar, Colégio Estadual
Teresa Ramos, E.I.·-Muhici
p�i Aluísio Carvalho de Oli-'
veira e. Es<;:ola Apostólica'

Sagrado Coração de Jesus.
Às lOh, começa a festa

escolar /popvlar no Colégio
Teresa 'Ramos, com chur
rascada às 12h, 14h apre
sentações dos grupos. fol
clóricos do Grupo São José
e do Colégio Teresa Ramos,
17h sorteio de brindes, 18h
arriamento do' pavilhão na

cional pelo Grupo Escoteiro
e 20h futebol de salão, da
(ME, no Ginásio Willy G.
Gessner, No dia 8 dEI setem
bro, 9h, apresentações' à
cargo da CME, 12h30 pas
sagem por Corupá dos ci
clistas da la. Volta do Nor
te Catarinense, com prémla
ção aos cinco primeiros co

locados; '1� e 14h,provas
rústica e cicltstlce," da CME,
'e, das 16 às 22h, apresenta
ções a cargo da CME.
-

.

so, a fundamentação técni
co-fi losófica, participação
cornunitária, qual idade da
..ensino, assistência ao edu
'cendc, educação especial,
edmlnlstreçêo do ensino,
manutenção e expansão do
ensino e: assuntos gerais da
educação. Na oportunidade,
também, foram eleitos .20

delegados ao Congresso Es
tadual, sendo 7 de Jaraguá

'

do Sul, 5 de Massaranduba,
3 de Corupá, 3 de Schroe
der e 2 de Guaramirim e,
ainda, seis delegados suplen
tes, dos quais 2 de Jaraguá
e um-cde cada município - ,

Corupá, Schroeder, Guara
mirim e Massaranduba:.

As linhas prioritárias, a

provadas para a região, são:
1. operacionalizar uma e-'
ducação fundamentada nos

princípios da ciência e do
humanismo; 2; promover
uma educação para a parti
cipação comunitária; 3. bus
car a melhoria da qualida
de do ensino no 1.'" e 2.°
graus; 4. expandir e aper
feiçoar os programas de
assistência ao educando; 6.
reservar à educação priori.
dades nos planos de gover
no, garantindo os recursos

necessários; 6. reestruturar
administrativamente a rede
-estadual de ensino;' 7. ga�
rantir o atendimento neces
sários ao desenvolvimento da
criança de O a 6 anos; 8.
expandir e melhorar a edu-
cação especial; 9. oferecer
opções de escolaridade à
população que não a teve
em -idade própria; 10, valo
rizar o profissional da edu
cação; 11. apoio a rede par
ticular de ensino; 12. des
vincular a. pol íttca cartidé
ria da educação: 13: garan-

. tir aos pais o direito de es.

colher asscolt: q-re dese
jam para seus filhos.

/

O programa encerra-se

dia 9, no Ginásio de Espor
tes, com atrações da Coo,
missão Muni�ipal de Espor
tes, durante todo o dia.
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Aniversari�m hoje: 1.0,/09
, Sr. ManfredO' Fuck, em Co

'rupá ..

Diana, filha de Alvim e Hel
,

Ia Seidel, em ,Corupá
Sr. Fernando Fischer
José Luís Girardi
Sr. Roland Schünke
Marise Kreis
Evelásio Eugênio Rossio
Hilbert Manske
Fabiane Rafaela, filha Dr.

Ariel (Luclene ) Pizzolatti

Aniversariam domingo
Sra. Laura, esposa de Eggon
João da Si Iva
Sr. Rudi Bruns, em Garuva
Sr. Laerte Stein
Sra. Romilda Pedri
Walter Germano Behrens

,

Alex Bolduan
Edemir Siqueira
Edeltraud Reinke Küster
Juliana, filha de José Car
los (Luciana) de Andrade.

Dia 03 de setembro
Sr�. Irene Hinsching Soel
ter, lia Alemanha
Sr: Waldemiro Nagel
Sr. Narciso Morbis
Sra. Martha Porath, no Rio
Cerro I
Sr. Alvaro Pereira

,

Sr. Renato Stähelin
Ursula Manske
Márcia Ramthum
Renata, filha Dr. Luís Car
los (Esther) Bonilauri
Dia 04 de setembro

'

Sra. Karolina Burow Bühler
Sr. Waldemar Van Vossen
Jairo de Barros Júnior
'Sr. Valdir Klinkeski
Sra. Maria M. Barte!
Dia 05 de setembro
Sr. Pedro Borges, em Coru

pá ,

Eliany Hornburg
Rona!do Guilherme Schmidt
Aírton Paul
Flávio Streit

Dia 06 de setembro
Sra.

,

Euclair Pereira Lima
Hinsching
Sr. João Hoepfner
Elóni Borges
Sr. Arnaldo Pasqualini
Sra. Traudi Kanzler
Sr. Rui Romero Bauer

,

Alaércio Pavanello
Dia 07 de setembro
Sr. Henrique Fugel Filho,
func. de '�A Comercial"
Sr. Eugênio Schmöckel, em

Fpolis.
Patrícia, filha de Lauro (Es
meralda) Vegini
'Ondina de Oliveira
Sr. Werner !j.ey, em SP
Sra. Sezelsnda Maria da Sil-

,

va Costa
Sr. Nélson José da Costa
Sr. Renato Rabock
Sra. Mercedes SUva Saade
Sra, Maria Ilda, esposa de
�rnesto TorineIli

Proclamas de Casamento
Aurea MÜller Grubba, Oficial do Registro Civil ao

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

tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, 3 fim de se

,habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13,857 de 22.08.1984 Edital 13.861 de 23.08.1984
Rudi Kanis e Esmarina Ra- Paulo Afonso Schwirkowski
dünz. Ele, brasileiro, soltei- e IYete Maria Kiatkoski.

ro, operário, nascido em Ja- Ele, brasileiro, solteiro, a-

raguá do Sul, neste Estado, gricultor, natural de Tim-

domiciliado e residente em bó, neste Estado, domicilie-
Garibaldi, neste. distrito, fi- do e residente em Garibaldi,
lho de Rudolpho Kanis e de neste distrito filho de An-
Erna Hasse Kanis. Ela, bra- dr�'Schwirko:.vski e de OH-

sileira, solteira, operária, lia Schwirkowski, Ela, bra-
'natural de Jaraqué do Sul, sileira, solteira, do lar, na-

rieste Estado, domiciliada e tural de Jaraguá do Sul, ri/
residente 'em Barra do, Rio Estado, domiciliada e resi-

Cêrro, neste distrito, filha 'dente em Garibaldi, neste

de Edgar Radünz e de Erice distrito, filha de Eleio Kiat-,
Erdmann Radünz.

, ;
koski e de Elfrida Pinter

) Kiatkoski.

Edital 13.858 de 22.08.1984 "

Fidelis Antonio Menin e Li
zlnha Lux. Ele, brasileiro,
solteiro, téc�ico agropecuá
rio, natural de -Rondinha,
Rio Grande do Sul, domtel
liado e residente em Estra
da Rio da Luz, neste distri
to, filho de Antonio Menin e

de Teresinha Alice Perneda. '

Ela, brasileira, solteira, ge
rente comercial, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta
do, domiciliada e residente
na Rua Padre Horácia, 274,
nesta cidade, filha de-José
Lux e de Herta Meier Lux.

Edita113.862 de 23.08.1984
Wáld!emar Maas e Evanilde
dá Maia. Ele, brasileiro, sol
teiro; operário, natural de

Jaraguá do Sul, neste Esta
do domiciliado e residente
na' Rua Presidente Castelo
Branco, 188, nesta cidade,
filho de Heinz Maas e de
Leonilda Stolf. Ela, brasi
leira, solteira, do lar', natu

ral de Jaraguá do Sul, nes
te Estado, domiciliada e re

sidente' na Rua Francisco
Zacharias Lenzi, nesta cida
de, filha' de Anesio da Maia
e de" lindamira da Maia.

Edital 13.865 de 27.08.1984
Lauricír Soares e Osmarina
Batista. Ele, brasileiro, sol
teiro, operério, natural de
Jaraguá do Sul, neste Esta

do, domiciliado e residente
na Rua, Joaquim 'Francisco
de Paula nesta cidade, fi·
lho de Lauro "Manoel Soa
res e de Ela K-rueger Soares.

Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Apiúna, nes

te Estado; domiciliada e re

sidente na Rua Joaquim
F�ancisco de Paula, nesta

cidade, filha de Valdemar
Batista e de Terezinha Burg
Batista.

NASCIMENTOS

Dia 26 de julho
Rafael filho de Adelino (Ma
ria) de Jesus.

Dia 09 de agosto
Giovenl, filho de José (Be-,
nildes ) Deretti.

Dia 14 de agosto
Marina Sílvia, filha de Abi
lio (Franclsca) Schardeng
Maykel, filho de Arland(Na
dir) Brandenburg.
Di'a 15 de agosto
Jair, filho de Arestides (Re
nita) Uller.'

Dia 16 de agosto
Cristiano, filho de Wilrnar
(Venda ) . Silveira.
Dia 27 de agosto
Kátia e Karina, filhas de
Varlécio (Mafalda) Rayniak
Denni, filho de Vilmar (Di
janira) Martins ..

Dia ,1 � de agosto
'

Márcia e Marceu, filha e fi·
lho de Rolf (Éunice) Kath.
Dia 19 de agosto

'

Marciel, filho de Afonso (lI
da) Marcelino.

Dia 20 de agosto
Stefen filho de Walter (EI-,

.-

fi) Goetzke.
Fabiano, filho de Osmar

(Tusnelda) Schmidt.

Dia 21 de agosto
Marcelino, filho de Valmor
(Isclde ) Krueger.
Dia 22 de agosto
Juliana, filha de Orlando
(Maristela ) Würges.
Vagner,filho de Adolar (El
vira) Reese.

Rodrigo, filho de Zacarias
(Neide) Della Giustlna.

.

Leandro, filho de Leonardo,
(Lúcia) Wosniack,

'

Dia 23 de agosto
Juliana, filha de Ivo (Marli
se ) Maser.
Edson, filho de

'

Norberto
(lieanita) Dräger.
Dia 24 de agosto
Francine, filha de José (Ce
cília) Ramos.

Dia 25 de agos.to
Geraci, f. de Germano (Ma
ria) Toni.
Dia 26 de agosto.

"

Patrício, filho de José (Ro
sa) do Rosário.
Luís, filho de Ralf (Maria"

ne) "Hübner.

FALECIMENTOS.

Edital 13.859 de 22.08.1984
Osmar Buzzi e Eunira Della
aiustina. Ele, brasileiro, sol
teiro, industriário, natural'
de Doutor Pedrinho; neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Marina Fruc
tuoso,856, nesta cidade, fi
lho-de Celestino Buzzi e de
Maria Buzzi. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natural
de Rodeio, neste Estado, do
miciliado e residente na R.
Rio Branco, 367, nesta ci
dade, filha de Germano Del
laqiustina e de Ertha Delle- .

giustina.

