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EUGÊNIO VICTOR ' SCHMÖCKEl

ANO 66, - JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA _;

JARAGUA' .

co SUL - CIDADE ,'SfMBOLO' DA > FAMfLlA JOURDAN.

Citur vai apoiar turismo local',"
o Presidente da Citur,. novembro e para o qual paço na area turís,tic:i:! que

companhia oficial dé turis- veio buscar apolo:
' No en"' lhe é de justiça e defendeu

mo de Santa Catarina, Aír. contro que manteve com di- major integração ,entre»
ton Oliveira, esteve em Ja-' rigentes lojistas e no qual órgão que di�ige

.

e o poder
raguá do Sul quarta-feirá, esteve presente o Secretá- público municipal. ,

tratando com as autorida- r+o
. � Pé Turis�o Balduin?' C�mo pólo de

" apoio ,tu�,
des rnunlclpais e ernpresé- Raulln?, o Presidente �a CI- rfstico, no. filJal .de outubro
rios, acerca de um projeto tur dl�se que Jaragua do virão a Jar,aguá. do ,Sv_! e

qu,e pretende executar em Sul esta preenchendo o es-
posteriormente a Corupé . e

,

Camelo"s: 10J·Ista','s Pomerode, u.m, grupo ..de a-

., . gentes ,de Viagens 'e jorna-

firmám posição li�tas especializa��s e� tu-
.

" rtsrno, quando visiteräe os

O Clube de Diretores Lojistas, que agrupa ernpresérios. principais, pontos ,tu:rLsticos
do ramo do comércio, responsável. por elevada parcela da e colherão subsídios pera

economia de Jaraguá d Sul, firmou posição ante ao pro- uma melhor programação e

blema dos vendedores ambulantes ou camelôs, que inva- div�l.gação d,a, região, prin-
dem calçadas e ruas,' numa flagrante concorrência aos es- cipaln1ente paraque os tu-

tabelecimentos leqalmente Insteledes e geradores de em- ristas que transitem pela
pregos, Uma comissãode cedelistas reuniu-se e decidiu os SR-101 se dirijam para es-

pontos vitais do do,cumento que entregará ao prefeito Dur- tas cidades.
'

val Vasel, em mãos, expondo a questão ante a' ótica dos Segundo Airton Oliveira,
empresários-lojistas e apresentando suqestões, prevê-se uma -grande leva

.Sequndc os comerciantes, es vendedores ambulantes de turistas .napróxirna tem-

ou camelôs ·estão livres de vários encargos como pró-la- porada, sendo que da ,Ar-.,
bore, honorários' do contador, salários, : encargos, sociais, gentina deverão vir a Santa

luz, água, telefone, seguro, despesas -várias, IPTU, ICM, Catarina, em torno de 400"
PIS, IPI, Finsocial e outros, muito embora a maior'ia. te- mil. O fato principal da vin-
nham alvarás. No entanto, julgam que é uma concorrên-" da do Presidente -da "Citur

cia defronte as próprias lojas, contribuindo para uma, a Jaraguá do Sul, foi buscar,
imagem negativa da cidade, além de obstruir as calçadas ?poio para a viabilização da
e vias péblicas, com a agravante dé Incomodar os próprios, Feira de Amostras e Ven-

transeuntes. das de Produtos' : de Santa

Os cedelistas, seçundc um dos membros da comis- Catarina, no Rio de Janeiro

são, desejam um -poslclonamento do Poder Executivo, para ,( quarto Estado emissor , de

evitar problemas maicres no futuro. Apontaram também .turismo pare SC), onde.

que os camelôs são originários de outras eidedes " e ao ,ti- num pavilhão de 3\ mil m2"
nal do dia ou da semana retornam à .oriqem, levando o serão expostos e vendidos

produto da arrecádação, que poderia continuar circulan- produtos característic.Os. do

do na cidade. Estado" fabricados por pe-
Para o disciplinl'lmento dos ambulantes, Ó CDL de quenos' empresários.

Jaraguá do Sul elaborou estudo, apontando um elenco de, A Feira' acontecerá na se-

medidas que poderiam ser tornadas pela Prefeitura, como gunda quinzena de novem-

por exemplo, na retirada do alvarár o'vendedor -am'bulan- bro,durante tréte di�'sf,'0r1-
tE' deverià comprovar residência fixa na cidade; fixação de se pretende atrair, 8,Omil
,de um-local para ,exercer a _atividade, longe d.as ,C9sas cO:-

pessoas. A idéia; segunao o

merciais e' lojas; exigência, por parte da PrefeitUra, da Presidente da Citur, é mos"

nota fiscal de procedência das; rh�réador::ias e, afora esses, trar e v.ender ,produtos' da
unÍla fiscalizàçãà mais rigorosa; e comprovante de que a col'onização' alemã,' italiana
pessoa não está conseguindö erylpre§o, para exercer esta

e açoriana - doces, frutas,
atrvidade. �\ .," têxteis, confecções,. vinbos,

.'Pre,ce.l·to no e,omício queijos, camarão" entre ou- ,

J. � tros-..::_ que servirão como

1
'

d··· atrativos para. a vind,a· .de

pe as ..
,

-tretas maior número de turistas �

O prefeito DlJrval Vasel confirmou a sua participação Santa Catarina.

no _próximo dia 11, em Florianópolis, no com.íciõ supra- Durante:a FeiTa .f'hàvérá
partidário pel-éis eleições diretas�lá,' patröcinadó' pelos par- shows com artistas' popúlér"
tidos de opÓsição e onere estarão' 1ado-a"lado o Senador res, além de restaurante ·tí-'

Jaison Barreto e o Governador Esperidião Amin, adversá- 'pico com pratQs da oozinha

ri0S nas e'leições de 1982'. O �omícioacon,te,cérá defronte catarinen�e. As '·-empresas
êi Catedral, na Praça XV, e o' alcaide jaraguaense, justifi- interessadas poderão adqui�
cando a sua panicipa�ãoí afirrn�o qUe :�sempr� desefg';10s r,ir seus' própdos' estandes
as' diretas-já e caso não-venham á' ser conêr�tiiadàs� apo"\,.: ou as prefeituras compràm
iamos a ida qO candidato da Aliança Democrática, Tan�.", estahdes' coletivos 'para ä:

cr�c!o Neves, ao Colégio Eleitoral, mas para tanto, também;�. 'vendä dos produtos ,de ,séus
'deveremos ser fortes" pois mais facilmente sairão' as elei�i?(' mUnicípios, di�se Afrtón 0-

o

)õés c;liretéils para, a Pres-idência da República", . , liv�rnl,

Guaramírim inaugura
. ,

'
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'

,

'
'" ,,'

,
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'

Férum dia 28 ' ,

._-� �'. -'
.. ,

s�mbargador Eduardo Pe-·
dro Carneiro. da Cunha,
Presidente do Ti:ibunal de

Justiça de Santa' Catarina,
do Prefeito .José de Agui,ar,
do Juiz de Direito e Dire

tGlr do Fero, Dr. lrlneu ßi�
anchie 'demais a�toridi;\c!es ,

dós três: poderes. ,

, Ainda em Gueramirlm..o
.

Prefeito .' José de Aguiar.
procedeu �stá semana" a

entrega dos recursos ao,

Hospital Munkipa,l Santo
Antônio, Casa da Amiza
de e Centro Comunltätio,
oriundos das 'prbmoções
s(j€iá'i,s e esportivas desen-.

'.

. volvidas durante 'os 'feste

jos dós 35 anos de érnan
cipàçã() do rnunlcfplo. Os

'

quase Cr$ 3, milhões, fo.�
ram divididos equitativa}
mente.

'

,
A Comarca

.

de Guara;.
, rló!irim,---,- que.abrange ain
da Massaranduba e Sch
roeder �----- ganhará no dia

� 28 de setembro, o
.

novo
PêlJáci9. da justiça,' .com a

.

inauguração do' Fórum
, "Desembargador' Mallrflio
da Costa Coimbra", nome

escolhido. pelo Tribunal
Pleno, na sessão de. 1..� de

,

,agosto de 1984. çonstru:Í
do em convênio entre a

.
Prefeitura' Muniçip�1 , e, q

,

Tribunal ele Justiça'do Es'
tado; que aplicou nas obras,

" físicas Cr$ '44,5 milhões,
o Fórum foi, iniciado em'

, princípios de dezembro do
ano passado e 'posslJ;i' 430

" m2.( em dois pavlrnentos.
A inauguração está mar-.

cada para às, 10h30 do dia
28; com a, presença, do De-

, ICM

i O ICM' recolhido
.-

�.-

. Arr�cadação federal/JS
A errecadação de tributos 6,133°/� da errecadaçâo dá

f.eder.ais,. do município de Delegada dá Recéi�a Fede-
Jaraguá do S�I, nö, ano

'

d.�t - ral, Foram 708 os estabele-
,

'

1983;" 'atingjó a ,' cimentos paga,ntes, naquel�
Cr$ 5.055.999;047/(:0111; um' ano e 1.618 domicHiadbs;
'crescimento de '10�t9,3;%:env bem como," 8.487 pessoas
relação a 19à2� q'uäl'ldo à físiqls pagantes, pára 21.434

,

d
� om'ou dorrliciliadas .•arreca açao s .

Cr$ 2.408.371,350, com ih- A Asso�Iqção 'Com�rcial
dice bem' abaixo da infla-

e Indust'rial de )araguá do
ção re�1 do períôdo, que foi Sul, com base nos números
de 230%. -' apresßntàd�sl Observa que

A informação é da pró� se éonsl-derado O decrésci-

pri� Receita Federal, onde mo de <>,06°/0 no, consumo
se observa que com tal ar- de ene,rgi,é) industrial em 83,
recadação, Jaraguá do Sul Jkapatente a resessão em

posicionou-se como ,o 144.0 'Jaraguá do Sul. Quanto aos

màior ....a-rrecadador, do País, demais, municípios do Vale

quando em 1982, ocupava a de Itapoéu, no que se, re'la-
127a. coloc_gção. No âmbito ciona aq consumo de ener"

da Região Fiscal (Paraná e gia elétrica, Corupá acusou

Santa Catl;lrina), fi9ura.co-', crescimento de, 121,6,9%�m
mo c 13."mafor

,. arrecada- "cömp�,raçã6 198�f1982, Gua- r
dor; enquanto .e.fu:;1982l '9'" ;, rarni:rim, 115,06%, Massa-
cup�va 0"í2�i,íúMr; por�ti1� randoba 190,81%, 'e Sch- ,

contjnuil cam "a ',' posi�ão \ rbeder 32,38%. '�
inaltera(la' (3�0 túgah com<:t " ""; ,

maior arrecadador da Dele·

gaci� da Receita Federäl,
queabriga, dentre . outros,
os dois maiores parques 'fa
bríúlo Estado, Joinv'i1le e"

Blu�enau. ' ;

I sto representa 0,00372
por,ce�to da arrecadação do
Pé)ís; 0,08112%. da arreca-"
dalão -da R�lão fiscal e,

pelas �',
empresas jaraguaenses em

agosto, foi de·., , ..

Cr$ 'h799.989.063,49 con

tra os 'Cr$ '5se,994.169,16
. em àgosto/83"porlanto com
superávit de ;

1.210.994.894,33 que cor. ','

, respon.de ,Q 205,60%.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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j ,ROTARAÇt":_' ApÓ's pe-
_j riodo de inatividade, o Ro-

I taract Clube de Jarag\J� do
Sul foi reativado e empos
sa a neva diretoria no dia
15, às 20h, no resteurerite
do Parque Malwee. É seu

presidente E>alva Araldl, vi·
ce, Sigmar Raeder, secretá
ria Elisabeth Mueller, te

soureira Osli Martini e di
retores de avenida Sigmar
Raeder, Carlos Moacir Chio
dini, Roseméry Pett e Jairo
Cisz. ",Membros de Rotary,
Rotaract e -Interacr do Dis
trito 465 deverão pres'tigiar
a pbsse festiva.

"

GOVERNADOR - Na 3a,
feira, dia 11 i fará sua visita
oficial ao Rotary Club de.
Jaraguá do Sul, o Governa
dor do Distrito 465, Jsa

quim de Assis Santana, .que
às 16h30 'i rá se reun i r com

o presidente EI'secretário, às
17h30 com -membros do Ro
tarect e Interact, .às l�h, aso,
semblêia e às 2Qh, 'pertlctpe ' '

do jantar festivo em sua ho
menagem, no Itajare , O pre
sidente Alidor Lueders pre-,
p�ra com" carinho a honro
sa visita.