Edital 13.800 de 23,08.1984
.

Aloisio João Giovanella e

Maria M-arlene' de Tofel.
Éle, brasileiro, solteiro, �o·
perárió, natural de Jaraguá

'

do Sul, neste Estado, domi
ciliado e residente em lta
pocuzinho - São João, neste

distritot filho· de Sebastião
Giovanella e de Adele Pres
tini Giovanella. Ela, brasi
leira, solteira, operária, na

tural de Massaranduba, nes

te Estado, domiciliada, e re

sidente na Rua Francisco
Hruschka, em Jaragúá Es
querdo� neste disJrito, filha
de João Tercilio De Tafel e

de Elena Tancon DJl Tofel.

Edital 13.863 de 23.08.1984
Hilário Pauli e Elvira 8ähr.
Ele, brasileiro; solteiro, co

merciante, natural de Mas
.

sarandube, neste Estado,
domiciliedo e residente na

Rua Coronel Procópio Go
mes d� Olivei-ra, i45, nesta

cidade, filho de Wilibaldo
Pauli e de Claudina Sardag
na. Ela, hrasileira, solteira',
do lar; natural de Joinville,
neste Estado, domiciliada'e
reside�te na Rua Coronel
Procópio Gomes de Oliveira,
'145, nesta cidade, filha de
Erich Bähr e de Elfina' Völz
Bähr .. >

Edital 13.864 de 24.08.1984
Ademar Antúnes e Marli Ma
ria Bruehmiiller. Ele, -brasl
leire, solteiro, militar, n,a
tural de Santa Rosa de li
ma, neste Estado, domici
liado e residente na Hha da
Figueira', neste : dlstrlto.. fi·
lho de José Justino Antunes
e de Cedlia Külkamp Antu
nes, I!la, brasileira, solteira,
costureira, natural, de Gua-,
ramirim, neste Estadó, do
miciliada. e residente em

Ilha da Figueira, neste dis
trita, f. de Vilibaldo Brueh-'
müller e de Maria Pereira
Bruehmüller.

Edital 13.866 de 28.08.1984
João Maria Arlindo da Ro
sa e Marli Terezinha Simões

Ele, brasileiro, solteiro, o

perário, natural de Curiti

banos, neste Estado, domi
ciliado e residente na Rua
Antonio C. 'Ferreira, 1357,
nesta cidade, filho de Bra
silino Arlindo da Rosa e de
Cidalia Ferreira da Rosa.

Ela, brasileira, solteira, do

lar, natural de Papanduva,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, 1357, nes

ta cidade, filha de Sebastião
Osório Simões e de Judite
Ulbr1ch Simões.

"Edital 13.867 de 28.08.1984
Valdir Burgardt e Marlene
Rosa; Ele, -brestleiro, soltei
ro.. vendedor, natural de

Blumeneu. neste Estado, do
miciliado e residente na R.
Erich Doubrawa, 50, nesta

cidade, filho de Waldemar

Burgardt e de Solange Lídia
Saramento Burgardt., ..... Ela,
brasileira, sol teira costurei
ra, natural de Pouso RE?don-"
do, neste Estado, domicilia
da e residente na Rua A
fonso Bartei, 130, nesta ci
dade, filha de José Osni Ro
sa e de Josefina Rosa.

Dia .23.08.84
Anna Küster, 62 anos
Dia 24.08.84

,

Clara Döring Sohn, 81 anos

Dia .27.08.84
'

.

Siderlei Ópr'iano, 3 tlleseS
Dia .28.08.84
Gabrielà Andrzejewski, 6 d.

Édital 13.868 de 28.08.1984
Armando Marcos Goetz e E·
lisa Cordeiro Machado.
Ele, brasileiro, solteiro, o

perário, natural de Corupá,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua Bolivia,
187, nesta cidade, filho de
Alberto Goetz e de Alinda
Goetz. Ela, brasileira, soltei
ra, operária, natural de São
José dos Pinhais,' Paraná,
domiciliada e residente na

Rua Walter Marquardt, nes

ta cidade, filha de Elo)ir
, Cordeiro-õôechado e de Se
milde Mayer.

E para que chegue ao co

nhecimento de todos, man
dei passar o presente edi
tai, que será publicado pe
la imprensa e �m cartório,
onde será afixado durante
15 dias.

(
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EDUCAÇÃO E CULTURA
-- o drama· das Professorinhas (I)
Foi o que pensei,' quando

entro na Rua Dom Joaquim.
Vou viver o drama de Mar

Iy Marlene, como seu pro-
'.

curador. Ela requer o Certi
ficado de Especialista de

Educação. Veio pessoalmen
te, mas não sabia que 15
era dia de Assunção de N.
Senhora. O jeito foi voltar.
Daí a procuração que pre
tendo honrar.
, Dia 16-08-84, às 8 horas
entro ne fi Ia pera esperar
o expediente que começa às
9. Brlnco com algumas pro
fessoras de Indaial. Quero

. saber onde é o começo da
fila. Na 'verdade queria che-

gar na frente, o que não
acontece.
, Agora me atendem no

guichê. Da Marly está tudo
em ordern, Recebo o Proto

colo sob n.O 097j80. Devo

pegar a carteira só na Za,
feira, dia 20-08.84. O da
Noêmia enguiça. Querem a

'cópia do diploma, que a Fa
eulelade. deve providenciar.
Digo que está aqui, dentro
deste elefante branco, pera
registro. Não querem saber.
Saio para telefonar, avisan-.
do que não receberam o re

querimento e os documen
tos. Fico pensando no

I
azar

da Noêmia, que vai não po
der párticipar de um con

curso, que eu acho é de

promoção ou remoção.
Roje é o dia 20 de agosto'
- .

. "

� 1984. Segunda feira fe
cFiada e fria. Como já mofei
na fila, na primeira vez, vou

.

um pouco mais tarde, para
aliviar a dor. Lêdo engano.
Está rnals comprida do que
nunca. Descubro, agora, que
existem duas filas: uma pa
ra encaminhamento dos re

quer.imentos e documentos;
outra, para receber as car

teiras. Troco de fila e volto
lá pro fim. A moça demora
em me atender, porque tem
um outro caso enguiçado na

minha frente. . Chega a mi ..

nha vez. Fico feliz. � dessa
vez que tudo vai dar certo'

- penso - vou me arran�

car mais cedo da reparti-.
ção, Entrego o cartão do
protocolo. Ela olha pra mini
e descobre que nãç; me ehe
moMarb'. Pérgunta, então.,

--
se tenho procuração. Feliz
com à pergunta, apresento-'
a, porque eu mesmo a batí
na manhã em meu aparta
mento. Aí ela me pede uma

identificação. ldentlflco-me
convenientemente. Ela fica
desconfiada com a minha
cédula de identificação pro
fissional da BESC. Ajudo a

. resolver o problema, expli
cando.51ua !á também sou

procurador e assessor. Por
, via das 'dúvidas velho-me da .

última edição do "Correio
do Povo", que mostro com

uma ponta de orgulho, e di-

rque se resguardar das ten-,
sões, ele que tem lmbutlde
uma coleção de pontes no

peito. Um outro acena pra
mim. Identifico que é o

"Ula" Lombardi, filho dá
"Hilla" .. Trocemos rápidas
palavras que cada um tem

comentário, que pode não
ser bem interpretado. E eu

.

estou aqui, afinal, para re-
.

ceber a carteira, meta final
de minha luta ness.a trino
cheira que sempre termina
numa fila.

.

Ela agora está· procuran
do o processo que ainda
desta vez não encontra. Con
clue que, de fato, ainda não
está pronto. Solto um pala
vrão em surdina. Afinal,
ninguém' é de ferro para a

güentar' mais este. choque.
O pessoal ao meu lado está
tenso, Eu passei para uma

terceira fila, uma espécie de
'-trilho' morto que guarda o

vagão até a próxima utili
zação" Murmuro alguma coi
sa que só eu ouço .

Mas as reclamações se a

volumam nas duas filas que
eu observo da terceira. Que
rem suas carteiras e mais

agilidade. Eu estou fazendo
estas notes. O pessoal do
outro lado do guichê me

olha desconfiado. O que es'

taria esse "cara" escrevendo
tanto nessa fila morta? Pou
co estou ligando e vou em

frente, tacando a ceneta
sobre o envelope amarelo. A
ruivinha pede pra esperar
mais um pouco que já fo
ram no andar. superlor, pa
ra procurar pelo processo
que custa aparecer.

(segue na próxima semana)
O Barão de

_ Itapocu
, <, Agostoj84

reciono o meu dedo pra
frontispício. onde aparece o
diretor. E acrescente sobe.
ranamente: há 26 anos. Re

solve aprovar a minha iden
tidade. Ela se afasta e vai ao

erquivo. Torço para que ela
encontre logo. Procura lon
gamente e chega a conclu
são de que ainda não está

pronto. _:_ Está lá em cima.
Estão fazendo' á certeira!
Lembro a moça que me foi

prometido pára segunda-fei- . Chega a minha vez de ser
ra. Mostro até a anotação atendido. A moça que me

feita à lápis no "caput" da atendeu ontem está ao lado

procuração. Ela meneia' a desta, atendendo outro in-

cabeça. Não gosto e quero teressado. Uma ruivinha me

saber como é que fica, pois, atende. Simpatizo com ela.
vou ter que enfrentar nova Torno-me' receptivo. Entre-
fila. Ela dá de ombros e fim go o cartão do protocolo.
de papo.. Olha pra mim e me pede a

Amanhã volto pra fila. É procuração. Entrego
. sofre-

dessa véz que � carteira sai. gemente o bendito mandato,
Estamos no dia 21 de a- Agora ela me pede a iden-

gosto de 1984. Estico um tificação. Drgo que já me.
pouco a chegada. pra ver se identifiquei ontem, com a'

'encontro uma. fila mais cur- colega ao lado, que agora
ta .. Volto a_o� ME.,C esperan- já sei que se chama Terezl-

çoso. Já ao subir a marmó- nha, com "z", Não vale.
rea escadaria diviso a enor- Identifico-me, então, outra

me fila que me espera. Que- vez. A ruivinha não me cria
rCJ aparentar tranquilidade c:aso com a identificação
aue não tenho. Alguém bate profissional que uso na

nas minhas costas e ebraço], BESÇ. Noto que existem 2
o querido afilhado e profes- pesos e duas medidas e,
sor Paulo Moretti, também uma ao lado da outra. Curio-
às voltascom papéise do- so como é a espécie huma-

cumentos, que espera .com na. Mas não digo nada.
uma paciência de Jó. Aí eu
me lembro qúe o Paulo têm

que se virar nesse emara

nhado prédio onde se regis
tram todos os- diplomas des
sa mocidade estudlosa.

Prefiro não entrar nesse

Une.
o novo ChevêUe L Silver tine já está fazendo o maior sucessö, Chevrolet é prateado. Portanto, não perca essa. Venha até a
E você não vai ficar por fora, vai?Afinal, a diferença _.'__-':------ gente.Temosmuitoamostrare planos
você vai sentir nosmínimos detalhes. Por exemplo,.'

-

.

..e
incríveis para você sair num

• sua cor é prata andino, os tJancos são cinza .

j .

.

Chevette L Sllver Une. Um
claro, carpete cinza escuro, pára<:hoques da jeito novo de ser diferente.
�ma cordo carro, enfim, até o logotipo

.

�NOs mfnimos"detálhes.

�

Venha conh8cê-lo aqui:
.

-

�

fmmendoerfer Domércio de Veículos ltda .

. Av. Mal. Deódoro; 557 - Fones: 72-0655, 72-0060 e 12-0�69 ---- Jaraguá do Sul.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Convite para
Missa

As famílias Zanon BIosfeld e Lico, ainda enluta-
· das, convidam os demals parentes, amigos e pessoas
· de Suas relações, .para a Missa que será celebrada 5a.

feira; dia 6 de setembro, às 19h30min, ne Igreja Ma
'triz São Sebastião em homenagem aos sempre lern-
brod�.

.

r Ó.

EDSON JORGE ZANON

ANELORE BLOSFELD ZANON

CRISTIANE ZANON

MÁRIO JOSÉ LICO

Antecipam agradecimentos

LEGIÃO DA BOA VONTADE
CGC 33.915.604/0001-17
Assembléia Ma�ma Mundial

Extraordinária

CONVOCACÃO
, Na forma do oerécrafo úni�o do artiao 8.° e arti-.' .'

·aos 11, 14 e 15 dos Estatutos da LBV são convoca
". des os Lecionéríos. da Boa Vontade a se reunirem na
'r A;(eliida Rudqe, 938, Bairro Bom. Retiro, Cidade de
· ,SÇlO Paulo - Estado de São Paulo - Brasil, no dia
L 7 de Jetembr� de 1984; às 16 horas, em primeira.con
." vocaçao; ou as 16h30r'nin. em seaunda convocação,
coI1} quaktuer número de ),...eaionários pfesentes para

.

· d711berarem sobre os assuntos da sequinte ordem do
dia:

a) I·nauauração da Sede Mundial da Lea.ião
Vontade, na Capital do Estado de São Paulo'
b) aprovacão do Reaimento Interno da LBV' 'e,
c) assuntos qerais.

. ,

São 'Paulo, 14 de aaosto de 1984
José de Paiva Neto

Diretor-Presidente Mundial da LBV

�_ BOà

TOPÓGRAFO
-INGO JQÃO BENKENDORF'

,Desmembramentos e mediçõe$ de
terrenos em geral

, - '

Escritório: Rua Reinoldo Rau, 86 - Edifício Mário Ta-
vares, Sala 3 - '1.° andÇlr. Contactos: Fones 72-0593
(residência) e 72-2554 (,escritório) - Jaf'aguá do'Sul
-�---��_...,..,...__-,---_I'
.�----------�--��-----,.

FOTO LOSS
Fo�ografia - cinema - vídeo' - .reportagens -

. stúdio.
O MELHOR S�RVIÇO É NO LOSS.

Em

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das
das melhores procedênciãs, só na'

J,OALHERIA A PÉROLA.
anexo, a ÓTICA, MODERNA. Visite-nos e

comprove.

JO'aiheria A Pérola'
ÓTICA MODÉRNA

'.

Rua Reinoldo Rau, �89 - Fone/2-1823

da

Campanha-do trânsito
inicia" dia 6

A Campanha Segurança no

Trânsito, que objetivá di-
.
minuir e preveni-r acidentes,
il;iciativa 'da Comissão Mu

nicipal de Trânsito e apoia
da por todos os seqrnentos
representativos da comuni
dade jaraguàense, inicia o

peração na quinta-feira, dia
6, com a distribuição de fo-
lhetos da campanha junto
as lnstitulções públices je
privadas, .' igrejas, ..

bancos,
clubes de serviço, associa-'

ções, entre outros.

Esta semana foram defi
njdosos últimos. detalhes da
campanha, que objetiva,' a
cima de tudo, atingir es d�
clistas que trafegam contra
mão, para conscientizá-los a

utilizarem o mesmo trajeto
dos veículos, evitando, com

isso, de serem acidentados e

ainda por cima, levando a

culpa
.

pelo atropelamento.

Filhotes' de CQelhos"
Vendo, das raças �Nova Zelândia e Calif6rnià.
Tratar. com Nivaldö. Rua- Victor Rosemberg, 452�'

Vila Lenzi.
.... .

'

INSTITUTO HISTÓRICO E (jEOGRÁFICO
P�OCUPADO COM O p-ATRIM( )10 .

CULTURAL
.

Cumprindo com a sua' finalidade de c,,
laborar com o Poder Público na conserva-

ção do Patrimônio Cultural Catarinense o

Instituto Histórico' e Geográfico de Santa
Catarina, vem de suqerir.eo governãdor Es
perfdião Amin, que -deterrnjne seja .procedi
'do o inventário de tudo que o Governo do
Estado possue em suas dependênclas e que
possa ser catalogado" como obra cultural de
cunho histórico e artístico.

'

A iniciativa partiu do embaixador e his-
.'

torteder Licurqo Costa e teve prontã aco

lhida do Instituto Histórico que formalizou
a proposta ao Governador, recebendo .deste
a promessa de que val deterrnlnar o pro
cedimento deste levantamento. r)

Sabe-se que, ao longo dos a�ós, o s

.tado tem adquirido obras de arte ,- bens ·te
valor .hlstórico que' se acham dispersos pe
las diferentes .repartições tanto na Capital
como pelo interior. Centerras destas peças
são de valor inestimável mas que estão' es

quecidas ou abaridonadas.·
Pretende o Instituto Histórico 'que es

_fes' bens sejam catalogados ,e preservados de
modo a que possam. servil" para conheci-

." , . .

mento dos estudiosos e pesquisadores da
história "barrlqa-verde".

'Outra proposta da instituição, levada
ao governador Amin, é a de que o governo
proceda estudos visandG o estabelecimen.to
de uma 'Iegislação que permita o resgate·de
documentos, coleções de obras e jornais, que
estão em mãos de partieulares sem que pes
qU'isadores possarY] ter acesso. Este,:I�nater.I,
na maioria das vezes, constitue-se em ver

dadeiros legados para a História Otari -

se e devem sei" colocados à ·disposição' para
conhecimento do

.

público. (Especial para o

"Correio do Povo")

Tarde do lazer dia 7
Na proxlma sexta-feira, dia 7 de setem

bro, em promoção da Secretaria de Cultura,
Esporte e TúrismojDivisão Municipal de Es

portes, com a colaboração da Associação
cios MoradorE;lS do, Bairro Vila Nova, vai ser
realizõdo naquele bairro, 'a tarde do Lazer,
inidando às' '13 horas. A promoçãQ integra
o Programa Esporte para Todos e dentre as

atrações estão futebol de rua, V-dlibol, pa�
de-sebo, amarelinha, pingue-pongu�:.tpeftCã,
dom.inó, carteado, . duplas caipiras, .

muito

som e dicotéque com premiaçãO Ididática, .

além da dança do passarinho. ')
O local será na rua frontal e aos fun

dos do 'Fórum da Comarca, que fica na Vi
la Nova.

,Coordenadoria'
da Facisc

A :Coor..clenadoria Regional. da Federação
das. Associações Comerciais de Santa Cata
'riná .(Facisc), que reúne empresários de B.

Yelhai Canoinhas, Guaramirirri, .

Ja-raguá do
Sul, Mafra, Pono' Qlíião, Rio NegrinHo, São

�Bento do Sul,. São.�Francisco do Sul e Join

ville, deliberou ' .. d,!r;iln�e e�c'ontrodeali,�do
re_centemente, uma maior IntegraJao cõTii a

classe política' para, em trabalho' )onju ,

lutar pelas reivindicações da classe empre
sarial.

O ,presidente da Associação Comercial e
Industrial de Jaraguá do Sul, Bruno Brei

,thaupt, tomou parte do enoontro .

" . � . . "," ..;." '::. ... ', .. , �""'.� :_ , ..... - �_.....
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ESCREVE O LEITO'R
i '�Noia Pis'cal/rural'

.emoutubro .

� -, �"� -.�

< "Lí.com certa revolta; em
"As Anotações de Flévlo Jo

sé", no
: jornal de 04 a 1 O

de agosto, sobre os coitadl
nhos de nesses deputados.
estaduais e suas mordomias .

Enquanto o povo catarinen-

se sofre ainda as consequên
cias das enchentes do: ano
passa.cio e aqora, rneis uma

vez fOi castigad,o, nossos ho
mens públicos .esbanjam os

dinheiros públicos. Enquan-
to têm seus vencimentos
corriqldos mensalmente, per
gunto à esses "nobres" de

putados, o que estão fazen
do para a melhoria, por e

xemplo, de nesses professo
res (as)? Com O salário
que tem, será que podem
dedicar-se com entusiesmo
à educaçâo daqueles". que, ;

sêo o dia do amanhã, ou:

seja, a nossa ,juventu�de? Oui�:·
os nossos policiais, que mui
tas vezes arrlscam a sua vi
da para a tranquilidade de
uma comunidade. É real
mente vergonhoso .e tito a

qui um pensamento do gr�n
de Ruy Barbosa: "De tanto

ver triunfar as J;luliçlades, de
ianto ver tri·unfar a deson
ra, de tanto ver '. agfganta
rem-se os poderes na,s.mãos
dos maus, o homem chega a

desanimar-se da virtude, a

rir-se da. honra, a ter ver"

gonha de ser honesto".
, _.

Estou lendo O livro de
Mário Bàrros Júnior:.' "A
fantástica corrupção" no

_ Brasil", já na 3a. ,eçlição. É
realmente ·de. estarrecer,
como são manipulados os'
dinheiros ·públitos. Até

quando vai a p!'lciência de
nosso povo?. Espero que
não tenhamos um dia uma,

;:�����a).dos escravos" (Es- , .

�I'
..

lojas, e Supermer-
Çã;a:� ;;::'.':::!�a���i���: .a!: ...

eados Breithaupt
cimentos de nossos deputa-

' .

"

ri. . .

-2S .

:?osestQ.��ais até as' prÔxJ.; INFORMAM'O RESULTADO DO 1.0 SORTEIO
mas_, elejçoes" nenqum san... ,) ;,,� .."; .. .,�' 'REALiZADO DIA 29.08.84
;�idato àdepUt(1do) e.sta,qual

.

_. :" �
precisa ·conta.r ,com os vo- . . 'l." premio n. "20:603: 1.,:lE.LEVISOR COLORIDO 20"
:tos de minha família., "

.