DEBUTANTES - Já são
conhecidas: as madrinhas
das debutantes do C.A Bae-

"

CORREIO "po PóvO

Gente,& Informações
: ..

_

-

I FORMATURA - Rosânge
Ia Mar-garida Lenzt é outra

jaraguaense que Venceu as

barreiras da universidade.
'Ela formou-se domingo, dia
2, às 17h, na Reitoria da

. UFSC, nó curso 'dI', Farmé
'cia-Bioquímica, {Análises

. CHnicas) e está realizando
especialização no ramo que
.abraçou. Rosângel.a é filha'
de Dúlcio e Terezinhe Müra
ra Lenzi. Parabéns, pela con- '

quista do laurel! '.
DR. JOS!! - Já perfeita

mente ambientado à cidade
e gostando muito; o Dr. Jo
sé Guilherme de Souza, que
assumiu die 31, sexta-feira, .

a 1 a'. Vara da Comarca de
Jaraguá do

"

SÚl. Vindo 'de'
Timbó, o novo juiz de. di-

'

reito travou breve téte-a-té
te com a coluna, eIl" seu

gabinete'; em companhia dó"
Dr. Barbosa. Desejamos ao'

magistrado sucesso no seu

novo campo de t-rabalho.
.

OS COLIN - Dia 6 de
'

, outubro; na sede da AABB,
em Joinville, acontecerá o

1.c Encontro dá Família Co
lin, que vai reunir os des

cendentes" dê Johann Hein
rich Colin ä de Johann Hein
rich Julius' Colin, para se

conhecerem; De Jaragu� do
Sul pertlclperé a Dona Etna
Colirr ,Mahfud; genitora de

. Amadeu, Antônio, Mário e

pendi! que no dla S""dE;' ou
tubro. serão apresentadas à
sociedade local. São elas a

primelra dama Maria Lulza
Vasel, esposa do prefeito
Durval Vasel e a Sra. Marisa
Wiest, esposa do empresá
rio Jáiro.Wiest. Convites pa-.
ra o','baile .branco éstão, dr-�,
culando-é dia 17 de setem

bro 'iniCiá-se a' reserva' de
mesas, �o preço- .de Cr$ 35
mil.

,.

CASAMENTOS Neste
sábado, 17h, !la Igreja Ma
triz, Arnaldo Felippi/Sandra
Rossi e Scharies

.

Klitzkej
Sílvia Rosa e às 20h, Celso
Bisoni/Hilda Siomeski';" Na
Barra, 18h, Renáto Kondla
tschjAIiCla Moretto' e na'

IIha"da. Figuéir'a;' 19h, 'Nery
Spézia)Rõsana .

TironL No
dia 12, na Matriz, 18h, Síl�
via, MaesjValdete Rebello.
Na 'CGmunidade EvÉmgélicà
de JQãO Pessoà, hoje, 17h','
Aldemir Lélnge/Efi.a Meier e
na Igreja do centro, às 18h,
Femahdo 'F is c h e r/Roselí
Krau'se.-. t,
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. Berçário Mater- I

y oom nal Bem ..me-querlI c
m�

�
,

(J(!)�[il Com carinho, e amor. !,

, Deixe suas crianças de O a 4 anos ti
sob nossos cuidados. Funcionamos a rua ,Emílio Stein �i'

I n.C -l80 -: ' Fone 72-2008, COm atendimento por hora, ii

I meio período ou período integral/em �mbiente afetivo,. i
alegre e seguro. A freqüência poderä' ser e,m somente 2 fi
ou 3 dias, a combinar. Dirt?�ão 'de" quzama Ampessan III (psicóloga) e coordenação' de Bj,�gii'ZinJp'edagoga,). iO
��"!���i=�i��•

J .:._.

tle' vai chegar e
voc� vai

.

'

gastat ..

Em breve.,

'"édito em

.Jar.gu'ã do Sul.

·

Adolpho Mahfud.
CASÓRIO CHIC - Um ca-

samento alinhado econte-
· ceu sábado, na Igreja Ma

.

triz, dos jovens Paulo My-
· ciel de Arruda, da sociedade
lageana, com a bonlta., Ma
risa Plezera. São filhos de
Manoel (WilmA) de Arruda
e. de Ângelo (Fraya) Piaze
ra e receberam es convida
dos no Baependi. O Sul, foi
o roteiro, da lua-de-mel do
jovem casal. Felicidades!
NA BI,ENAL - As sen ho

ras Mandy Neitzel Wagner e
Sally Neitzel Caropreso, par
ticiparam no mês de ag9sto
findo, em São Paulo, da 8a.
'Bienal do Livro, que foi um

sucesso e; de lá, trouxeram

muitas novidades em livros
'e demals publicações, em to

das as áreas, para suas lo.

jas:
GEN T E - O advogado

Mário César (Cíntia) Felip
pl,' transando novidades
quentes ne . praça. Aguar
dem! ** Encontra-se na Eu- .

rapa, à negócios, o diretor
presidente da Marisol, Pe
dro Donini. **-COIOCOli ali
anças na mão direita, dia

'1.<', o casal Adilar : Dalso
chio/Edwlrqes Domaszak,
em Massaranduba. ,**' Tro
cou idade dia 1.0, o ernpre
sário Lauro Pietsch e no .

dia 12 rasga folhinha, a

Srta .. Óenise da Silva, fun
cionária da Caixa Econômi
ca, em Joinville.

BONECAS VIVAS - O Li
ans Clube Cidade Industrial
abriu inscrições para o Con
curso Bonecas Vivas, pro�
moção anual de grande su

éesso. Desta feita aéontece-
, rá no dià 17 de outubro, no
C.A. Baependi ,e os pais in-.
teressados poderão inscre-.
ver suas crianças nas Lojas
May,-com o Sr. Alcir"

FESTA/NEREU .....,. A Co
munidade de Nereu Ramos

prógramou para os dias 15,
e 16 de setembro, a festa

.

em honra .a padroeira Nos-
. sa Senhora do Rosário, t.nl"

ciando com missas às 19h.
de sábado e 8h30 de do
mingo, seguidas de festejos
populares. A renda reverte
rá para as obras de ,recupe
ração do teto;

ENGENHO - Bastante la
me�t�do o fechamento da
Pizzaria Engenho, da' R�i-,
noldo Rau, ponto �e encon
tro da juven�ude, cujas ins

talações ,estão à vend�., Os
proprietários � Rogério e Lo
reno estão "Ievantando a

campamento" e s�g(!indo pá.
ra' o Mato Gros�9, Perde
Jarág�á do Sul lJr:ná ótima.
casa.

�
.

. .
.

'. GUARAMIRIM: - O, pre
sidente Izídio Carlos Peixer,
do. Rotary de Guaramirim,
confirmou pare o dia lOde
novembro o Baile das De

butantes, �a .Soctedade Ati-
.radores Diana, .com. música
de Moacir e seu Conjunto.
/(5 inscrições já, foram

'. em
cerradas, com grande nú
mero de menirras-moçes pa
ra o debut.

CORAL GAÚCHO - Já se

e�coAtram na cidade, os

membros do Coral Martin

Luther, de Porto Alegre, que BAILE/REI - A Socieda-
rará na noite de hoje, às 20 de Alvorada promove . dia
horas, apresentação na Igre- 15, com música da. Bandi-

ja Evangélica do, centro. O nha -Lyra de Pomerode, o

regente é o Pastor, Hans tradicional baile. de rei.' E

Spring, que foi Pastor na- no dia 23, a comunidade 'de
Barra do Rio Cerro e regeu. RioCerro.H reallza.. a festa
o coral da Comunidade E-. da Igreja Evangélica Cristo

vangélica local-
.

_ Bom Pastor, . com inúmeras

etrações. O' presidente Ger-
TOQUES _:_ Até o�Hnal do hard Schünke convida a to-

mês a Fininvest muda para dós.
as novas instalações, na Ma-
rechal Deodoro, ao lado do PALESTRAS - A partir
Bamerindus. ** A Metalúr- de segundá-feira, dia l O, ha-'
gi.ca_Trapp promoveu coque-: verépalestras sobre o terna
tel querte à noite, no Bae- ,"A Igreja", em vários locais

pendi, com a imprensa, quarr daParóqula Apóstolo Tiago,
do apresentou as atletas sendo naquele dia no Salão
Cornélia e Clarlce, que a-. Amizade, dia 12 na Igreja
dotou. ** O empresário Ru- , Evangélica de Santa luzia e

dolfo Kreis, doou e-s 500 dia 13 no Salão Doer inq,
mil a Saciedade Vieirense, sempre às 20 horas:
para continuidade das obras
da sede social. É o padri
nho do salão número 1. **

"Clotilde: Brisa, Vento e

Cerração" f.oi a' peça' teatral

apresentada no final-de-se
mana, no Beira Rio, com

, pouco público. Faltou divul·'

DR. ÉVERTON ,._ No dia
30 de ago"Sto foram escolhi
dos os· representantes dos
Procuradores de Justiça jun
ta ao Conselho Superior do
Ministério Público de Santa
Catarina. Os eleitos ,foram
os drs. Everton Jorge.,da Luz
e Maurílio Moreira Leite, o'

." , ,.."

.
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primeiro como titular e o,

S.ê_�u.ndo 'na qualidade de

suplente. O dr. Everton per
tence ao quadro ,de sócios,
.do, Rotê!"r)' .Club' Floriancpc- "

lis, onde.é secretário. Nos-.
sos parabénsl. .:

FEIRA T�XTIL - A ' Ca

rlnhoso. Dalcell's, Dalrnar,
Fruet, fôrlin, Marisol e Mar�
certo, todas de Jaraguá do
Sul, fazendo sucesso na Fei-

.

ra Têxtil, na Expoville, que
"encerra dia 11,,' próximo."
Nossos produtos .estão sen

do muito procurados, assim
. como oCOrrem nos postos,

de vendas da cidade. O que
é muito bom.

F I N A 'I S - Esteve em

Jaraguá do Sul, quarta-feira;
o presidente da Citur, Air
ton Oliveira, mantendo con-.
tactos na, área turística. **

Da 19a.,Ucre, con'vite che

gando para as solenidades
de abertura dos V Jogos Es
col,ares, Regionais,' dia 15,
às 8h, no C A. Baependi. ** "

Foram bastant�s prestigi'a
das as solenidades da Se
mana da Pátria, em Jara

guá do Su-L ** Pia 10 de se

tembro, segunda-feira, é o'

Diá Naçional da Imprensa"
data magna do quarto P9- ,

der.,Até a próxima .

�-------_.-------,

ClínicadeOlhosJaraguá'
DR. WALTER CORAL,
OFTALMOlOGISTA,

Atendimento: 2a., .4a. e 6'a;: Jeira$'; .das 8-o12h' e

das 14�2Óh: Atende-se tàmbém' com' hora marcada.

Rua Guilherme Weege; 72' (próximO; 'ab Café Bauer)
Telefone: 72·1368.

.

Grande promoção de rel9gios Technos a
,

Cr$ 35.000,00' ou Cr$ 9.100,00 mensai,s na

Relojoaria Avenida
Jóias e Rel'óSJios

Marechal Deodoro, 431, e Getúlio Vargas, 9

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Venâncio Nicoluzzi ,

No dia 28 de agosto de 1984, o "CORREIO DO
povO", perdeu o seu'primeiro tipógrafo, na pessoa de
Venâncio Nicoluzzi - o Venancinho - COrno ele era

popularmente conhecido.
Aos 78 anos o nosso querido Venancinho deixava

'esta vida terrenal, serenamente como sempre foi, mes

mo quando sob. o acesso de uma intermitente asma

que o acompanhou 'pela vida afora.
'

Foi um profissional completo e com suas agels
mãos transformava em mensagens es tipos isolados que
ele ia buscar na caixa. tomo tipógrafo não tinha dia
ou hora para trabalhar. Sempre que uma notícia exi

.gisse a sua presença, lá se ia o Venancinho tipografia
adentro, para cumprir com O seu dever.

Até a SUa aposentadoria desempenhou suas rele
vantes tarefas, permitindo que o nosso jornál saisse
normalmente, 'mesmo quando algum imprevisto exigia
mais um esforço de bem atender aos nossos leitores.