'.' ." THEOBALDO HAGEDORN - .ta-

L Autorizando a publicação ra�uá do Sül-SC.
:desta, subscrevo-me coma- "2.0 'p�êmi?' n.. 32.036: 1 jRefr1gerador Cônsul;tenciosos cumprimentos .' CRfSTIANE RUDNICK
::(i;l)".,I;go.n. ScJWrtz .

...,..,... .. S�Q. .

,-,>,-.,-: J ,.' .'C· 'e: '!J'\Já do Sul-SC.
Francisco _:_ ·Agosto/84'i�.· 3.0 prêmio n. 24.589: 1 'Bicicleta Superstar'
:CARTAZ 'DO CIN�MA. '. HILARIO HECH � Jaraguá.

No 'Cine Jaraguá, deste 4P'Pfê�i(5·:::ffl:,53.f:49: 1 ,Máq.de Lavar Roupa'Müller
,

"";:.'�.,.. i;.,"
.

SILVINO SATLER - Járäguá-SC.sábado até, quartÇl:fei(õ,', "
.

"NUNCA MAIS OUTRA VEZ" rfóxi�o sorteio: dia 29.09.84
e na ql:rfnta e ·sext�-feira. (ex ...

' �.;: �':. '��--.'-'

cepcionalmente), "FUGA DE LÔJAS E SUPERMERCADOS BREITHAUPT,
NOVAIORQUE",. sernp,re,às.,

.

sempre pensando em você. '.

'

,20h15min. _......:.,;"._;. .;;;..>,.;". ....;.. .;;.;."..---_----------

tCÓMPRE UMA HONDA EM MOro SCHROEDER E ECONOMfZE GASOLINA E DI·
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS De PAGAMENTOS E A NOSS� LINHA DE
PRODUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA MOTOS USADAS..

.

��' Rev==�
\. . . .'

. ..... ,_ . ,-:-o-. '.

-

.
rnll@�&l.

�....

, i,
3.

� •
i .. .' . ti

Dentro de exateinente um
'.mês (U de outubro), tor

ria-se dbrigatorio' O uso da
Nóf:a Fiscal' do Produtor Ru

ral,que deverá ser preen
chida toda vez que o ágri
cultor vender qualquer pro-

. dúto de sua colheita: A me

elida objetiva coibir a sone

gaçãc) com os produtos a

gropecuários e para· conse-
guir' gratuitamente a Nota

Fiscal, o produtor rural de
ve' epanhé-le na Coletoria
Esta'dual; munido de um do
cumento de ldentldade e do
é:âd�fst".O tio f ncra.

.

A 'Asso�

clação dos Mun,icípios do

Valedo ltapocu, há meses.
elaborou uma

.

ce rtll h9 'e que
entrego� aos associados pa
ra o .. éncamlnhameri'to aos

agdc!)ltores, explicando- de-
'ta'lha'damente como 'proçe
der ante à' nova exigência do
Fisco.

'

,

'ci secretário-executivo, �dä
AmvalLatenta para. este de

talhe, de i,mportância pàra
tPdos os .. municípios.: Dá�i.o
Leu'informou que o Gaplan
liberol.) a" s�g",nda 'parcela
do .convênio com. as prefeí�
turas de Corupá é Massa

fa.r;lduba, n� ..�aIQr de ,Cr$

2:5 milhões, para a elebo
-

ráçãö' ;d05 planos diretores
fíi120"territoriais, . que a-

· chern-se em fase de levanta
mentes locais.

Acrêscentou o secretário
executivo que foi entregue

· ao 'governador do Estado, o
pedido para a continuação

�

das obras de alargamento e

melhoramentos da SC-474,
trecho da divisa Massaran

doba/Barra Velha à São

·
João-do ftaperiú, de aproxi

:. madamente 15 quilômetros
· e:' ainda, informou da sua
"

partici,paç�o; ao lado do Se-
• cretário de Finanças de Ja-.

· raguá, I!vo Konell, e dos con

.tadóres de prefeituras mu-

nicipais, de encontro. com
·

técniCos' do Tribunal de
,

Contas do Estado, em S.
Bento do Sul, onde foi abor
dado a sistemática para a

, elaboração dos orçamentos
municipais para 1985.

Faça uma assinatura do
"Correio do Povo" e tenha
semánalmente o melhor em

notíci!,s e info,rmações.
Apenas Cr$ 8.000,00.

Orlaôdo, 'Ribeiro
. ,

-Serviços de nivelamento e

preparação ,de terreno.

,Rua José Teodoro R'ibeiro; 1.720 - FQne 72-1363

Ilha da Figueira ..,.-. Jaraguá do Sul - SC.

Jara-

Es,tado d. Santa CatarJna
Prefeitura Municipal de Jaraguá ,do. Sul

LE'I N.o 967/84
Suplementa e anula dotações do
Orçamento vige,nte.

O PREFEITO MUNICIPAL' DE JI,\RAGUÁ DO SUL,
no uso das atribuições que lhe. são confertdas.:

FAZ SABER a todos os habitantés deste Município
que a Câmara de Vereadores aprovou-e ele sanciona a'

seguinte Lei:
,

Art. ].0 - Fica o Chefe do Executivo Municipal au-
.

torizedo a abrir um crédito suplementar, concedendo

subvenção à AMVÄLI - Associação dos Municípios do
Vale do Hapocu, no valer- de Cr$ 2.700.000.,00. (Dois
Milhões e Setecentos Mil Cruzeiros}, para reforço do.
programa e verba abaixo discriminados, constantes do

orçamento vigente, a saber:
Anexo I - Quadro A

0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0401.07390312.019 - Suvençãoà Associação d03 Muni-

cípios do Vale do Itapocu
.

Cr$ 2.700.000,00.
Anexo II - Quadro A

0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0401.07390312.0.19 �3.2.3.1 - Subvenções So-

ciais Cr$ 2.700.000,00
Art. 2.° - A despesa decorrente do artigo .' ante-.

rior correrá por' conta da anulação parcial do progta.
ma e verba abaixo discriminados, constantes do Orça
mento vigente, a saber:

Anexo I - Quadro A

0401 .; DIVISÃO DE CONTABILIDADE
'0401.03080332;018 .z, Juros e Amortlzação da Dívida

Pública Cr$ 2.700.000,00.
'Anexo" - Quadro A

.

0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0401.03080.332.018 - 3.2.6.1 � Juros de Dívida Contra

tada Cr$ 2.700.000,0.0
Art. 3.° - �sta Lei entrará em vigOr na data de.

'sua publicação,' revogadas as disposições em con"trárib.
Jara€}uá do Sul, 28 de agosto de 1984.

DURVAL VASEL - Prefeito Municiplll
IVO KONELL - Secret.o de Adm. e Finanças

O vice-prefeito de Jaraguá conheciment�s ligados às
do Sul,' Décio Piazera, p-ar- .áreas municipal, estadual e .

ticipou sáj:>ado, em Lages, féderal; a promoção de de-
do encontro que a Associa- fesa dos interesses e direi-
ção de Vice-Prefeitos de S. tos e a abertura de espaço
Çatarina realizou, com fina- polítiCO e administrativo a

lidade de aprovar o estatu- seus associados, visando à
to e eleger a nova diretoi'la, valorização do Cél{go.•
cuja présidência ficou eötn,
.João Gaspàr €ja Rosa, de Jo- • A ,ASSOciação espera con.

Mal. Deodoro, 302 Fone 72-'0181 "

.' ibville. Décio 'destacou so�
/ segt::Jir a módifiçq:ção da Lei

'- --- ----._-__....;.__.,1
.

bremodo o espírito de união'
.

Orgânká dos" Muhidpio�,
da classe, dizendo que a As-

. para que os. vice-prefeitos,'
sociação é apartidárra, sem .tenham- .uma, 'pa'rtidpação'
fins lucrativos, e .tem como mais efetivà nas adminis-
objetivo pri,ncipal buscar a' trações municipais,. 'pOis es-
valori:zação' dos vice-prefei- sa· participâção, atualmen-
tos, o aprimoral'D�ntQ de' te, é m.wifQ, vaga.

- E O I T A L ._
AUREA MüLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de N0-

tas e Ofjc,ial de Protestos de Títulos . d� Comarca de Ja
�ag\Já dei) Sul, Estado de Silnta Cat�rina, na fOrma da

Ié'i, etc.,..
.

.

FilZ' saber a todos ttuantos este edital virem que
se acham neste Cartório .para protestós os títulos contra:

ARTHUR PARISI, Rua Joinville, Estrada Velha, nesta.

ALDO MOKWA, Estrada das 'Neves, s/n, São Bento do
Sul. ALTAMIRO ZEZUINO;-Es'trada Poço D'Anta, s/n,
Corupá,. ADOLAR SJOEBERG.. Estrada Pedra de AmQlar,
Corupá. COM. E MECANICA BEIRA RIO 1.TDA., Rua

Jaraguá, 13, nesta. ELIANE ROSA, Rua Pref. Antonio
Ayroso, sln, nesta. GERHARD ZASTROW, Rua Mal. Cas
telo Branco, $çhroeder. IRMAQS WURZIUS LTDA, Linha
São Cristovão, nesta, LADISLAU KNETSCHKI, Estrada

-

Bomplant, s/n, éorupá. LUIZ MONTANHA,/Lotéamento
,Coabe, quadra 5, lote 65, nesta. MARIA PAlTER, Rua
Reinoldo Rau, ·apto. 103, nesta. MOACIR STIPP, Rua

Domingos Rosa, Morro da Boa Vista, nesta, NORBER
TO I. GUILOW, Estrada Rio da Luz, s/�" nesta. OSNIR

I<LlTZKE, Rua José Bauer, nesta. OSMAR SEVERO DA

ROSA, Rua João Pessoa, sln, nesta. RENATO. NIENOW,
Estrada Garibaldi, s/n, nesta. SERGIO JOSE PETERS,
�ua Particular, Lateral Rua 72, nesta. SILVIO L. KU

MENKOWSKI, Morro da Boa Vista,.�/n, nesta. VENAN
CIO DAREN, Rua Barão do Rio �ranco, nesta.

E, como os di'tos devedor:es não forárri enêontrados
e eu se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
in.termédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório, na Rua Artur MÜller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débita .ou' então
cfár razio por que nãp afaz, sobpena de serem os referi
dos ·títu.los protestados na forma da' .Lei, etc.

.

nsj Jaraguá do Sul, 30 de Agosto de 1984.
, AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Desi9nada de Notas e Oficiakde Pr?testo�
de :ít�10S da C0�arca de Jaraguá df) Sul.

.
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Política, Políticos, fólclor� & eia.Estas vem contadas pelo
Edenir Felix Lemser, moto

rista estradeiro, condutor ce
administrativas autoridades,
ilhéu genuíno da Duarte
Schutel e amante de uma

boa vodca nas horas de la
zer.