Sempre no anonimato, ele conseguia projetar as

notícias e as pessoas que desfilavam dlante dos olhos
em forma de letras e palavras, para completar frases
e mais frases.

.

Sem o seu trabalhe não saía o jornal. Foi o mes

tre de muitos outros que ingressaram na profissão de
. tipógrafo, que hoje choram a partida do profissional
mais completo em nosso meio.

.

Conheceu todos os proprietários e diretores de
O CORREIO DO POVO, depois só CORREIO DO POVO.
Conviveu com Venâncio da Silva Porto, Artur Müller,
Wa'ldemar Grubba, Mário Tavares da Cunha Mello, Ho
norato Tomelin, Augusto Sylvio Prodoehl, Darci Ferk
ruessen de Mello, Paulino Pedri, o Witt, o Rainer, o
Neitzel, Murillo e Wolf.

Quando já guardava o seu leito, quem sabe jä sen

tindo o seu fim próximo, pedia à sua esposa Wanda
que, se o seu desenlace se desse pela manhã, que não
o sepultassem no mesmo dia. E ele morreu de manhã
zinha ...

Velhos companheiros compareceram. ao guardamen
to de seu corpo.

Entre eles, o de seu inseparável amigo - Emílio
da Silva. Este, tocado de grande emoção, pousando a

sua mão sobre os dedos cru�ados do amigo inanima
do, num monólogo que levou os presentes', aos prantos,
lembrava passagens de antigamente, invocando a lem
brança do Venancinho, de qua.ndo subtraía melancias

.

em terreno alheio, mesmo sob a mira do seu dono
com um vasto trabuco em suas mãos, as traquinagens
de todos os jovens.

O seu sepultamento deu-�e às 9 horas da manhã
de quarta-feira, dia 29 de agosto de 1984, no jazigo
de seus pais.

Deixa ó Venancinho a esposa, d. Wanda, o Rodri
go, a lelanda e a Antonilda, nora, genros, 17,netos e

6 bisnetos.
A municipalidade ·deveria designar uma de suas

vias. públicas com o seu nome, como a mais justa das
homenagens de uma pessoa tão importante para Jara
guá ,do Sul, perpetuando a imagem do tipógrafo, na

pessoa de seu primeiro profissional nesta terra.
Pessoalmente convivemos com o Venancinho e a

miúde visitávamos o veterano profissional em SUa resi
dência, no bairro de Nova Brasília. Só temos em nossa

lembrança passagens ag'radáveis deste grande amigo, que
já seguiu para o Reino Eterno. Foi um homem de gran
de valor. Sentimos muito a sua falta. Descança em paz!

Até qualquer dia, meu querido Venancinho!
Eugênio Victor Schmöckel - Setj84

Presentes finos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das
das melhores procedências, só ne

JOAL,HERIA A PÉROLA.
Em anexo, a ÓTICA, MODERNA. Visite-nos e

comprove.

Joalheria A Pérola
ÓTICA MODERNA

Rua Relnoldo Rau, '289 - Fone 72-1823

Schroeder;':-';'trihutos 'federais
prQ�rogados

Câmara pede eleições diretas-já

Comerciários Inauguram
sede do Sindicato

A Secretaria da Indústria
e Comércio divulgou esta

semana; o teor da Portaria
n.O 170, baixada sexta-feira
última pelo Ministro da Fa

zenda, Ernane Galvêas, qve
prorroga por 60 dias o pra
zo para o pagamento dos
tributos federais, e contri

buições para o Finsocial,
PIS e Pasep, com vencimen
tos em agosto, devidos pe
las pessoas físicas e jurídi
cas com domicílio fiscal em
58 municípios atingidos pe
las enchentes. A medida, so
licitada pelo Governador Es

peridião Amin e reiterada

pelo secretário Etevaldo da
Silva, atende as necesslda
des imediatas dos empresá
rios catarlnenses . qua estão
voltados para a retomada'
das atividades.

A prorrogação benefida
pessoas físicas e jurídicas

A Câmara de" Vereadores
de Jaraguá do Sul, aprovou
esta semana requerimento
do Líder da Bancada do
PMDB, Almiro Antunes Fa
rias Filho, para envio de

mensagem telegráfica a Moa

cyr Dalla, Presidente do Se
nado Federal, no sentido de
que coloque em pauta ime

diata, para votação no Con

gresso Nacional, da neva e

menda das diretas-já, de au

toria do deputado Theodo
ro Mendes. Com isto, a edi
lidade engaja-se na luta pe
las eleições diretas, que são
o anseio da Nação.

O mesmo vereador teve

eprovadas indicações solici:
tando ao Executivo viehlli
dade de estudo para lmplen
lrlção de uma escol i muni-

Com a presença do 'pre
feito Durval Vasel, do pre
sidente da Câmara José Gil
berto Menel, do presidente
da Federação dos Trabalha
dores no Comércio de San
ta Catarina F'rancisco Ala
no, dos presidentes dos Sin
dicatos do Comércio de Ca-

.

çador, Joinville, : Italaí
.

e

Brusque, dos presidentes
dos Sindicatos de Trabalha
dores -de Jaraguá do Sul e

do seu quadro associativo,'o
Sindicato dos Empregados
no Comércio inaugurou 6a.
feira, dia .31, a sua sede

própria, na rua Frederico
Bartel. A obra tem 245m2

d� área v,UI � custou cerca

de 5S muniéípios catarinen
ses, dentre eles Pomerode e

Schroeder, este integrante
"da microrregião do Vale do
Itapoêu. O vice-prefeito A
demar Piske, informou ao

"Correio do Povo" que a de

cretação do estado de emer

gência em Schroeder, por o
casião das cheias, no início
de agosto, deu-se pelo fato'
da subida das águas na re-

'

pr�sa .

do Bracinho, de prO- '

priedade da Celesc,
,

onde,
caso viessem a transbordar
cu mesmo 'romper, cause

riam uma verdadeira tragé
qia I"}0 município.

vimenteção, executa-se. tam
bém, trabalhos de retifica
ção e implantação da gale
fia para escoamento de á

guas pluviais. A segunda e

tapa do projeto, prevê a pa
vimentação, em duas fases,
de '1.000 metros I ineares de
paralelepípedos, que corres

pendem a 10.000 m2.

Piske disse também que
a municipalidade schroeden

.se está executando a pavi
mentação a paralelepípedos
da segunda etapa da Aveni
da Marec'hal Castelo Bran
co, que éorresponde a 500

,metr.os Ilneares. Afora á pa-

cipal nas imediações da

'Igreja São Judas Tadeu,
bem como a fnst.alação de
um jardim de lnlâncla [un
to-a -Escola Isolada Vieiras,
na entrada de I rapq,çuzinho
e, também, solicitando ao

Prefeito Municipal, a dota

ção do sistema' de ilumina

ção pública na Rua 411-
Erich Aben, na Nova Brasí

Ija. A edilidade aprovou. en
vio de moção de condolên
cias à família de Venâncio,
Nicoluzzi, pelo seu, recente

- faJecimento. '

,

'

'Em segunda discussão f.or

aprovado o projete-de-lei
.que çlefine o trânsito nos

binários' da área central,
fixando sentidos' obrigató
rios para circulação 'de veí

culos � bicicletas e, projeto

E na última sexta-feira, o

Superintendente da Funda
ção Catarinense de Cultura,
erttreqou à Prefeitura .de
Schroeder, 127 I ivros de au

rores catarinenses, para �

Biblioteca Municipal e que
serão posteriormente re

passados ao Centro de Cul
tura de Schroeder, que fun
cionaré no prédio do Banco
Itaú, doado ao município
pela direção da lnstltuição
bancária e que vem sendo
reformado, 'Conforme o vi

ce-prefeito 'Ademar Piske.

de e-s 16 milhões, recursos

esses próprios do Sindicato
e de empréstimo junto a

Federação do Comércio.
Segundo O presidente I ri�

neu Junkes, o Sindicato dos
Empregados no Comércio de

Jaraguá do 'Sul tem 750 as

sociados e '0 passo seguin
te àgöra é mobiliar as de
pendências sociais é pro
curar estender a assistência
dentérlé' aos dependentes
dos associados, sendo que
estes já dispõem de assis
tência farmacêutica e j urf
dica.
Paralelemênts à inaugura

ção tomou posse a nova di
retoria do Sindicato, com

que concede subvenções de
Cr$ 2,5 milhões cada qual
para a Banda Municipal e a

Secreto de Segurança Pública.
DOAÇAÖ

,

O grande gesto da Câma
ra de Vereadores, através
seus quinze integrantes, 'foi
a doação de Cr$ 508.500,00,

• para auxílio na delicada o

peração do menino George,
. que se encontra nos Esta-

'

dos Unidos e, que foi objeto
de reportagem no Fantásti
co, domingo último. De fa
mília pobre, o garoto preci
sa de urgente operação pa
ra sobreviver e em Jaraguá
do Sul o Unibanco tem a

conta n." 022-147900-9, on
de quaisquer doações em

dinheiro poderão ser depo
sitadas.

mandato para três anos:

presidente Irlneu Junkes,
.secretãrío Elion Meier, te
soureiro Malvino Aurélio
Moreira, suplentes Willian
Voigt, Rosemar Zeferino e

Paulo 'Renato Pereira Men�
des; conselho fiscal - Má
rio Borges Lima, Luzia For

tunato, Iris Schweitzer, Wal.
traud Schmidt Xavier e Rai
mar �adünz; delegados re

presentantes junto a Fede
ração - Irineu Junkes, Al
fredo Lanznaster, Luzia For
tunato e Paulo Pereira Men
des.

O coquetel foi' patrocina
do pela diretoria empossa
da,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Jaraguá do Sul - Semana � 08 a 14fsetembrof19.... CORREro DO POVO Pági.na· 4
.

. NASCIMENTOS

Dia 09 de agosto
Daniela,' filha de Militino
(Marlene) Bertholdi.
Dia 18 de agosto·

Silvério Marcelino, f. de An
tônio (Cecília) Junkes
Dil!l2Hle.agosto
Djeniffer, filha de -Alencar
(Maria) Vasques.
Johan Ditmar, filho de Dit
mar (Adelaide) Strelow.

·

Pia 22 de agosto
Douglas Edemir, filho de E·
demir (Catarina) Felippi.
Dià 23 de agosto
Jatiane, filha de Ademir

· (Maria) Cunha ..

«Dia 24 de agosto,
·
João Carlos, filho de Ariuto
(Lenir) Mateus.
Fernando, filho de Geraldo
(Ivone) Oechsler:

· Jeferson Wi"ian, filho de Jo
ão (Sirlene ) Nicocelli.

· Edineia, filha de Agnello
(Neusa) Santos.
Dia 25 de agosto
Daniel, filho de Arno (Ivo
ne) Schreiber.
Dia 27 de agosto
Robson, filho de Dlrson (E-

·

liane) Maass.
· Tenolr, filho de Lauro (Ber
nardete) Borges.
Dia 29 de agosto

·

Maicon, fliho de Irio (Rose
li) Jener,
Solange,'filha de Pedro (Ve
rônica) Santos.

Lucele, filha de Rolfi (Lu·
zia) Eichenberger.
Gracia Suéle, filha de Ade
lino (Anilda) Wudtke.
Débora, filha de Marco (He
lena) Santos.
Mayra, filha de Renato (Ma
ria) Konel.l.

, Dia 30 de agosto
Daniel, filho de João (Ma
ria) Batista.
Rafael, filho de José (Jani-
ce ) Mar�ngoni. i
Katlúcle, filha de Venicio

( Ivone) N. Brack.
'Óia 31 de agosto
Vania, fHha de Wilson (Va-
nilde) Junkes. .

Alison, filho de Edson (I·
nês) Mü"er.

,

Dia 01 de. setembro
Nicole, filho de Alceu (E·
dlamer ) Bruczeck.

'. Sidnei, filho de Ademir (Ri
ta) Rosa.
Patricia, filha de Volnel (Ro
rnifda) Bernardi.
Dia 02 de setembro
André Luís, filho de Emidio
(Luzia) Camargo.
Eider Sidnei, filho de Sebas
tião (Derli) Machado.
Adriel Atayde, filho de La-

.

órcio (Doroti ) Machado.
Thiago, filho de José (Isa-'
bel) Silva.
Maikon, filho de Valmor (E·
llrie ) Maass. "

Dia 03 de setembro
Vanessa, filha de Valdir (I
ronete) Camillo.

ANIVERSARIANTES· .

Aniversariam hoje: 08
Sra. Elsa Müller
Sr .. Elfonso Erdmann
Sra. Wally Friedel

.

Sr. Nélson Amorim, em liie.
Sra. Terezinha Hafermann
Pereira
Sra. Maria D. Nagel
Sr. Ivo Maser
Gílson César Slefert
Istela Mari Maser
Sra.Walmira Schneider, em

Flotianópolis
Aniv.ersal'ilm .domingo
Sr. Damásio Schmitt
Sr.Waldemar Schmitt
Sr. Albrecht . Gumz

.

Doroty Martins
.

Carlos Tito Staengräber, em
Joinvijle
Sr. Hartwich Hanemenn
Sr. Vitti Bona
Sra. Maria AnezIa Gonçalves
de Araújo
Sr. Reinaldo Ucker
Sra. Cecília Pedri Papp'
Dia lOde setembro
Dênis Allan, filho de Sido
(Wilma) Doering
Adolar Steilein
João Lopes
Orlando Packer
Arno Blich ..

Dia 11 de setembro
Mariza Doering
Sra. Traudi, esposa de Arno
Herischel

.
-

Mário Maas
Valdir Moretti
Martins Tille
Cleusa Cristina, filha de Er
nesto e Maria Ida TorineIli

Dia 12 de setembro
Sr. Inácio Lemke, em Rio
da Luz
Sr. Elói Wasch
Denise Seick, em Serra Pe
fada-ES

, Heike Schommartz
Sra. Wa"y, esposa de Wer
ner Voigt
Sra. Tusnelda Bürger
Dia 13 de setembro
Sra_llse,Mey Duarte, em Ja
invllle

Sr .. Alexandre Costa

Sr�. Noêmia dà Cunha Jé!7
-

cobi
Iris Pawlowski, em Blume
nau

Alfredinho Sckiba, em Curl
tiba
Sra. Ivone K. Maitto
Dia 14 de setembro
Sra. Teresinha Chiodini Sil
va

Sr. Rudolf Ehlert
.

Sr. Hugo Horst
Sivonei Tarclslo Gretter
Sr. lio Tironi
Eno Maas

Eve�ton, filho de
.

Paulo
( I ria) Demarchi.
Jullane, filha de Ivo (Ana)

. Decker. .

Dia 04 d. s'lembro
Ricaí-Qo, ftlho de Gelasio
( I rac:ema) Rosa.

Proclamas dé Casamento
Áurea Müller Grubba, Oficial do . Registro Civlí co

1." Distrito da Comarca de Jeraqué do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz sabér que compareceram em Car

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

habilitarem para casár, os seguintes:

Edital 13..869 de 29.08,1984
Silvio Diniz Martins e Van

d. Maria Danielewski
.

, Ele, brasileiro, solteiro, ope
rário, natural de Laranjei
ras do Sul Paraná, domici
liado e r�sidente na Rua

Henrique ,Marquardt, nesta

cidade,.filho de Dorival Mar
tins e de Juvelina Diniz Mar-

tins. Ela, brasileira, soltei
ra, do' lar, natural de Ipira,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Henrique
Marquardt, nesta cidade, fi
lha de Júlio Felix Danielews
kye de Adelina de Vargas

. banielewski.
Edital13.870de 3'0.08..19.84
Osvaldo Gonçalves e Altina

Jomack Com, de Máquinas
Assistê�cia técnica de rnéquinas .de escritório em geral,
arquivos, cadeiras giratórias, mimiógrafos, relógios de

ponto e caixa registradora.
Rua Barão do Rio Branco; 333 - Fone 72-1486

Pamplona
Auto ,Peças Ltda.

" '

Peças é acessórios para linha áutomotiva:
Ford, Fiat, GM e VW ..

RUa Reinaldo Rau, 606 - Fone 72-2399 (comi) e

72-2826 (res .. ) - Jaraguá da ,Sul - SC.

MiromaqEquipamen
tos pl Escritório Ltda.
Máquin<ls de escrever Facit-Olivettl, Calcufadoras Facit,
Sharp e Dismac. Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço

Mojiano e Pandln. Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consu I te-nos!
-

Filial: RuaPres. Epitácio Pessoa, 723 - Fone 72-1398,
em Jaragua e Matriz na Av. D. Pedro II, n." 166 -'

São Bento do Sul - SC.

FOT-O LOSS
Fotografia - cinema - vídeo - reportagens -

-

stúdjo.
. O MELHOR SERViÇO É NO LOSS.

Mal. Deodoro, 302 - Fone 72-0181I
.�------------------------�

: FALECIMENTOS - Dia 28 de setembro: José Leite, 53 anos .

Venâncio Nicoluzzi, 78 anos: - Dia 29 de agosto: Franz
Xavier Weigért, 81 anos. - Dia 01 de setembro: Hilda Eg
gen Rode, 68 anos, - Di_a 03 de setembro: Luiz Deretti, 68 a.

Vizentainer. Ele, brasileiro,
solteiro, policial militar, na
tural de Rio Negro, Paraná,
domiciliado e residente na

rua Santos Dumont, 500, em
Mafra, neste Estado, filho
de JoséTereza Gonçalves e

de Francisca dQs' Santos
Gonçalves. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Rio dos Cedros, neste Esta

do domiciliada e residente
na'Rua Bahia,103, nesta ci

dade, filha de Alberto Ve

zentainer e de Tereza Vizen
tainer.
Edital 13.871 de 31.08.1984
Márcio César da Silva e Mar.

li Rank. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, natural de

Jaraguá do, Sul, domicilia
do e. residente na Rua Anto

nio Carlos Ferreira, 1534,
nesta cidade, filho de Lady
Maria da Silva. Ela, brasi
leira, solteira,' operária, .

na

tural de São Bento do Sul,
neste Estado, domiciliada e

residente na Rua Antonio
Carlos Ferreira, 1534, nesta

cidade, filha de Casimiro
Rank e, de Ma�.,a Rank.
Edital 13.872 de 31.08..1984
Adalberto Rosario e Eclair
Pedri. Ele, brasileiro, soltei
ro, auxiliar de escritório, na-

.

. tural de Jaraguá do Sul, do
miciliado. e residente em

Barra do Rio Cêrro, neste

distrito, filho de Pedro Ro
sario e de Lucia Reif Rosa
rio. Ela, brasileira, solteira,
costurelra, n-atural de Ja-

. raguá do Sul, domiciliada'e
residente em Barra do Rio
cêrro, neste distrito, filha
de Lauro Pedri e de Annita
Maffezzo I I i Pedri.

Edital 13.873 de 04.09.1984
Valdevino Pereira dos San
tos e Valdenice Gomes dos
Santos. Ele, bràsilelro, sol
teiro, operário, natural de
Pitanga, Paraná, domicilia
do e residente na Rua Do

mingos Rosa, nesta cidade,
filho de Arnoldo Pereira dos
Santos e de Francelina Fer
reira dos Santos. Ela, bra
sileir�,· solteira, do lar; na

tural de Assaí, Paraná, do
miciliada 'e residente.na Rua
Domingos Rosa,

.

nesta cida
de, filhà de Idolino Gomes
dos Santos e de Dair Ferrei
ra de lima.

E para que cheque ao co

nhecimento de todos, man

dei passar o presente edi
tai, que será publicado pe
la imprensa e em cartório,
onde será- afixado durante
'15 dias.

. .

./

CARTAZ DO CINEMA.
I De sábado a quinta-feira,
20h 15, no Cine Jaraguá,
"TARAS DE COLEGIAIS" e

rótico, com cenas de s�xo
explícito. E a partir de 15.9
"QS TRAPALHÕES E O ,MÁ.
GFCO DE OROS".
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A notícia veiculada pelo
Flávio José serviu para um

interessante bate-papo com

o Eng. Aristides Panstein, Se
cretário de Obras da Prefei
tura, na feijoada patrocinada,
pela APAE, no Jaraqué Es�
querdo. Até, dezembro esta
rá pronto o projeto que vai'
representar a melhor obra
da atual edminlstreção e um

,

antecipado convite para /be
los passeios de ensolaradas
tardes e manhãs. ,

A preservação daquele re

canto da cidade, a-laqoa e a

mata virá compensar os ou

tros . logradouros públicos,
geralmente pequenos e pou
co frequentedes. além de
deficientemente iluminados.

t verdade que o povo ja
raguaense é dado ao traba
lho, daí porque a sua possí
vel ausência nas praças; en-

.fratento, segundo pesquisas
levadas a efeito, o não con-
/'

'

, vite a sentar nos bancos de-
riva do revestimento dos

passeios da. praça e dos Ban
cos em que as pessoas de
vem sentar. Por isso deveria
a administração pública so

licitar a opinião de seus

munícipes; nos moldes co

mo o fez d Eng_. Moacyr Sens
na éonstrução do Lar das
Flores, auscultando o-tipo
humano que deverá se bene
ficiar da edificação, os que
vão utilizar os equiparnen
.tos. Assim se poderia proce
der em relação aos logra
douros públicos, especial
mente o "nosso" Passeio PÚ

blico - nosso no sentido de

"Nosso" Passeio'Público
, coletividade.

E até se poderia denomi
na-lo de PASSEIO PÚBLICO
"GEORG CZERNIEWICZ" em

homenagem ao ilustre ber
linense que aqui se instalou
com, ramo comercial, pro
movendo o progresso da en

tão emergente aldeia, a pri
meira casa, um sobrado, a

enfeitar as margens do rio

Itapocu, com seu serviço de
balsa e chalana, que repre
sou o volumoso> Ribeirão
Tigre; em 1901, dele captou
força 'através de engrena
gem feita com ferragem e

madeira, instalando moi
nho de fubá, serraria e pl
lador de arroz, que passou
por momentos dIfíceis ,em

1893; quando os federalis
tas, dúrante a revolução re

quisitaram animais de tiro

e montaria, felizmente re

cuperados, posteriormente,
mas que também teve a in

signe honra de hospedar o

Embaixador Alemão Barão
von Wangenheim, o Mínis
tro Lauro Müller, os Kon
der e muitas outras perso
nalidades do começo .deste
sécvlo,
Deve a prefeitura perseve

rar nessa idéia da constru

ção do passeio público, nos
moldes e ao gosto de seus

habitantes e não restringir
se ao cumprimento do esta
tuído em .desenhos, antepro
jetos e projetos, de cunho
eminentemente técnico, que

nem sempre se coadunam
com a região e preferências
locais.'
Não se deve, por_exemplo,

fazer alguma coisa pareci
da com a que foi feito no

aterro da baía Sul, na Flo
ripa, onde ö paisagista ernl-

nente Bude Marx desenvol
veu um trebalho, em cujo
conteúdo fez entrar espéci
mes vegetais totalmente es

tránhos às nativas e a sl
metria desenvolvida tornou,

equelaérea tão fria, tão es

tranha aos seus habitantes

para o uso diário, que só
serve para o estacionamen
'to de veículos e a soltura
de pipas e pandorgas, nos

domingos e feriados.
O "nosso" passeio públl

Co infelizmente não estará
completo. Falta-lhe algo de
característico como atração
turística.

Da administração Meyer
Schmöckel, nos anos 70, o

vice-prefeito eventualmente
no exercício, tentou refrear
a especulação imobiliária
naquela área, declarando de
utilidade pública, para fins "

de-desaprcprleçêo, o sobra
dó dos Czerniewicz e adja
cências, que se conseguiu
segurar por 5 anos. Depois,
vencido o prazo e não reno

vado o decreto, foi a casa

vendida e demolida, arrasa-

, da a pequena elevação com

todo complexo de ' árvores,
levantando-se urna edifica
"ção em estilo que nada lem
bra as origens desta terra.

Lamentavelmente, ,n i n

gU,ém ficou atento para este
fato. A lagoa foi esvasiada
e nunca mais se pensou em

restaurar aqüele arnblente,
que ficava ao sabor do mau

ou da boa vontade de seus

admlnlstradores. Vera ficou
a expressão: '" deixa [eca-,
ré que a lagoa �Igum dia,·
seca. E secou até hoje.