< Entre motoristas as

histórias escorregam de vez

em quando pelo inusitado,
assim como' os caçadores
se afirmam na fama, men

cionando feitos que às ve-·

zes beiram ao
.

fantástico e

o impossível.
Feleva-se de um aparelho

- o limpador de pára-bri
sa - e a importância que.
ele representa num automó
vel em movimento, melho
rando a visão e conforto de
quem o conduz e de quem
é conduzido,
I Cada um contava a sua

experlêncla e a experiência
vivida pelos seus semelhan
te,'Aí chegou o Edenir pera

contar a história que ouvira
alhures.

Dizia-se' que "seu" Ger
mano levantara com o pé
direito, disposto a visitar as

estradas do interior de seu

munlcfplo, que se dizia es

tavam ruins e que ficaram
em petição de miséria com

as últimas enchentes, o se

gundo grandEl dilúvio na

terra que carrega o nome
. de uma veneranda -Santa.

t Já tinha Germano per
corrido todas as pirambei
ras, os caminhos estavam

vistoriados, as estradas e

ruas eram minuciosamente
anotadas num caderninho,
as carentes, para as provi
dências de sua Secretaria
de Obras e Viação ..
! Chegara na região estre
ma de .

seu município, en-

quanto o santo chaveiro'-'
Pedro -, continuava. des

pejando . pesada carga de
água' sobre roças e

.

caml
nhos, fazendo os rios sairem
de seus leitos, para se es

praiar sobre pastos e mo
redlas próximas.
Mas Germano ficava firo

me na direção de sua Bell
na, que saracoteava' mais

que rurnbeira em palco de
teatro.
Nisso pifa o sistema de

limpeza de seu pára-brisa.
- Mas· logo agorar

pensou -, quando estou

tão longe de uma oficina.
, Lembrou-se, então, de

.que tinha .um limpador de
pára-brisa no vidro traseiro
de seu'carro. Acionou o a·

parelho e o mesmo funclo
nou.

r·
I

J.

, Foi a soluçãc.
._

Ligou ô motor e' veió de
ré até a .séde do município,
não seni precisar curar um

terrível torcicolo, pela po
sição incômoda da viagem.

rnotorlste sair do carro pa
ra limpar o pára-brisa. Isso
irritava terrivelrnente os u.

suários, que diziam cobras
e lagartos dos seus mente

nedores.
)

Foi' num desses chuvosos
meses que um prefeito da
região teve que ir à Join
viiie. Levara 3 horas e mi-:
nutos para voltar, coisa que
se faz hoje em 35 minutos.

No dia seguinte, depois
de um banho quente e so

no reparador vai ao Bar
Catarinense:
- Meus amigos, esta Po

ço Grande está uma m ... !

Perguntaram o porque do
amargo desabafo.

-

- Nunca passei pela es

trada com' tanta' dificulda
de. Era barro pra todo la

." do .. E por cima enguiçou o

limpador do pára-brisa.
Todos se penalizaram com

o alcaide que teve tantas

desventuras.
Mas ele continuou otimis

ta: - Que tava ruim, tava,
mas dei um jeito que resol
veu o meu problema. Como
não podia ficar esperando
por ajuda,· porque ia era

tarde da noite tive uma

idéia, pois, conhecendo co

mo conheço a estrada como
a palma de minha mão, ti

rei do porte-luvas e meu en

cardido mapa, coloquei-o
em.cima das pernas e me

mandei estrada afora, se

guindo o desenhe da estra
da. E olhe aqui: não estou

inteire?
lnocentemente um deles

atreveu-se a perguntar:
.......:. E não. precisaste llm

par o pára-brisa?
- Qua.! o que, - respen

deu -, é claro que não e:

vim num tiro só!
Depois dessa resposta, to

do mundo preferiu falar de
caçadas ...

c

: Existe,_tamQém, uma his
tória contada no antigo Bar
Catarinense. O 'Iocal era

ponto de encontro de polí
ticos, caçadores, patrões e

empregados, de liberais e

até de curiosos pra ver o

que acontecia no dia-a-dia
da então sonolenta Jaraguá.

Era época em que a anti
ga estrada Jaraguá-JoinviJle,
via Vila Nova, virava pala-.
vrão, de tão. ruim que era.

O jeito era passar, então,
pela Estrada do Poço Gran
de, e'rlquanto os colonos ne

gociavãm e questionavam
com e Estado, a desapro
priação das áreas que for
mam o lei to da SC-30 1, ho
je transforrneda na BR�280,
a alimentadora do corredor
de exportação.
A Poço 'Grande, aos pou

cos, era castigada por in
tenso tráfego, que acabou
com ela.
'O Estado e a empreiteira

da nova estrada "investi
em", adicionando-lhe reves

timento de pedra britada e

o serviço de patrola.
.

Mas cheqou um dia em

:que ela 'se acabou, sem es
tar a nove pronta. A pobre
zinha da" estradá passou,
.támbém, a ser vítima da
xingação dos motoristas. Os
insultos alcançavam até os

adrnlnlstradores municipais
e óra era Guaramirim, ..óra .

era Jolnville que não dava
a devida atenção 'à via pú-

.

bHqa,.·
>
Nos meses .de chuva es

;
_ �eíclJlo§' se 'e_rí1PQrcath�yam
. de tal forma, que�obf-igäva e EVI SINSVAL - �et/84.

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA CUNJCA E CIRURGIA VASCULAR
Doenças da circulação; varize-s, arterioesclerose,

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

Rua Guilherme. Weege, n,O 3.f - 1.° andar
Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul - SC.

L

Nao pare «o tempo, viaje! Conheça o Brasil e e Mundo
",�a AGENCIA COSMOS� pass.agens aéreas, rodoviárias,
marítimas, programas especiais de férias, cruzelros ma

:rí.tim,os e. pessagens das empr�'8$ Catarinense, Itapemi- '

rim, R�u�i?as, PI�ma, Penba;,ptltfij8�� Guarda, Cometa,
Rua AntoniO Tobtas, 50 � J ,.' and.r. ......" Fones: 72-0520 •
72-1709 - Telex 0474-23"A��R. ': �araguá do Sul;

-,

Embratur ,2714�2,� I

Agência
Cosmos de
Viagens ltda.
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[i.) a il�C.J tI'1 il'lfl.]
Fundado-em 10jmaioj1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn. Prof. ORT-SC
n.O 729 e Diretor de Empresa Jornalística n.O 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de Santa Ca
tarina. Redator: Flávio José Brugnago - ORT-SC n.O 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - ORT-SC N.o
219/84. Redação, Administração e Publicidade: Rua Co
ronel Procópio Gomes de Oliveira n.O 290 - Cx, Pos
tai 19 - Fone 72-0091 - 89250,Jaraguá do Sul SC.

Impr.essão: Camp. Gráf. EdiLZF - f. 22-0062 Blumenau
Assinaturas para Jaraguá do Sul: Cr$ 8.000,00
Outras cidades: .: : Cr$ 10.000,00
Número avulso: ....................• Cr$ 200,00
Número atrasado: ;............ Cr$ 300,00

. Representantes credenciados: Pereira de Souza & Cia.

Ltda, Tabula Veículos de Comunicação S/C Ltda. e Pro-

pai Propaganda Representações Ltda. ,

Este jornal é associado a ADJORJ/SC e ABRAJORI.

INGO I(RAUSE. TÉCNICO CONTÁBIL

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

Erlcerramento e/ou transformação.
Assistência fiscal, cont.ábil e trabalhista.

Serviços de assessoria na área admlnlstretivá, financeira
e comercial pare pequenas e

médias empresas.
Rua DOllaldo Gehring, 120 - Fone 72-0808 - Jguá. do SUl

Reserve estas datas: dias 27 e 28 de outubro.

Grande festa popular ria .Comunidade

.Evangélica de Três Rios do Norte (marreco assado e

strudel). Não esqueça! Vá prestigiar.

Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO
Comarca de Jaraguá do Sul

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá do Sul

( EDITAL DE PRAÇA

,O Doutor Sér.gio Luiz Rosa de. Bem, Juiz die Direito da
2a. Vara da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de
Santa Catarina, na forma da Lei, etc ...

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o se

guinte: Venda em la. Praça: Dia 24.09.84, às 16,30h.
Venda em 2a. Praça: Dia' 05.10.84, às 16:30 horas,
por quem mals der e maior lance oferecer. LOCAL: E
difício do Forum desta Comarca. EXECUCÃO N.o .1.220.

Exeqüente COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRÉITHAUPT S.A.
Executada MARIA DE OLIVEIRA. Bem à ser praceado:
Um terreno' urbano, situado nesta ddade, no lado par
da Rua 8 - João Januário Ayroso, com a érea de
481,50ms2, representado pelo lote n.O 16 do Loteamen
to Jardim Cristina, fazendo frente em 15,10ms. com a

Rua 8 - João Januãrio Ayroso, travessão dos fundos
CI11 15,00ms. com' a Rua 301 - Paulina Picollí, estre

mando pelo lado direito em 31,59ms, com o lote n.O
P. O terreno dista 17:30ms. da esquina formada pe
las ruas, IÍ.O 8'� João Januário Ayroso e Rua 298 -

rrm dcnornineção. Avaliado em Cr,$ 3,500.000,00. Nos
r utos não consta qualquer ônus ou recurso' pendente.

.

C:ado é pessado nesta, cidade de Jaraguá' do Sul, aos
es dias do mês de agosto dó ano de 1984 .. Eu, Ado!.
pho Mahfud, Escrlvão, o subscrevi.

Sérgio Luiz Rosa de BemJuiz de Direito da 2a. Vara

\

CONFIRA A IIIS�r(jR[A.u
Barão de Itapocu

.... HÁ 40 ANOS

- O Peitorla de
'

Angico Pelotense fa.
zia verdadeiro furor entre os atacados de
bronquites e catarros pulmonares e a sua

terapêutica' era largamente proclamada
pelos facultativos. O Barão de I tapitocahy,
doutor em medicina pela faculdade do ,R.
de Janeiro, condecorado pelos governos'
da Alemanha, Portugal e Itália e médico
do Hospital de Caridade, atestava que o

preparado pelo fa;macêutico, sr. Demln
gos eia Silva Pinto, é muito digno do a

colhimento público, porque produz ótimo
efeito nas moléstias broncho-pulmonares,
prlneipalmenee nas de caráter sub-agudo".

correndo insistentes boatos de que t,ria
sido aconselhado a renunciar ao cargo,

para trazer paz ao povo brásileiro.· ,

- Waldir O. Rubini comentava es

portes, lnfermandc que não chegara ao�
final o prélio entre o Seleto e o Faixa

Azul, jogo realizado em Guaramirim quan
do a partida -acusava um empate de dois
tentos. A certa altura o juiz assinalou
um pênalti. Não se conformaram os pin
gins, que não voltaram .mals ao campo,
pata Q 2.° tempo, perdendo os pontos
em favor do' Seleto. Arbitrava a partida
o juiz Aldo Prada.