As águas represadas se

.guiram o seu caminho e não
volterão nunca .mals.

E, como diz o ditado -

águas passadas não movem
moinhos:'.

Turismo Férreo
Circulam, pela urbe folhe

tos I indarnente 'coloridos,
encomendados

.

pela, Prefei
tura Municipal a uma em

presa jaraguaEmse. Excelen
te impressão a cores que
mostra as belezas do pas-
'seio que se pretende lmplan-.
tar nesta região, pioneira no

país. As informações' conti
das são de cunho eminente
mente prático.. A casa de
enxaimel deverá guardar 0-
rig'inalidade na futura pra-,
ça, à rua Jolnvllle, .o início
da BR-280.

Há, porém" um senão: o

brasão em cores está per
feito; contudo o quarto can

tão - o quarto esquerdo es

tremo - do nosso brasão
de armas. não vem nas co

res que a lei municipal n.O

203, de 29 de novembro de
1968 determina.
O que a lei diz? O quarto

cantão está dividido 'em 2

partes: "a primeira pafte
representa a homenagem ao

fundador de Jaraguá do Sul,
o Coronel Emílio C. Jourdan.

bel,ga de nascimento, atra

vés da figura heráldica do
leão, extrafdo do Brasão da
Bélgica, campo de prata e a

figura em vermelho. A se

gunda parte está represen
tada por uma águia heráldi
ca extrafda das armas da
Prússia, a águia em preto em
campo de ouro, significan
do .a homenagem aos colo
nizadores europeus que pe-
,la primeira vez pisaram es

ta terra, no perfodo da co

lonização, e das que se su

cederam, fecundando o so

lo jaraguaense'i.
Turismo é coisa séria e

deve ser observado nos m í
nimos detalhes. O turista
vem conferir aquilo que lhe
é prometido, no ori-ginal.
Conferindo o folheto com a

lei, não encontra e se de
sencanta.

Os novos folhetos a' se

rem impressos devem, pelo
menos, observar essa pro
vidência. ". e dá-lhe turis
mo que precisamos de divi
sas ...

't..

,

venha conhecê-lo aqui:
'_ ..

Emmendoerfer Comércio de VeículOS Ltda,
Av: Mal. Deodoro, 557 - Fones: 72.0655, 72-0060 e 72·0969 - Jai'aguá do' Sul.
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sário.
Naquele mundaréu de

gente nova,' sinto um_ certo

desconforto, como si fosse
um velho repetente de clas
se. Estava aquecendo aquele
trilho morto, à espera de
uma carteira ou registro, já
não tenho certeza.

Penso, por instantes, na

minha vida, desde a época
em que er.a mp''1or carente.

.

Conseguira crescer na vida,
a custa de muita luta.

Passo a relembrar o tem-'
po de contador de Moisés

Lupion, do laurel em econo

mia, dos tempos de profes
sor da Escola Técnica e do
Curso Superior da FERJ, da

conquista do registro de

jornalista profissional, de
diretor de emp.resa jorna
lística, de membro dó Ins
tituto Hislórico e Geográfi
co de Santa Catarina, por
obra e graça de Dante Mar
tarano, de membro do I.H.G.
de Uruguaiana, da Academia
9' Letras de Uruguaial1a, da

.

Ge rro de Recursos
Criativos

, Na Biblioteca Municipal'
. "Rui Barbosa", foi implan
tado o Centro de Recursos

Educativos, onde os profes
sores de crianças na faixa
etária de O a 6 anos, encon

trarão os materiais didáti
cos necessários ao bom an

damento das' suas ativida
des. Constam de brinque
dos, jogos educativos, dis
cos, livros e slides, que tor
narão as atividades mais
criativas e atraentes. Os

�,

materia, per ecerão na

Bibliote� até� final do

mês, quàt1do en-mo serão re-

novados. A informação é da
bibliotecária Dirce- Nunes,
que informa aos assocledos
da Oficina Infantil para a

Leitura, que o terceiro 'en
contra está programado pa
ra o dia 15 de setembro.

Nota de Agradecimento.
A família enlutada do sempre lembrado

Venâncio Nicoluzzi
I' .

-

agradece sensibilizada as manifestaçôes de carinho e a

mizade a todos os que de uma forma ou outra se asso

ciaram ao pesar da família por ocasião do seu- faleci
mento, ocorrido no dia 28 de agosto. Em especial a

gradece a Armando Nagel, Cecília e Lurdes, pela dedi

cação prestada para com o ente querido que partiu.'
A todos, enfim, o imorredouro agradecimento.NOVOS LIVROS

Duranteo mês de agosto,�----------------------
a Biblioteca Municipal ad
quiriu 24 volumes de litera
tura infantil e 92 de outros
títulos pera o público juve
nil e adulto, de consagrados
autores nacionais e estran

geiros.

Congresso Bíblico das
Jeová

ATENÇÃO
i

Festa de Nossa Senhora do Rosário, dias 15, e 16
de setembro, em Nereu Ramos, ao lado do. Centro Sha
Ion. Atrativos diversos. Compareça!

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, divul
ga através do presente Edital os lançamentos referente
ao calçamento, no trecho da Rua Pastor Albert Schnei
der de' acordo com o Edital de Custos N.o 08/84, de
06 'de julho de 1984 e o Decreto N." 971/84, de 09 de

"Qual é seu futuro?" julho de 1984, sendo que todos os confrontantes ficam
este será o tema da pales- lançados de acordo com a relação anexa, e com o venci
tra principal á ser discorri- ment do pagamento (a vista ou la. parcela) fixado pa
da às 14h de domingo, pelo re o dia 20 de setembro de 1984.
Sr, Luiz C. Uliana,represen- 01. Alfredo Ehlert 433,33m2 Cr$ 3.380.624,00
tante da Sociedade Torre de 02. Arnoldo Fock 61,67m2 Cr$ 481 . 119,00
Vigia, de São Paulo. A par- - 03. Joaquim Dernarchi .111,67m2 Cr$ 87.1.194,00
ticipação no congresso é Ii- 04. Joaquim Demarchi . 135,33111'2 Cr$ 1.055.777,00
vre. 05. Alfredo Marquardt . 128,33m2 Cr$ 1.001.167,00

06. Arnoldo Schultz. . .. 46,67111'2 Cr$ 364.096,00
07. Nelson Enke 31O,OOm2 Cr$ 2.418.465,00
08. Leopoldo Behling· .. 173,3:3m2 Cr$ 1.35'2.234,00
09. Arthur Lenke 83,33m2 C.r$ 650.099,00
10. Elfi Mu"er Tribess. 41,67m2 Cr$ 325.087,00
11. Raulino Hornburg .. 35,OOm2 Cr$ 273.051,00
12. Alinda Bruch 78,33m2 Cr$ 611.090,00
13. Alfredo Marquardt . 93,33m2 Cr$ 728. 114,00

.
14. Otvin.o .Klem 78,67m2 Cr$ 613.744,00

clamação do Reino de Deus,
bem como, evidenciar os

frutos do espírito de Deus

quando confrontados com

diversas situações.

Estado de Santa Catarina'
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE LANÇA�EN'rO N.o 08/84
.

Aviamento de receitas, medic,mentos é perfumarias e os melhores preços da pra
ça estão aqui. Venha conf.erir! - Mantemos convênios com Sindicatos.
Av. Mal. Déodoro, n.O 1.771 (perto. da Ponte do Vailatti), Fone 72�1689 - JS·/SC.

��----------------------�--�--�_.�
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EDUCAÇAO E CULTURA
" nado. Que horror!

O Drama das Professorinhas(lI) me��!�Oaà c���haa I��ri�:j�t�:Enquanto espero pelo pro- Associação de Escritores .e do sobre a quase calva. A-
cesso de D. Marly que não Editores, da Academia Inter-

pressa-me pra não chegar
tem jeito de aparecer;' fico. nacional de Ciências Hume- tarde à reunião do meu Ro-
ouvindo o que diiem os que nístlces, da Academia Inter-

tary, que começa daqui a
me rodeiam. nacional de Heráldica e Ge-

pouco, c] urna boa palestra ..

Roberto está às voltas nealógica, da qualidade de Às 15 horas estou de vol-
com a retificação da cartel- COrretor Oficial de Seguros, ta ao DEMECIREMEC, que é
ra de sua .esposa Vera Regi- ex-diretoj; e ex-Vice Presi-

como é conhecido o MEC
na. Acontece que lá. dentro dente de Empresa de não sei em Santa Catarina, naqueleda repartição acharam não. o que, membro de Conselho setor da Delegacia.
ser necessário. Vinha, en- Fiscal de abastadas firmas, Chego ao, guichê que can-
tão, retirar a carteira. Col- eutor do Brasão e da Ban- tinua concorrido. Agora são
sas de desencontradas leis. deira de Jaraguá do Sul, cl- dois moços que atendem na
Ele fale e tenta esclarecer. dade pela qual fui Verea- entrega das carteiras: Pe-
E nada. Sai e v.olta. Agora dor, 'suplente de Deputado dern-me novamente o car-
está encostado no guichê, a- Estadual, Presidente da Cê- tão de protocolo, que infor-
parentemente cansado. A· mera, 1.0 Vice-Prefeito e Pre-

mo ficou hoje cedo com
ceride um cigarro para a· feito em exercício. chefe de um dos setores, sr.
calmar. Mas não consegue Avalio todos os títulos e José, que estava proeuren-disfarçar a tensão. chego. à triste conclusão de do o processo "Iá em cima".
São 11 horas. Nada . de que de nada me valem, pa- Desfilam os interessados pe-

novo. Estou observando o ra sair de uma miserável fi- lo guichê e eu estou firme
movimento do guichê. Ia de . repartição. no posto.

o Um moço vem pegar uma Uma jovem em busca de Não me rendo!

O� carteira de registro profls- um título e eu com tantos Eis que chega o sr. Jose
sional. Apresenta o protoco- não tenho condições de re-

que me informa que a cer-

l lo e a moça encontra fácilo cebê-lo. Mas sou perseve- teira já estava pronta, fal-
processo e a carteira. Per- rante na busca da solução. tendo apenas plastificar.
gunta pela procuração que Agora são 11 h 15m. Estou Aí eu fico gelado. Será
ele não tem e, por isso, não falando com o Roberto que mais um retrocesso na rnl-
recebe a carteira. Contraria- continua lá também. Conta- nha caminhada para o re-

do, ele sal em busca do man- mos as mazelas do ensino cebimento .da carteira JÁ?
dato. Neste instante' volta o no país. Neste instante Ro- Argu�ento que quero Ie-
Roberto que está visivelmen- berto recebe em devolução vá-Ia' de qualquer jeito e

\te contrariado. Pega o final a .cartelra, requ�rimento e juro na presença de tedes
,

da conversa com c moço as fotos. Devolvem tudo por- que vou mandar plastificá-
que não recebia a carteira, que não tem o que fazer o Ia. Todos' riem ao meu. re-

por falta .de procuração. U- que a UCRE queria que fos- dor.
ga ou associa o problema ao sefeito.\ Despedimo-nos, pro O sr. José me leva ao seu

EDITAL
seu caso. Diz que foi muito metendo cada um dar notí- gabinete, explica as defici- AUREA MÜLLER,GRUBBA, Tabeliã Designada de No-
çlaro, desde o' ·começo. Fica cias de sí. ências em face da recént� tas e Oficial de Protestos de'Títulos da Comarca de Ja-
nervoSO e diz que não é pa- Abordo o sr. José sobre a mudança para o prédio. no- raguá do Sul,. Estado de Santa Catarina, na forma da
Ihaço e que o MEC é uma minha' carteira, qu melhor, va, o que' comprovo. I' tdei, ec ...
bagunça, Ninguém se enten-' a carteira de Marly. Pede Confia-me a carteira e, Faz saber a todos quantos este edital virem quede. A funcionária não res- paciência, que está procuran em troca, ponho no proces- se acham neste Cartório para protestos os títulos contra:
ponde. Continua seu. traba- do. Bronqueado com ele.' so a data e assino, sem an- ARLETE MARIA MADER, Rua Itapocuzinho, Bairro .Joãolho.