... HÁ r)O ANOS

.... HÁ 20 ANOS

- A coluna Rotary dava a nomina
ta da dlreteria do Clube de Jaraguá do
Sul: Presidente - Rodolfo Hufenuessler;
Vice - Eugênio Silva; 1.° Secretário -

Nutzi - Hans Gerhard Mayer; 2.° Seere
tário - Dr. Mario de Souia; Tesoureiro
- Ivo Ewald' e Diretor de Protocolo �

Dr. Joern Soelter.
- O O;p,' Federal Lauro Carneiro

de Leyola' batia aquele'-papo com o Asses
sor Dr. José Fernandes,. do Ministro

- das
Minas e ,Energia, quando solicitou a re

messa para o Ministério, dos "Planos de
Aplicação" por parte da Celese, com a fi
nalidade de atacar as seguintes obras: a)
Instalação de rede de iluminação de Né
reu Ramos à Ribeirão Cavalo; b )' amplia
ção de linhas de alta e baixa .tensão em,

Itapocusinh-o; c) linhas de' baixa tensão
em Schroeder e d) realização de despe
sas com instalaçã-o de serviços de ener

gia elétrica em Corupá. Cada um tinha
a verba de 10 milhões de eruselres.

- O matutinO earloca Brasil-Portugal
trazia longo artigo, demonstrando aos

seus leitores de como trabalhava o pre
sidente. Getul'io Vargas - dizia-se - ln
teirava-se meticulosamente de todo o eX

pediente da admlnlstraçãe pública, sujeito
à 'sua assinatura, não havendo processo,
por mals simples que pudesse parecer,
que não merecesse a sua maior atenção.
Contava-se, então, o caso do operário E

milio G. Faisca, feitor da mina de carvão
de Barro Branco, em Criciuma-SC. O hu
milde operário, sobrevivente do torpedea
mento do navio-tanque "Piave", pretendia
sua incorporação, num dos contingentes
da FEB, aeenteeende, porém, que tinha
uma filha menor 'de 8 anos, cuja educa
ção despertava o interesse do Presidente.
A Organização Lage, à qual pertehcia a

mina de carvão, conhecendo do assunto,
.

comunica, ao Ministro Gustavo Capane
ma, da I:ducação, que assumiria a educa
ção da menor, case Emilio conseguisse a

incorporação nas Forças Expedicionárias.
O matutino elogiava o zelo carinhoso do
Presidente pelo bem estar e tranquilidade
dos seus concidadãos.

- O atentado ao jornaJista Carlos
Lacerda, no qual perdeu a vida o major
da aeronáutica Rubens Vaz, esgotava a

_' paciência do povo e das próprias forças
armadas, provad.> que ficou que os ag res

s�res faziam parte da guarda pessoal eto
Presidente _Getulio Vargas, que era dis
solvida, passando esse serviço a ser feito

pela polícia do E-xército. Por ocasião da
missa de 7.° dia, do Major: Vaz, à qua]
compareceram centenas de oficiais da ae-.

ronáutica, exército e marinha, o povo in

d_igllOu-se centra a polícia, tendo lneen-.
diado carros da mesma, pelo que todo o .:

policiamento ficava a cargo dos elemen-
,

tos. das forças.armadas. D. Jaime Câma
ra estava em visita 'a� Presidente Vargas,

HÁ 10 ANOS

Com a passagem de mais um ',a

no de fundação da cidade, Blumenav re-
- cebia dia 2 de setembro de 1974, os res

tos mortais' de seu" fundador, cumprindo
se," assim, o desejo manifesto pelo dr.
Hermann Otto Bruno Blumenau, quando
em 21 de setembro de 1884, já à bordo
do paquete alêmão "Strassburg", se diri
gia ao Imperador brasileiro. Os restos
mortais do fundador e de sua família e

ram depositados 'em um Mausolé� espe
cialmente construído e contou com a pre
sença do Governador Colombo Machado
Salles e C:o Embaixador da República Fe
deral da Alemanha, sr. Horst Roeding e

as autoridades locais.
_,;'

.>- f-

�"
"'(

�

, . .'';_ 0- Gr�miõ da Ju-Jentude Jaragua
ense realizava ne diä'-'14 dê setembro um

estupendo balle para os seus associados,
. no,Salão 'Cristo Rei�

PR08LEMASP
Notificações, defesas e acompanhamento de recursos por quem sabe das coisas e

tem longa prética no assunte. Profissiona is especializados examinam os problemas
com profundidade e acompãnham os (iSSU ntos com· ética e seriedade. Não custa
consultar. Telefones' (DDD�0482) 22-9874 ou 23-0804, chamando por Vrctor, ou

por interrnédio .do fone local 72-0091.
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RELOJOARIA AVENIDA
As mais fin�rs sugestões para presentes, :

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

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

SHARP
Venda e assistência técnica autorizada de

calculadoras.

COMERCIAL FLORIANI
Rua Venâncio da Silva Porto, 3�3 - ao lado da Weg-I

Telefone, 72·1492

FUNILARIA JARAGUA LTDA·

Calhas para todas as finalidades. -

Agora também ,aquecedores a

eriergia solar.

TERRAPLENAGEM VARGAS
Servtços de terraplenagem e. aterros

'TUBOS SANTA HEL,ENA
Tubos de concreto pare todas as 'Obras.

Consulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-1101,

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vlsta-se 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, vlolões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

H:OlVDA.
O 80",HO APENAS COMEÇOU •••

VEJA ESTAS VANTAGENS!
• 50 meses para pagar. Sem juros.
• Uma moto todo mês, por sorteio,
• Uma ou mais motos por lance.'
• Lanc,e vencedor quita as parcelas em ordem inversa.
• Lance vencido é devolvido na hera,
• Moto usada -. 'Nacional" de qualquer marca', ano e

modelo, serve como lance.

o centenário da Estrada de Ferro

---------------------------------�
Deixe o eviamento de- suas receitas nas mãos de quem entende do ramo.

'Farmácia ,Paraná
Administrada por profissionais farmacêu ticas formadas, com 10 anos de experiên
cia, sob cy direção de Neila Maria da Silva- CRF-1402/SC, filha de Jaraguá do Sul.
Aviamento de receitas, medicamentos e perfumarias e os melhores pl'eços da pra-

.

ça estão aqpi. Venha conferir! - Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Deodoro, h.o 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS./Sc.
\..; .)

"'\

Conheça os nossos. planos de pagamento e compre o seu lote no
JARDIM SÃO LUIZ a sua opção de morar bem.

Empreendi Imobiliários
Marcatto Ltda,

Creci 093 - 11." Região

Av. Mal.· Deodoro" 1.1.79 - Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguá do Sul - SC.

o dia 'de .ho]e assinala o

primeiro centenário da Es
trada de Ferro D. Teresa

Cristna, entidade que horne
n�geamos na edição ante

rior, pelo que ela represen
ta no contexto da economia
do Sul do Estado,

Imaginávamos que a ve

terana estradade ferro, com
tantos serviços prestados à
I mbituba, porto exportador
e a região carbonffera.vlvie
cercada ,de consideração,
respeito e veneração, pelo
que fez no passado, faz no

presente.e fará no futuro.
Enganamo-nos.
Lá como cá os problemas

existem, desafiando' a dese
jada convivência pacífica,
já que a estrada de ferro
faz circular a principal ri

queza do Sul catarinense.·
O JOrnal de Imbituba, e

dição de 21 de agosto mos

tra que a convivência. da es

trada de ferro com os . hábi.
,

tos da cidade não o é.
"Prefeito e Vereadores con

vocam Diretor da RFFSA",
diz o título, chamando it a-

tenção dos leitores para os
.

problemas. As, autoridades
convocaram o Diretor Che-
,fe da Divisão Operacional,
para que o mesmo fizesse

explanações a respeito dos

graves problemas enfrenta
dos ultimamente pelo mu

nicípio preveniente da. Es
trada de Ferro T. Cristina:

A convocação é clara e

explica que o traçado da li
n ha de ação j á foi rea llzado
e deixa transperecer' se o

pouco caso persistir os dois

poderes irão tomar por con-
, te própria as devidas provi
dências

'

que o caso de há
muito requer.
Que graves problemas são

os reclamados?
Os acidentes recentes, es

trangulamento do cresci
mento da cidade, sinalização
nas passagens de níveis, tú�
nel na Avenida Irineu Bor

nhausen, bueiros em Vila
Nova nas. proximidades da
Escola Bastleu José da Sil
va,'arborizar;ão ao lonqcda
Estrada de Ferro, drenagem
pluvial, sob a rede e mudan-

JARDIM SÃO LUIZ

ça no páteo de manobra,
prevenindo as reais necessi
dades para assegurar a fa
-cllidade de acesso, a segu
rança e o conforto da po
pulação através de instala
ções de infraestrutura e, ou
tros serviços nas áreas da
t:stf'ada de Ferro e o Muni

cíplo de Imbltuba.

o CONSÓRCIO HM DE MOTOS
PODE PRO'VAR ISTO.

A maneira modema de adquirir
a motocicleta HONDA.

.

• CONsORCIO É POUPANÇA ,

• REGULAMENTADO PELO MINISTERIO!JA FAZENDA
• FISCALIZADO �LA RECEITA FEDERAL
• MOTOS DE SUA ESCOLHA:
CG 125 - XL 125 S - XLX 250 R • CB 400

Finaliza: "Ao mesmo tem

po em que convidamos V.
Senhoria parà uma reunião
em Imbituba com data a

ser marcada a critério de
Vossa Senhoria, porém com

brevidade, a fim de encon

trarmos soluções' imediatas
para as necessidades apre
sentadas e inevitáveis para
a segurança da população-de
Imbituba". '

Não obstante os proble
mas criados entre a Dona
Teresa Cristi'na e a cidade e

porto de lmbituba, a sensi-
.

bilidade de ambos poderão
fazer as partes a conviver
em paz, pera trenqullldede
da cidade e progresso' da
rede.

, Passe numa loja HM e fa�a a sua inscrição.
DUPLA GARANTIA: HERMES MACEDDS.Ä: - HONDA MOTOR DÖBRAs,'-L-LT-DA-.