' -'"Mais do que já estou fa- tes colocar' embaixo o meu Pessoa, nesta. AUTO MECANICA MEULLER, Rua José Teo-
Pergunto o seu nome, que :<:endo, não posso" - diz. nome legível. doro Ribeiro, sln, nesta. ARTUR KLEMZ, Rua Antonio C.

ele me declina. Mas não fi- Entrego-me à sua argumen- Neste instante são 16:15h. Ferreira, 1582, nesta. CARLOS CUNHA, Rua Victor Ro-
ca aí. Compromete-se de tação. Tô com a carteira, gente! semberg, 60, nesta. CLAUDIO SELHORST, Rua Pres. Cas-
confirmar tudo, caso neces- Pede pra vo.ltar de' tarde. Viva a República! télo Branco, 88, Schroeder. DORIVAL WEIDNER, Rua Ita-Paciência! Vencí a resistência. pocuzinho, João Pessoa, nesta. DEODORO-POTT,. Rua 246Olho o relógio,f qUe mar- Graças a Deus, não tenho Adolpho Augusto Alfredo Ziemann, nesta. HILARIO .FOS- Oração ao Divino

ca 11 :30 hs, quando deixo o a cartél'ra, J·a'. Tenho. a car- SIL d J Espírito Santo
. E, Rua Três Riõs o Norte, s/n, nesta. OÃO NICO-edHício do MEC. teira até que enfim! CELLI, Rua 28 de Agosto 154, Guaramirim. NILTON ' Espíritcf SalÍ�, Vós queIndago-me ;'0 caminho a Deus seja louyado! JOSE WATZKO, BR 280, km 51, Guaramirim. NAZARIO me esclareceis tudo,. que

pouca consideração com um Uffa! Estou exausto! Saio LENZI, Rua Ribeirão Grande, sln, nesta. NANCY VEDY' iluminais todos os ca-
velhote como e.u. Velho, uma cio MEC como passgrinho 'Rua Preso Epitácio Pessoa, 2884, nesta. PAULO' DIAS minhQ"--'para e eu atin-
Ó 'f' d ia o rneu id . Vós que.va, retl ICO - usa o. De que sa'i da gaiola. VIEIRA, Estr. Bananaldo Sul, 1015, Gua,amirim. RALF me dais o dom divino dequalquer forma a idade de- Mas fica um temor: DUMKE, Estrada R. da Luz, nesta. TRANSP. MARQUARDT perdoar e esquecer o malvia ser considerada.". - Ah, essa burocracia LTDA.,Estrada Rio da Luz, nesta. WIGAND DONATH CIA. que me fazem e que 'to-

Fica na minha retina a qualquer dia me m'ata! LTDA t dos os instantes de mi-
., nes a.

h d
. .

imagem do velho. Por ins- E fico pensando no que E d' d d
'n a vi a estais comigo,

, como os ItoS eve ores não foram encontrados eu quero neste cutto diá-tantes vejo-me no meio' da- poderia fazer em benefício � ou, se, r.ecusaram a aceitar a devida i.ntimação, faz por logo aqradecer por tudoquela transadora juventude. dessas professorinhas a Se- mtermedlo do'presente edital para que os mesmos com- e
.

confirmar mais umaFazendo o que? Claro que nhora Ministra Esther de pareçam neste Cartório, na Rua Artur Mü"er, 78, no
vez. que eu nunca quero

estou velho. Velho não, usa- Figueiredo Ferraz que, co- prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
me separar. de Vós, por

do, volto a retificar, com ·m·o o Mal. Floriano se pa- d
- -

f
.

. maior _que seja a ilusãoar raZiO por qUe nao o az, sob pena de serem os referi- material, não será o mí-sesSenta e pelotas nas cos- rece em- sUas atitudes com dos títulos protestados na forrha da lei, etc. nimo de vontade que sin-
tas, barrigudo, sem dedos, a "çlie Eiserne" - A minis- ns/ Jaraguá doSul, 06 de setembro de 1984. to de 'um dia estar con-
óculos grossos. pra enxergar tra de ferro Margareth Tat-- AUREA MÜLLER GRUBBA vasco e todos os meus
melhor e se� cabelo quasi. cher. Tabeliã Designada de Notas e Ofici-al de Protestos irmãos na glória perpé·
F I d tua. Obriqado mais uma

Sa ta-me tu' O. Sinto-me nú. (conclue na próx. seman�,) de Títulos da Comarca de Jaragu� do Sul. 'vez.ouym traste. Estou depe- O Barão de Itapo�u A pe�oa �everá fazer
COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DI- ""\ ' esta oração '3 dias sequi-
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE

---------. -

dos. SI:), dii o pedido.
PRODUTOS E É Faça uma assinatura do Deritro'-ae 3 las será al-

,

. T MOS TAMB_M À VENDA _MOTOS USADAS. "Correio do Povo" e tenha cançada a_qraça por maisRevendedor Autorizado'.

� semanalmente o melhor em difícil que seia. Publicar
�

.

!6f. WA.'.Z �.�". notícias e informações. Äpe- assim que receber a qra-
/JUJ\Jl:Il,Ji �. v, (/�V�., HONDA ça. Aqradeço graça rece- .

��c.'�·���_·-·�������-·���®����������I�'�4;�2�Q�'.;��������J nasC� 6.500�0. bida. (N.B.·

As Testemunhas de Jeová
de Blumenau e regiões ad
jacentes estarão reunidas
nos dias 8 e 9 do corrente,
nc Centro Esportivo e Edu
cacional do Ses]. O progra
ma enfocará o terna "Reco
mendamo-nos como Minis
tros de Deus" tendo início
às 9h55 de hoje, abordando
as princ-,pais -sesponsabili
dades do'ministro cristão,

___________.".. ,,-- sua ven)eir entificação
seus deveres em orientar e

ajudar seus filhos na pro-

LIVROS AUTORES E IDE'IAS

,Acafe define' o
Vestibular /S5

As datas para o Vestibu
iar Unificadão/85 da Acafe
já estão definidas: as pro
vas serão real izadas no pe-

ríodo de 14 a 17 de janeiro
e as i nscrições de 1.° a 10
de novembro. O Vestibular
será' realizado simultanea
�ente por 18 Fundações E
ducacionais e o valor da

inscnçao, de acordo com

determinação do Conselho
Federal de Educação, será
de 65% do valor da ORTN
do mês de novembro.

Jaraguá do Sul, 17 de agosto de 1984.
/
DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret.O de Administração e Finanças:

INGO I(RÄUSE TÉCNICO CONTÁBIL

BRINCANDO E APRENDENDO HiSTóRIA
, .. POLITICA DO BRASIL

- (I) - Mauro Linhares
Contaram-me, quando ainda jovem, que num de

terminado exame para o curso do Instituto Rio Branco.
(formador inicial da carreira diplomática) foi enuncia
dae seguinte questão: Quais os Presidentes da Repúbll- Ica desde sua Proclamação, por ordem cronológica?

Esta questão me intrigou e creio que intrigará ao

prezado leitor, ciente deste fato! Como podemos desce- 1

nhecer tão elementar pergunta? lNa época (lá pelos idos de cinquen ta) pensei: co- I
mo gravar este colar de insignes nomes e datas?

Acredito mesmo que se esta questão fosse formu- 1

lada - hoje - não só 9.0S nossos nobres representan- 1
tes locais (vereadores), bem como, aos .senhores repre
sentantes de nossas comunidades no âmbito estadual' ,
(Assembléia Legislativa do Estado) ou mesmo de nos- Isas bancadas no Congresso Nacional (Câmara dos De- 'I

putados e Senado Federal)
-

a grande maioria teria difi- ' I
culdades em acertar com precisão no alvo.

- Nada mais elementar para nós brasileiros, atávicos l

torcedores de futebol, tal empreendimento.
Pelo processo mneumônico (coisa fácil de fixar e I

por meio da qual se recordam outras mais difíceis de
reter - vulgarmente denominado "associação de idéias")
lá chegaremos, senão vejamos: uma criançà, normal-· i
mente, decora a escalação do time de sua simpatia, com
relativa facilidade.

Os nomes a serem memorizados são, exaustivamen- I

te, conhecidos.
o

Denominam: municípios, distritos, bairros, aveni

das, ruas, monumentos, estádios, auditórios e simiJares ,

públicos ou privados. '

.

Da megalópolis São Paulo com seus 8.490.763 ha- .

bitantes a minúsculo e distante Anhaguera (GO) com

suas .716 almas, numa justíssima homenagem, todas ·as Icidades brasileiras guardam com ternura tais nomes.

Os dados biográficos de toda personalidade é cal

caldo, basicamente, nos seguintes tópicos: a) época em
,

que atuou; b) naturaHdade e c) profissão, - I
ÉPOCA EM QUE ATUOU: Se fizermos uma justa po- H

sição entre a numeração' de posição na escala com o

período em que atuou (presidi'u) determinada persa
nalidãde, tenamos'o número 1.889 ou simplesmente 89

IJ
ao invés de 1 para DEODORO (da Fonseca); NATURALI·
DADE - data de nascimento e Estado onde nasceu e se-

9wiria logo após o nome da pessoa; teríamos então: .89 I
DEODORO (da Fonseca 1827/92-AL (Alagoas};. PROFIS
SAO - Finalmente, o último dado. biográfico, represen
tado abreviadamente pela respectiva letra inicial da pro�
fissão: M-Militar; D�Bãcharel em Direito; M-Médico, E-

Engenheiro. ,'. .

. éompleta estaria a biografia de DEODORO DA FON- .

SECA da seguinte maneira: 1889DEOOORO (da Fonse-

'ca-1827/92-AL-M.).
I

Uma vez conhecida a· data da Proclamação da Re

pública 15. 11 . 1889, segue-se por elementar raciocínio
que podemos eliminar o milhar e centena inicial desta

biografia bem como a /data de seu nascimento, fican·
do: 89 DEODORO (da Fonseca 27/92-AL-M,)

Como um período presidencial é composto por vá� I

rios exercícios o l1úmero antecedendo de um Presiden- I
te indica o ano em que o mesmo foi empossado, con
sequentemente, dispensável se torna dizer que o perío-
do anterior foi de 89/91, pois, este número (91) in
dicará FLORIANO e assim sucessivamente.

Vamos, então, ordená-los como se fosse um qua-
dro de futebol? I

A formação deste quadro obedeceria a tática do:

I1-4-3-3, vale dizer: 1 goleiro - 4 zagueiros - 3 me

ias cancha e outros 3 atacantes e assim distribuiría
mos a "seleção" da I REPÚBLICA: 1.889/1930.

.

(Conclue nb próximo I')úmero)

João Alfredo I'!\edeiros Vieira_
Três títulos importantes da FORENSE: "CURSO DE

FILOSOFIA DO DIREITO" - Oliveiras Litrento - Uma
Filosofia do Direito, sejam ouals forem suas diretrizes
metodolóaicas e suas motivações doutrinárias, deve ser

uma teoria filosófica do Direito. Com esta frase, que
parece simplesmente óbvia. sionificamos o entendimen
to da Filosofia do Direito como projeção de uma re

flexão filosófica que abranae o Direito; de um pensar
filosófico que ilumina a problemática do jurídico, Daí, o
presente livro do Professor OLiVEIROS LlTRENTO, se

articular sobre um denso e coerente panorama histórico,
que se completa em sentido sistemático com a dimensão
axiolóqica. representada no caso pela inclusão de u'Tl
breve ensaio, intitulado "Um Estudo de Filosofia do D,
reito". Eis. portanto, um maqlstral "CURSO DE FILO
SOFIA DO DIREITG", onde se encontra realmente um

curso, ou seja, um fluir de temas e de oroblemasformu
lados com alcance didático e consciência crítica.

"PROTEÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS NA ORDEM
INTERNA E INTERNACIONAL" - Enrique Ricardo Le-

.. - wandowski - O Professor Enrique Ricardo Lewando
wski apresenta nesta obra o resultado de pesquisa ini
ciada em 1979 na Faculdade de Direito da Universida
de de São Paulo e complementada nos Estados Unidos
(durante c ano acadêmico de 1980/81). onde' cursou a

Fletcher School of Làw and Diplomacye a Harvard Law
Scheel. sob os auspícios do Fulbriqht-Fletcher Visiting
Fellows Proaram. O' trabalho estuda a orioem. a estru
tura e a eficácia das normas de proteção dos direitos
humanos no plano doméstico e na ordem internacional,
em nove capítulos. No primeiro pesquisa as raízes his
tóricas do humanismo ocidental e as bases filosóficas e

[urfdicas dos direitos da oessoe , E vai, até ao nono,
discorrendo sobre múltiplos aspectos dos direitos huma-
nos e sua proteção. É uma obra exceocior.el, .

"DAS IMUNIDADES DE JURISDICÃO E DE EXECUÇP_O"
- Guida Fernando Silva Soares - A obra trata das ques
tões controvertidas que suroern cada vez que um Esta ..

do. ou um representante investido em seu 'nome, invo
ca orerrocativas e imunidades que es Tribunais ou Juí
zes não sabem como iulcar. no caso de alquma con

trovérsia. O livro se aplica a nosso país. já qUe nossa

dívida externa se caracteriza pelas relações econõrni
cas e comerciais que emor'eses (sob responsabilidade
do Estado) mantém com entidades de Direito Privado
estrancelras .

A Cemissão Técnica do
Vestibular Unificadão/85,

.

que já vem realizando reu

niões periódicas cOm vistas
à organização do Concurso,
informou que não haverá
modificações no modo de
aplicação das provas. A da
ta para a retirada da eti
queta do Cartão Confirma
ção de Inscrição ficou defi
nida para 18e 19 de dez.

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

Encerramento elou transformação.
Assistência fiscal, contábil e trabalhista.

Serviços de asses.soria na área-administrativa, financeira
e comercial para pequenas e

médias empresas.
Rua Donaldo Gehring, 120 • Fone 72-0808 • Jguá. do 5"•.

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

F ,.

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

,

Orlando Ribeiro
Serviços de 'nivelamento e

preparação de terreno.
Rua José Teodo.ro Ribeiro, 1.720 - Föne 72-1363

Ilh.a di Fi,Queira - Jaraguá do Sul - SC.
�.

,".'
o', ;" ••

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIÔ DO POVO Págflfa 8:'Jaragu' do Sul - Semana de 08 a 14jseiembro/1984

" Um veterane motorista de
táxi, daqueles ploneiros vo

lantes que conduziam passa
geiros entre Jaraguá e Blu

menáu, dos qUe vinham ou
iam pelos trens da São Pau-
'lo-Rio Grande, depois a Re
de de Viação Paraná-Santa
Catarina, ramal de M;Jfra à
São Chico, a atual RFFSA,
porque outra condução re

gular não existia pará se al
cançar o Rio Grande ou o

Paraná e dar pra cima, tinha
,também pra contar verde

-

del ras preciosidades no de

sempenho de sua estafante
profissêo.

'

,

,

� .Era o mels procurado pe
ra fazer voltar às terras de
onçem e a habitualidade
.des viagens fazia dos moto
rista e passageiro, confiden
te, parceiro de algumas ca

prlchadas farras e dure-
,douras amizades.

,

O, número desses profis-
'

sionais era elevado, espe-
)

,Politica, Politicos, Folclore & Cia.
nidade Jaraguá, sob erlen

teção e administração da
Comunidade Evangélica Lu
terana de Jaraguá do Sul.

Esses homens são credo
res de um voto de gratidão,
pelos benefícios que trouxe

ram para a incipiente al
deia, que se desenvolveu e

se tornou conhecida como

ponto de entrocamento ro

do-ferroviário e passagem o

brigatória dos negociantes,
de que falou recentemente o
Pe. Pedro José Koehler, pá
roco da Catedral Metropoli
tana, lembrando as vieqens
de seu -finado pai.

Daquele tempo ainda e

xistem alguns motoristas,
hoje aposentados, dos quais
de vez em quando, é lem
brada alguma passagem pi
toresca.

Um desses motoristas fi-

cialmente nos -enos 1920,
1930, quando constituiram
os "Chauffers", assim cha
mados os motoristas de ho

je, uma sociedade que seria'
uma espécie de Sindicato de
Condutores de Veículos Au�
tomotores, conhecida pela
denominação de Sociedad�
"Chauffers" de Jaraguá fun
dada aos' seis 'dias do mês
de agosto de 1926 e deles
partia a iniciativa da reali
zação de diversas festivida
des que tinham 'por objeti
vo arrecadar recursos pare
a construção do

'

primeiro
,hospital, lá no morro, perto
das terras de Cz:erniewicz,
que durante muitos anos

era admininstrado pelas co

munidades católica e evan

gélica e onde nôs.dias atuais
se localiza, de forma am",

pliada, o �ospitál e Mater-

.Ó» '.

oBANCOTOTAL.

"

mBESC'�

zera uma grande amizade
com um mercador de fumo

,

em, rolo, que o procurava
pera "umas viagens" pelo
interior de Jaraguá e Sch
roeder, onde se plantava e

tàbaco capaz,de dar o me

lhor palheiro ou uma boa
cachimbada.

O motorista conhecia co

mo poucos as "tocas" de te!
fumo em .corda e os colo
nos, seus amigos, até feste
javam as suas seguidas vi
sitas, pois, sempre rendia
mais um dinheirinho na e.

conomia 'doméstica do la
vrador,
Alguns dos bons produto

res de fumo viviam em re

cuadas propriedades, perdi
dos nas encostas da serra,
onde o câminho terminava
nas mais das vezes dentro
de uma roça de milho.

Um dia o mascate de fu
mo mandava o motorista to
car pra E-strada Schroeder,
onde os dois varejaram as

casas lá do Bracinho e das
Duas Mamas, em busca do
fumo de melhor saber para
um bom "paíero", que de
estoura-peito o pessoal já es

tava cansado de reclamar.
, As estradas deixavam uma

nuvemde pó, por onde e

possante Chevro·fet avança.
ça resoluto.

Um bom papo se estabe
lecia entre o motorista e o

mascate, que se perdiam em

longas lembranças, relem
brando casos de viagens e

até de algumas furtivas a

venturas que entravam vida
adentro dos estradeiros en

gulidores de pó,
Para quem conhece a re

gião percorrida sabia, que e
calor reinante obrigava man,

ter abaixados os vidros do

vekulo, que nlnguém 'era de
ferro para aguentar la�nta
"quentura".

'

A conversa estava no ma

ior pique quando o veículo
entrava brabo numa curva

mais fechada do, estreito ca

minho. Desatente aos deta
lhes da viagem, encontra-se

com outro carro que vinha
a mil, quase colidindo e o

brigande a manobras capri
chadas pra não cair na va

letä.
Na passagem, cheio .de

raiva, entremeado de buzi
nadas, o outro grita para o

passante:
.....;... Não enxerga e cami

nhe, "seu" f.d.p.l
O motorista segue em

frente como si nada aconte-
'

ceu e o mascate fica obser
vando o homem ao volante,
sem piscar um olhe siquer.
Curioso, o mascate acha

que precisa interpelar o mo

torista:
- Motorista, você ouviu

o que ele disse?
O motorista continua im

passível o seu caminho e

'com e seu cachimbo.
O mascate volta a insistir

na pergunta:
- Hei! Você não ouviu de

que o cara te chamou?
- Helml heim! despista

o motorlsts que muda a

marcha do seu Chevrelet.
Aí o homem não se con

teve:
- Mas motorista, então

você não ouviu o que aque
.le hemem do automóvel te
chamou?
- Ah, sim,..,....,. fez o mo

torista, - e concluiu: ,ele
disse pra mim - COMO VAI
AMIGai'

O mascate Demerval sem
pre contava e acontecido
para os multes risos des
ouvintes.

EVI SINSVAL-Setj84.

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

trombose, embolia, erisipela, flabite,
hernorrólda, etc.-

Rua Guilherme Waage, n.O 34 - 1.° andar
Fone 72-259° - Jaraguá do Sul - SC.

FUNILARIA JARAGUA LTDA.
Calhas para todas as finalidades.

Agora também áql!ecedores a

energia solar.

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO I

-

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Agência
Cosmos de
Viag,ens ltda.

Nao pare "e tempo, viaje! Conheça e Brasil e e Mundo
pela AG�NCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodovlérles,
marítimas, proqrames especiais de férias, cruzeiros ma

rí.timos e passagens das empresas .Cetarlnense, Itapemi
rim, Reunidas, Pluma, Penha, S .. Anjo. da Guarda, Cometa.
Rua Antônio Tobias, 50 - 1.° andar - Fones: 12·0520 e

12-1709 ..::..... Telex 0474-230 ACVL-BR. Jaraguá do Sul •.
Embratur 02714-00-42.2

.

Reserva estas datas: dias 27 El 28 de outubro,

Grande festa popular na Comunidade'

Evangél ica de Três Ries do Norte (marreco assado. e

strudel ). Não esqueça! Vá prestigiar.

Estado de Santa Catarina
PODER JUDICIÁRIO '

Comarca de Jaraguá do ,S,ul"
'

,

Juízo de Direito da Comarca de Jaraguá
EDITAL DE PRAÇA

do Sul

O Doutor Sérgio luiz Rosa de Beni, Juiz de 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) e se

guinte: Venda em la. Praça: Dia 24.09.84, às 16,30h.
Venda em 2a. Pr�ça: Diâ

-

05.10.84, às 16:30 horas,
por quem mais der e maior lance oferecer. LOCAL: E

difício do Forum desta Comarca. EXI;:CUÇÄO N.o 1.220.

Exequenfe COMÉRCIO E INDÚSTRIA BREITHAUPT SA
Executada MARIA DE OLIVEIRA., Bem à ser praceedo:
Um terreno urbano, situado nesta, cidade, tio lado par
da Rua 8 - João Januário ,Ayroso, com a área de

481,50ms�, representado pelo lote n.O 16 do Loteamen

to Jardlm Cristina, fazendo frente em 15,10ms. com .a

Rua 8 - João Januário Ayroso, travessão dos fundos

em 15,OOms. com a Rua 301 - Paulina Picolli, estre

mando pelo lado direito em 31,59ms, com o lote. n."

'17. O terreno dista 17:30ms. da esquina formada pe
ras ruas n.� 8 - João. Januárie Ayroso' e. Rua 298 -

scrn denominação.' Avaliado em Cr$ ',3.500.000,00. Nos

rutos não consta-qvalquer ônus ou __ recurso. pendente. '

Lado e passado nesta cidade de J<jfaguá do Sul, aos

CO dias do mês de agosto do ano de 1984�.: Eu, Adel-

pho Mahfud, Escr!vãe; o subscrevi.
'., .

,Sßrgio Luiz Rosa de Bem Julz de Direito da 28'. Vara

Página 9.

CONFIRA A HIST()RIA ...

... HÁ 40 ANOS

Além do Canadá e dos Estados

Unidos, o Brasil era a única Nação do He

misfério Ocidental a enviar seus filhos pa
ra a luta pela liberdade em território eu

ropeu. Nápoles erae
-

porto de desembar

que da F.E.B. - Aliás, a cada dia que
passa, mais se-aproxima a

. data em que
os jaraguaenses terão oportunidade de

. ler um livro de guerra escrito por um

catarinense. Referimo.nos 'ao diário de
�

guerra do Capitão Ferdinando Piske, des

crevendo a sua vivenera no campo d.
batalha em "ANOTAÇÕES DO "FRONT"
ITALIANO". Vivendo em nosso meio o Ex

pedicienárie.de Vale do Itajaí há muitos

anos, per certo o lançamento de
,
seu livro

será coroado de pleno sucesso.

- O Major lúís Tavares da 'Cunha
Mello, da Força Expedicionária Brasileira,
em solenidade festiva, recebia das mãos do

Presidente da República, dr. Getúlio Dor

nelles Vargas, o diploma de Oficial do Es

tado Maior.
- Mário Tavares da Cunha Mello, as

sinava um artigo intitulado OUTRO PRO·"
BlEMA URBANO, em que abordava o pro
blema de distribuição de combustível a

particulares "que ha dois anos mofam nas

garagens, afim de evitar-se acumule d•.
diÊmtes nõs '

postos".

HÁ 30 ANOS

.