----lI

, .
----------� _-' -- -_._._- ---- - - -�__----o

�ONFIANÇA, SOLtOU E TÀADlÇÃO DE MAIS DE 50 ANOS.
Autorilaçie da S"F • MF - n� 03/10/257/'3

"
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24. Pelo terceiro ano consecutivo,
a equipe do Besc obteve 'o tltulo
da competição, ao derrotar o Ban
co Nacional por 4 a 3, gols, mar-

,

cados por Alemão, descontendo E
lói (2) e Carlos, para o Nacional.
Na decisão do terceiro lugar, o Ba

rnerindus de Guaramirim goleou o

Bradesco, 5 a 2, e, na oportunida
de, defrontaram-se amistosamente.
a Seleção Bancária de Jaraguá e a

Loja Klein, de Guaramirim, cam

peã pela LJFS, com a vitória sor

rindo às garotas guaramirenses por ,

2xO. O artilheiro do certame foi

Vogel, do Bradesco, com 47 gols
e o· goleiro menos vezado Sidnei

Nagel, da Naclenal.
EWALD t UDER DO ESTA·

,DUAL/ÇICLISMO - Com o 2." lu

gar obtido domingo, em Joinville,
na oitava etapa do ranking esta

dual de ciclismo, .síMo Roberto
Ewald, da Weg de Jaraguá do Sul,
passou a liderar o campeonato,
com 60 pontos, seguido por Afonso
Gentil Ramos, que tem 56 pontos:
Na classifleeçãc geral, Wanderlei
locatelli, também da Weg, está em

quinto, mas na prova de domingo
não concluiu o percurso.' Na 3a ..

categoria, Waldir Hornburg ficou
com o terceiro lugar. t Sílvlo E

wald, mesmo que não participe de
mais nenhuma prova pelo estadual,
ficaria com o vice-campeonato.,

O ciclista foi indicado pela Fe

deração Catarinense de Ciclismo, a

pedido da Confederação, para jun
to de outros cinco pedalistas da
categoria [únlor, re�lrzareÍíl um

teste de avaliação em S. Paulo, vi-·
sando a formação da seleção bra
sileira júnior, que disputará o Cam

peonato Sul-Americano' em Monte
vidéo. O jaraguaense está bastante
cotado.

BORGES O.BTéM OURO NO JU·
DÖ - Na cidade de Videira, reali
zou-se no final de semana, passado,
o Campeonato Estadual de Judô
Faixas Preta e Marron. Jaraguá, do
Sul, com apeio da Kohlbach, par-'
ticipou com a equipa do Beependi/
DME, onde, na faixa preta, Sílvio
Acácio Borges obteve o primeiro
lugar nas categorias peso pesado e

absoluto, enquanto Sérgio Albu

querque, ne faixa marron, foi o

terceiro colocado no peso leve. Sér

gib Leoni e Julrnir Rozza, faixas
marron também, não conseguiram
colocação.

WEG NÃO CONSEGUE CLASSI·

FICAÇÃO - A equipe da Eletro
motores Weg, não conseguiu a sua,

classificação para a final eS.!.i!dual
do Campeonato de Futebol" Ses La-

HANDEBOL, ONICO CLASSJFI·
CADO NOS REGrONAIS - O han-

, debol feminino foi a única modali
dade classificada nos Jogos Regio
nais Leste/Norte, disputados em B.

Camboriú, das quatro que Jaraguá
do Sul participou" No primeiro jo
ga, goleou impiedosamente Garuva

,

por 50 a, O, em seguida derrotou

Brusque - 29x 13 e venceu Blume
nau - 22x14, ficando" com o pri
meiro lugar. O futebol de salão

perdeu pera Joinville - 7x4, ven

ceu Brusque 4x2 e perdeu na final

para Itajaí, por 2 a 1. O volibol

"masculino, no 'primeiro jogo der
rotou Canoinhas por 2 sets a ° e

perdeuos dois seguintes para São
Bento do Sul e Pomerode, por idên
tico placar. Mas a decepção. maior

ficou com c bolão/masc. que não

conseguiu ganhar nenhuma das 3

partidas frente a Jbinville, Brusque
e Blumenau, ficando de fora, des'ta
feita, pera os Jogos Abertos de S.

Catarina, que serão realizados em

Concórdia, de 19 a 26 de outubro.
Aos JASC afora o handebol

feminino, Jaraguá do Sul levará ou

tras seis modalidades. São elas: a

tletismo masculino/feminino, judô
natação feminina, ciclismo, ginásti
ca olímp.ica m/f. e xadrez masco

FUTSAL: EXTRA-OFICIAL INI.
CIA TERÇA-FEIRA - A Liga Jara

guaense de Futebol de Salão dará

início terça-feira, dia 4 de setem-
.

bro ao seu Campeonato Extra-Ofi

clalde Futebol de Salãoj1984, ca

tegoria adulto, com oito clubes re

aularmente filiados e inscritos. A

;odada inaugural, na Ar'Weg, marca

para as 19 horas Mirtes x AAB�;
20h 15 Hermácia x Urbano e as'

21 h30 Marisol x Arweg. No dia 7,
sexta-feira próxima, feriado nacio

nal, a segunda rodada, no Ginásio

Artur Müller terá as partidas entre

19h Jaraguá Fabril x Coneza, 20,15
horas Hermeeie x Marisol e 21 h30

Mirtes x Arweg. O Extra-Oficial se

rá desdobrado em três fases e a

partida final deverá' ocorrer no dia
27 de novembro, na Arweg.

BESC É TRI-CAMPEÄ DO BAN·
CÁRIO ....:. O Campeonato Bancário
de Futebol de Salão de Jaraguá do

Sul, foi encerrado sexta-feira, dia

no, qUe vai ser disputado dias 15
e 16 de setembro, em Blumeneu. de
onde sairá o representante para o

Sul-Brasileiro. A fase regional, dis
putada em Joinville, na SER Tigre,
a representação jaraguaense ven

ceu' sábado passado' a Oxford, de
São Bento, por 2 a 1, mas perdeu
domingo para a Embraco, de Join

ville, por 3 a O, ficando alijada da

disputa.
'

TROFÉU CATARINENSE DE A

TLETISMO - O Troféu Catarinen
se de Atletismo, competição que
também serviria para a tomada de ..

índices de aproveitamento dos a

tletas pera os Jogos Abertos e que
'estava programado para o último
flnal-de-semene, na A.A. Tupy, em

Jolnville.: foi transferlde para os

dias 1.°, e 02 de setembro, em vir

tude do mau tempo, que deixou a

pista em estado precário. Jaraguá
do Sul vai tomar parte na compe
tição através dos atletas Waldir
Giese, Ca rlos Miranda, Laércio Mül.
ler, Marcos Beltramini, Sérgio Mar
tins, Hercílio André, Antônio For�
tes, Carlos Alberto Schiochet, Wal
ter Sonnenhohl, Francisco Alves,

z Clarice Kuhn, Cornélia Holzinger,
Dóris Ronchi, Rosiméri e Raque-l do
Nascimento.

BAEPENOI: FUTeBOL SUfÇO
HOJE - O iníciO do 4.° Torneio In
terna de Futebol .Suíço do Clube A
tlético Baependi - Troféu Sigolf
Schünke foi novamente adiado, de
vido ao mau tempo, no .sébado que
passou. Mas se o tempo permitir,
deve começar hoje, com as partl
das: 14h Zepelin x Trombadinha e

Nacional x Ristow, 15h América
x Última Hora e Giva x Asa Bran

'ca, 16h karaybas x Pinguela e J.
Fabril x Kaya. No dia 7 de setem

bro, à tarde, pela Chave A,' joga
rão Karaybas x .Teombadlnha, Pln

guela x Equibaga e Última Hora x

lepelin a, pela Chave B, Fabril x

Ristow, Kaya x Rio Branco e Na
cional x Giva.

VARZEANO CONTINUA NO J.
PESSOA - Se o ternpo não for ou
tra vez impecilho, deve haver nes

te domingo, dia 2, na Sociedade
João Pessoa, o desenvolvlmento da
sexta rodada do, 2.° Campeonato
Municipal de Futeboí Varzeano,
com jogos a. partir das 8h entre:

,S. Paulo x Canarinho, Astreneure x

S. Luzia, Atlântida x Malvice, Fi

gueirense x Jaraguá, Rio Molha x

Fluminense, Afax Cattoni e Pi
nheiros x Sup. Lenzi.

CRUZ DE MALTA· VAI A JO
INVILLE - O Cruz de Malta, de
Rio da Luz, derrotou 'domingo à

'----------------------------

tarde no seu estádio, ao Floresta,
de Pomerode, por 2 a 1, através
de gols anotados por C61i (2) e

Silvino, este do Floresta .• Os cruz

maltinos participam amanhã, dia'
2, em Joinville, de um quadrangu
lar promovido pelo Tocas, onde
participarão, ainda, o Real Madrid

'. e uma querte equipe convidada.
VOLKMAR LIDERA MOTOCI.

CLISMO --:::- O piloto Volkmar Ber

,clltold, da Meto Schroeder, de Ja
raguá do Sul, após a sexta etapa do
Campeonato Estadual de Motod-
.clismo-Velocidede., . realizada do

mingo, em Lages, continua na li ..

derança isoladà em três cateqorias:
250 nacional, força livre especial
e força livre nacional, onde obte
ve os 3.os e 2.° lugares, respecti
vamente.

OLISEJA SERA ENCERRADA
HOJE,À NOITE

A 3.a. Olimpíada Sesiana Jara

guaense - -Oliseja, que tem a .

participação de ,19 empresas e

1.707 atletas, será encerrada na
, noite deste sábad.o, no Ginásio,
de Esportes Artur Müller. No dó·

mingo passado, devido eo mau

tempo e estado da pista, não fo
ram realizadas as provas de a",

tletismo e durante reunião no

dia 29, quarta-feira, �ecidiu-se
realizá-Ias em outra oportunlda-

. de, sendo a modalidade elimina-,
da da -Olisela. No säbedo e do

mingo, na Sociedade Vieirense, o'
bolão definiu os classificados:
bola 16c:m - 1.0 João Wiest, 2.°'

Celesc; 3.° Weg e 4.<> Malwee; be-.
, Ia 23cm - 1.° Weg� 2.° Malwee,
3.° Marcatto e 4.<> Celesc.

E no - -final de-semana tam

bém, classificaram-se para dispu
tar· o terceiro lugar no futebol

, suíço veterano, Celesc e Malwee
e, o título da competição, Weg x

Kohlbach. isto a partir das 14

horas deste sábado. Serão encer

radas hoje, também, as modali
dades. de volibol, handebol, bas

quetebol, futebol de salão e tê-
nis de campo.

.

O encerramento da Oliseja, no
Artur Müller, dar-se-á com a en

trega de troféus aos vencedores
das modalidades, após a procla
mação dos resultados. No Juven

tus, durante. o 1.° Bai Ie do Ope
rário, receberão os troféus o carn
peão geral da Olimpíada e o cam

peão do desfi Ie de abertura (Ko-
. hlbach).

,.

f
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�',As Anotacões de Flávio José
,

, • A Secretaria de Turismo de Blumenau, vai realizar de
'5 a 14 de outubro, o Qktoberfest-84, com desfile de car

, ros alegóricos, bandas grupos folclórlcos, clube, de caça
, e tiro, dànças e outras atrações. Vai haver até concurso
,

nacional de tomadores de chope. Jaraguá do Sul marcará'
presença no evento, com a Bendinha Aurora' e' Um carro

. alegórico.
• Os rendimentos das cadernetas -de poupança, em se

tembro, serão de 11,15% em decorrênci'a da fixação dà

correçãO monetária em 10,6%. A ORTN pàssa a partir de
hoje pára Cr$ 16.169,61. Hoje também aumentam as ta

rifas postais e telegráficas, qUe sofrem reajuste de 84;6%
e, com isso; uma carta' simples, até 10 gramas, val de

Cr$ 65,00 para Cr$ l�O,OO.
o'

• Através de pleito democrático e direto, três' chapas
concorrem para a

-

nova diretoria da Associação dos Ser
vidores Públicos Municipais - Arsepum, cuja celeição dar
se-á no dia lOde setembro. Concorrem à presi-dência,
pela Chapa 1 "Situação" - Alfeu Peters, Chapa 2 "84"
- Aristides Panstein e Chapa 3 "Unidos" - Milton Ri
beiro. O eleitorado chega a 600.,
• A destac:ada atleta Clarice Kuhn, de Jaraguá do Sul,
embarc;a dia 5 próximo para oCochabambil, na Bolívia,,' en-

, de participará do Campeonato S,ulamericano para Atletas
até 16 anos, que visa a preparaçãô de atletas para as fu
turas Olimpíadas. Clarice, assim como Cornélia Holzinger,
são; agora, atle,tas adotadas pela Metalúrgica Trapp, em-

presa que passa a apoiár o atletismo.
o

-

• Na -área pol ítica, comenta-se como certa
o

a 'candidatu
re a' reeleição do deputado Dornbusch. O esquema seria,
mais ou menos assim. .Vasel cumprtrla o mandato até o"
fin-al e voltaria ao, Banco do' Br.asil, de onde, após, se

eandidataria a- deputado, com apoio de Dornbusch (que
penduraria a chuteira) e da máquin� administrativa que,'
acredita-se, deva continuar com o partido e cujo próximo
lnqulllno, para muitos, tem nome 'certo: Ivo Kortell.
• Está praticamente acertada a compra, pela Prefeitura,
de uma área pertencente à Comunidade Evangélica; rece

bida em doação da extinta Sociedade Progresso, para per-
o

muta com o imóvel da StAR" da rua Jorge Czerniewicz,
onde será construída a Casa da Cultura de Jaraguá. A
SCAR recebeu recursos do FAS, via Secretaria de Cultu
ra, Esporte e Turismo do Estado, equivalentes a 5.486,05
ORTNS.( Cr$ 88.707.288,94 a partir de hoje).
• O orçamento muniéipal de 1985 já começou a ser ela
berede. para Ser remetido à Câmara de Vereadores até
15 �E' outubro, O orçamento deste ano, de Cr; 2,3 bi-

,

lhões já foi atingi'.Jo ,e o do próximo ano deverá ficar en

tre Cr$ 6 a e-s 8 bilhões, ssçundo prevlsão do prefeito
Durval Vasel ,
• O Rotary Club de Jaraguá do Sul, na continuação da

Campanha de Segurança à Comunidade, que desenvolve
desde o início do ano, está preparande a edição de um

trabalho sobre primeiros socorros, com a colaboração do
Dr. Luiz Carlos Bonilauri e da Casa da Amizade. Serão

impressos 15 mil exemplares para distribuiç,ão' junto ii
comunidade.

'

• O Governo do Estado encaminhou 'die 14 de agosto
ao Governo 'Federal, documento com vistas ao desenvol
vimento 'da Operação Reconstrução. Dentre os créditos So

licitados, estão recursos para dragagem, retificação e de
sassoreamento nas bacias dos principais rios catarinen
ses, dentre eles o Itapoçu, que corta a microrregião.
• A Secretaria de Educação encerrou dia 24 as inscri
ções para o Concurso de Acesso, Promoção, Remoção, Lo

tação e Ingresso no" Magistério. Na área' da 19à . .uCRE, ,

'inscreveram-se 168 ao C.,nc"Urso 'de Aé:esso� '''Omoção, Re-.
moção e Lotaç,ão e �52 para Ingresso "0.

'

-Magistério, Pú-
,

blico Estadual.
'

','"
'

I.
I

SASSE"',
Café e Balas

,
,

PRODUTO� G9STO$OS

Mais' policiais a Jaraguá, .garante Sché
, o Secretário Heitor Sché, SITUAÇAO DE JARAGU,Á somente em 1985.
da Segurança Publica, que Os assuntos abordados O 'Secretário ela Adminis-
visitou. o VaJe do 'tapocu no versaram basicamente 50- tração da Prefeitura, Ivo
final da �I�inl" semana,' bre segurança. E nesse, par- Konell, conclernou ao Secre-
manteve conversações com ticular, Heitor Sché disse tário da Segurança Pública,
lideranças políticas, ernpre- que pelos mapas c;riminoló- atenção especial ao probte-
sariais e comunitárias, além gicos, Jaraguá do Sul é um ma local, dizendo que a mu-

de diriçentés
" do Colegiado .

dos municípios catarinenses nieipalidade tem auxiliado

,da Administração Pública. de menor índice de crlmlna- bastante a polícia e assim
Entre os objetivos da via- lidàde e reconheceu a ne- continuará fazendo, e desta-
gem,

'

a .representeção do cessidäde do aumento do e-- cou os esforços dos delega-
conjunto de secretarias, au- fetivo policial - hoje de dos locals, que, na sua 0-

tarquias e ç>rgãos . ligaqos à apenas 3.8 soldados - e a- pinião, têm tido desempe-
máquina edministretlva, ou- -nunclou para num .curto nho exemplar, apesar dos
vindo os pontos reivindica- .

espaço de ternpo, 'o atendi- problemas que enfrentam.
, tóriosde cada setor, para, 'mento da prioridade um do Já o Coordenador da Co-

'finalmente, encaminhar 'aos município, 'a implantação missão de Trânsito, Olavo
órgãos competentes. da' Companhia de Polícia Marquardt, apelou para que

,

Militar. os novos policiais sejam 10-
O encontro em' Jaraguá do O' Secretário informou go destacados para Jaraguá

"Sul reuniu também lideran- '

que estão sendo incorpora- do Súl, .esslm como um ofi-
ças de Corupá. Sché, a prlo- des 'e treinados novos' poli- eial pare: o comando; visan-

ri, traçou um' quadro da dais, que para cá serão do aumentar o policiamento
segurança pública nó Esta- : deslöcados, antes mesmo da ostensivo no trânsito urba-
do, dizendo que esta área é implantação da Companhia, no central: Vários outros

prioridade no govemo A=' cujos custos para a sua a- questionamentos- foram di-
min, cuja filosofia está vol- tivação giram em torno de rigidos ao Secretário sobre
'.tada pera a valorização do Cr$

-

600 milhões. a questão.
homem. Acrescentou que "a Quanto a construção da
per das dificuldades, a po- "nove delegada e cadeia pú-
lícia está cumprindo o seu bllce, Sché adiantou que as

papel.
'

Temos carência' de 'atuels instalações, apesar de
pessoal é não bastasse isso 'pequenas, não são das pio-
muitas delegacias e cadeias res e descartou qualquer
.estão em sltuação ': precária possibilidade de' atender
e os recursos inexistem pa- reivindicação de imediato,
ra os melhoramentos". devendo entrar, em estudos

'.{

Semana da Pátria
abre hoje

Com a presença de au- xecução do Hino Nacional
toridades dos três pode- pela Rádiq Jaraguá El rar-
res, representantes dos ticipaçãà 'da 'fanfarra, do
estabelecimentos dê ensi- Colégio São Luís, pela Ma-
no, dos centros cívicos e rechal Deodoro; às' 8 h,
da comunidade, será a- 'hasteamento· das bandei-
berta às 8 horas deste sá- ras, sendo orador o pre-
bado, defronte a Prefeitu- feito Durval Vasel e, às 9h
ra Municipal, a programa- início do desflle cfvico-es-

ção da Semana da Pátria. colar, nesta ordern: Banda
Ao som do Hino Nacional Municipal, Sala de Multi-
as bandeiras serão hastea- meios, APAE, Jardim In.
das e ato continue 'o juiz fância Marieta Rubini, Ban
de Direito da 2a. Vara, Dr. da do Sesi, Programa De-
Sérgip Luiz Rosa de Bem, senvolvirnento InfantiljSe-
orador oficial do"dia, fará si, .Jardins de Infância E-
pronunciamento, Às 18h, manuel, Jangadinha, Pes-

.

G arriamernto das bandei- talozzi e as escolas e co-
ras à cargo da Associação légios _ ParticuJ�r Jara-
dos Veteeanos da FEB, guá, 19 de Abril, Albano
Seção Regi�nal de Jàraguá Kanzler, Alberto Bauer,
do Sul.

, Cristina Marcatto, Holan-
Do dia 2! a 6 de setem- do M, Gonçalves, Euclides

bro, às 8 e 18h, has�eameJ1. da Cunha, 'Giardirii Lenzi,
to e arri-atnento ..das bah'-, Roland 'Do'�l')busch, [)uar-
'deiras, cO,rn, homenagehs,

'-

'fe Ma,gàlhães, H'eleodoro
pela Associação Jaragua- ,Borges, Divina 'Providên
ense de :Estudantesi 'GrupO cia,' Abdoh Batista e São
Albano Kanzler" Colégio' Luís. O 'encerrament? da
Abdol1 Batista; Escola He- Semana da P�tria aconte-
leodoro' Bprges',-e ,Colégio cerá 'às 17 horas, com o

Divina' Providênci,a.: '

, ,arr,iamento das, bandeiras
Na sexta-feira, dia 7, à$ e solenidade a C.9r90 do

6 horas", alvorada festiva, Grupo Escoteiro Jacorita-
com queí'ma de fogos; re. ba, e Movimento Bal;1dei-'
picar de >sinos, sirenes, e- 'rante,

�·-----------.---'---·------·�---------------------I

ESTRANHEZA

O' empresário e integran
te da ,diretori.a do Corpç de
Bombeiros Voluntários, Jo�
sé Carlos Neves, manifestou,
ao Secretário a sue estranhe
za pelo fato do muni.cípio ,

ter aceito a ponderação do
governador Amin, para a

redução do valer do convê
nio para a manutenção da

corporação, de 60, para 40
menores salários do Estado,
em vista das, enchentes, en

quanto cidades menores ga
nham quertéls e os respec
tivos soldados. Proclarneo- v

do "justiça e não ser passa
dos para traz", trouxe exem

plo do Programa "Olha o

Peixe", onde, mesmo Jara

guá tendo a décima-primei
ra população' catarinense,
ainda não recebeu o "Olha C
o Peixe", apesar' do 'cadas
tramento das famílias já ter

, sido realizado.
.Gê mostrava-se centra

riedo com a situação. I

DELEGAD'OS

O Delegado' Regional Dr.
Adhemar Grubba e os dele-

'

gados de polícia Jotados na

,Comarca, Drs. Celso Roque
dos Santos e Olívio Winrich,
participaram domingo, em

Flortanópqlis, de reunlao

Ide todos os delegados de,
polícia do Estado, ocasião
em que foi procedida uma

avaliação minueiosq da a<

plicação e desenvolvimento,
do programa de segurança
pública e serviços estabele
cido pela atual administra-
ção da SSP, bem como sua

projeção e ampliação futu
ra's, entre outros assuntos
da classe Poli�iaL.
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