- A montagem de uma fábric;1 com

capacidade de produção a,nual de SO mil

automóveis destinados ao: mercado inter

no e ainda para exportação, era discuti

da longamente pelo presidente Get"lio
'Vargas com o sr. Henry_ Kaiser, conheci-'

do industrial e capitalista americano que
vinha ao Brasil estudar a -possibilidade de
investimentos de' vulto em setores vitais
da economia, netadaménte na indústria.
,automobilística. O sr. Henry Kaiser, que

, foi' apresentado ao chefe do Governo pe
lo ministro Oswaldo Aranha, afirmou que.,
de acordo com os cálculos já efetuados

passíveis de pequenas, correções, o. Brasil
economizaria cercá de 100 milhões de dó� .

lares com a efetivação ,�e' sua idéb� Ame

ricano vivo vinha vender aqui o seu' pei
xe, em cujas águas agora já revoltas con

tinuamos nadando sem encontrar as mar

gens da lagoa em qUe estamos rraergu,lha�
dos. E dá-lhe empréstlmés ,� jur'os a ,taxas
cada vez mais altas!

_:_ No dia 24 de agosto falecia (, Pre
.sidente Getulio Vargas, fazendo�, um ,�á-

, cue
.
de profunda repercussão em' todo, o

país« O epis6dlo da Rua Teneleres
, �hega-,

Barão
. de Hapocu

va ae seu auge. No Catete as luzes se a

cenderam e os minis'tros eram convoca

dos, assim como Café Filho. Duas horas

demorou á/ reunião ministerial, sem que
se chegasse a uma solução. Foi quando
Getulio Vargas se levantou p�ra dizer!
"Já que, não decidem eu vou. decidir: Rê

comendo aos chefes militares que mante

nham a ordem e a disciplina. Caso essa

ordem e disciplina' sejam mantidos no

mais fiel espírito de respeito à constitui·

ção estarei disposto a licenciar-me até

que se apurem definitivamente as respen-
.

séibilidades. Mas se houver 'insurreição ado
vlrte que'eneentrarãe no Catete apenas o ,

meu cadáver". Foi o que aconteceu .."

.'. HÁ 20 ANOS
I

- Realizava-se a lh. Exposição Agro
Pecuária, nos dias 25 e 26 de julho, ee

roada de pleno êxito e afluência de. mi
lhares de visitantes. O Presidente Castelo

.

Branco assinava lei n.O 4.338, de 01.06.64,
publicada no Piário Oficial da Uniio de

04.06.64, que fixava o dia 25 de maio,
como a data comemorativa do trabalhador
rural. Em

.

nosso meio, daí pra frente o

dia 25 de maio era comemorado, de ho

menagem ao trabalhador rural e a 25 de

julho, de acordo com a lei M�nicipal n.�

14, continuava-se comemorando o "Dia do
Colono". Aliás 'muito amplhldamente em

todo Estado, em 1984. Por àí se vê que a

lei do governo nem sempre é do gosto
,do povo ...

... HÁ 10 ANOS

- Di·vulgavam-se algumas dicas de co- .

mo não dar "uma bola fora",.quem quises
se viajar à Escócia: Nunca chame um es

cocês de. "Scotch" - os habitantes da Es

cócia são chamados'de "scot,,'e sua'beblda
preferida é o "whiski" e não "sceteh". Es
sa pa-iavra soa muito a "yankee" e a ame

ricano - traduzindo soa muito vulgar.
Admita sempre que os escoceses lnventa
ram o golf; o porridge e o whiski. E tam

bém o salmão defumado (o que aeonte

ceu por acaso quando um porto pegou
fogo). E não se esqueça de comentar que
.e som da g'aitä de fole vale mais do que,
mil guitarras juntas. Nos' domingos fique

.

sempre muito sério, pois é dia da vida

parar completamente.
. .

�- Nos dias 13 a 15 de setembro rea�
lizava-se na cidade praiana de Itajaí o 4.·

.

EncontrQ - dos Jorn,aiistas de Santa Catari
na, ocorrendo a abertura do conclave Jl0
Clube G"raraní

_

e _ 'as plenárias eram raa

lizadà� no auc!itói"io :da Associação Comer-
,- cial e Indu,strial dé Itajaí.

7
...... ,

. �;'.
·

':·<:-�.;�P.RÚ,BLEMAS,�'
. . .

", ,.
. .'

-

� �

.

_ �ótificaç�es, cI�fés�'s '�:;à�Qrn�irrPiah,e,�to
:

de recursos por quem sabe das cc5isâs' e
tem longa :pi:átiça -rT6:'assl:'ntó� proHSs:iónais especializados -exernlriàm 0$ problemas "

L·.
,._.

com profundidade e acompanham. os assu ntos com ética e serfedadé. Não custa
consultar. Telefones (000-0482) 22�9'à74 ou 23-0804 chamando por Victor, ou

por interrnédlo dó 'fo.ne-,IOcal 72-0091. .',
' -

.�:
.

" _, .

,
'

.
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TOPÓGRAFO
INGO JOÃÓ BENKENDORF

Desmembramentos e medições de
terrenos em gera I

Escritório: Rua Reinaldo Rau, 86 - Edifício' Mário Ta

vares, Sala 3 - 1.0 andar. Contactos: Fones 72-0593

(residência) e 72-2554, (escritório) - Jaraguá do Sul

TERRAPLENAGEM VÁRGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras;

Consulte-nos!

Rua Jelnvllle, 1.016,- Telefone 72·1101

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vlsta-ce bem com a

moda outono-inverno da ,

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na Getúlio Vargas
,

e na Emílio Jourdan.

RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para 'presentes,
. jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

SHARP e,DISMAC
Venda e assistência técnica autorizada de calculadoras

eletrôn icas para Jaraguá e região.
COMERCIAL FLORIANI

Oficina de máquinas de escritório em gerál.
Rua Venâncio da Silva Porto, 353 - ao lado da Weg. I

. Telefone 72-1492

HM,CA.'AA .JaIiADA DD

Estado d. Santa Catarina
Prefeitura' ,,:\unicipal de Jaraguá do Sul

. EDITAL DE LANÇAMENTO N.O 07/84

A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, divulga através do presente Edital os

lançamentos réferente o calçamento, no tre cho da Rua 277 - Tufie Mahfud, de acor

do com o Edital de Custos N.o 07/84, de 07/84, de 04 de junho de 1984- e o Decreto

N.o 961/84, de 05 de junho de 1984, sendo que todos os eonfrontentes ficam lançados ;

de acordo com a .releção anexa, e com ove ncimerito do pagamento (a viste ou la. par
cela) flxedopere o dia 20-de setembro de 1984.

01 _ Centro Interescolar de "1.r> Grau ..

02 _ Ginésio de Esportes Arthur Müller .

03 _ Osmar Zocatteli .. _ .

04 _ Pedro Hillescheim .

05 - Augusto. José-dos Santos .

06 - Rodolfo Schaffer .

07 - Levinos Enke .

08 '_ Hem.uth Schmitd .

09 _ Cecília Müller .

10 _ Arnoldo Link e Tufie Mahfud .

11 _ Ézio Spézia .

12 _ Ézio Spézia .

13 ;_ Walter Ballock � .

14 _ Paulo Leoni ' .

IS - Pãulo Leoni .

16 _ Eduardo Schmitz .

Cr$
Cr$
e-s
e-s
Cr$
e-s
e-s
e-s
Cr$
Cr$
Cr$
e-s
Cr$
Cr$
e-s
Cr$

5.214.559,00
3.007.003,00
448.142,00
729.766,00
372 .469,00
363.384,00
729.766,00
726.768,00
439.059,00
454.230,00
454.230,00
454.230,00
463.315,00
941.800,00
384.550,00

1 .420. 196,00

574,00 m2

331,00 m2
49,33 m2

80,33 m2

41,00 m2

40,00 m2

80,33 m2

80,00 m2

48,33 m2
,

50,00 m2

50,00 m2

50,00 r:n2
51,00 m2

103,67 m2

42,33 m2

156,33 m2

Jaraguádo Sul, 17 de agosto de 1984.

-DURVAL VASE,L
Prefeito Municipal

IVO KONELL
Secret.? de Administração e Finanças

r
JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os nossos planos de pagamento e compre o seu lo.te no

JARDIM SÃO LUIZ a sua opção de morar bem.

Empreendi Imobiliários
M arcatto Ltda,

Creci 093 _' 11." Região
.

Av. Mal. Deodoro, 1.179 _ Fones 72-1136 e 72-1411 _ Jaraguá do Sul _ SC.

, J'

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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WEG VENCE A OllSEJA

Após duas, semanas de disputa, foí
encerrada sábado, a 3a., Olimpía
da Sesiana Jaraguaense, promoção
do Centro Desportivo Sesiano e do
Centro de Atividades cio Sesi de

Jaraguá do Sul, que envolveu 19

empresas e 1.707 atletas, causan

do grande movimentação nos me

ios esportivos locais. Pelo terceiro

ano consecutivo, a Eletromotores

Weg foi a campeã da Oliseja, com

sete prlrneiros luqares.idas cator

ze modalidades disputadas.
A Classificação, final,' por mo

dalidade; do 1.° ao 4.° colocado,
foi esta: Bolão 16cm - João Wi

est, Celesc, Weg e Malwee; Bolão
2lcm - Weg,' Mal,wee" Marcatto e

Celesc: Bocha Masculino - Kohl

bach, Ind. Reu�idas,---- MeL Mene

gotti e Celesc; Bocha Feminina -,

João Wiest, Menegotti,
.

Kohlbach 'e'

Marcatto; Ciclismo � Weg, Jara

guá Fabril e lnd. Reunidas (empa
tados em 2.°) e Kohlbach; Tiro ao

Alvo - Malwee, João Wiest, Via-
,

ção Canarinho e Kohlbach; Basque
tebol - Weg, Gráfica Avenida,
Menegotti e Malwee; Tênis de Cam

po - Weg, Malwee, Kohlbach e

Marcatto; Handebol. Masculino -,
João Wiest Marcatto, Malwee e

Weg; Handebol Feminino' - Weg
Kohlbach, Dalmar e Malwee; Voli
bol Masculino _:_ João Wiest, Weg,
Malwee, � Indústrias Reunidas;'
Volibol ,Feminino - Malwee, I n

dústrias Reun'idas, Marisol e Weg;
Futebol de Salão __:_ Weg, Menegot-,
ti, Dalmar e 'MetaLúrgica Lombardi;
Futebol Suíço-Veterano .�- Weg,
Kohlbach. Ma'lwee e Celesc.

Com esta classificação' e fal-.
tendo ainda o desenvolvimento do

atletismo masculino e ,feminino,
marcado para o : die 23 de setem

bro, no Estádio Max Wilhelm, a elas

sificaçãq parcial das empresas par

tlcipantes da ,Oliseja ficou sendo a

seguinte: 1.� Elatromotores. We'i) 49, '

pontos, :?� João Wi�sL30, pontos,
3." Malwee 27 pontos, A·o Kohl
bach 41 pontos, 5.0 IO,d. Reunidas
13 pontos, 6.° Menegotti 12. pon
tos, 7.0 Ma�cattp 8 pontos, 8.° Ce

lescZ pontos, 9.� Dalmar 4 pon
tos, 10° Gráfica Avenida 3 pontos;
11.° Marisol � pontos e 12.° Me

talúrgica ,Lombardi- 1, ponto.

O Baile do Operário, 'realiza
do sábado à noite, no Juventus,
encerrou com chave de ouro a Oll-

'

seja, com a entrega de troféus.
VOLTA CICUSTICA É ATRA-··

çÃO - O ciclismo catarinense te

rá neste sábado, dia 8, a realização
da inédita Volta do Norte, com

percurso de 186 km e participação
dos principais pedalistas do Estado.
A largada acontecerá às l Oh,

-

no

centro de Joinville, devendo, após,
o pelotão passar por Guaramirim
às 11 h20, em Jaraguá do Sul às'

.
11 h40, em Corupá às 12h20, em S.
Bento às 14h30, em Campo Alegre'
às 15h20, com retorno àJoinvllle,
Gilde prevê-se a chegada para as

17h30. Em Jaraguá do Sul, a con

centração dar-se-á defronte o Co

légio Abdon Batista e em cada
cidadedo roteiro, haverá premia
ção, haja vista que as prefeituras
é que estão promovendo a Volta
Ciclística. O público deve presti
giar a passagem' por Jaraguá, logo
mais.

SílVIO PERTO DO TíTULO -

Cotado entre' os principais ciclistas

para vencer a Volta do Norte, Síl
vio Roberto Ewald, da EquipeWeg
de Jaraguá do Sul isolou-se na li

derança do Campeonato Catarinen

se, ao vencer domingo, em Floria

nópolis, a décima etapa, na prova,
de persequ ição individua I (35km),
passando a somar 74 pontos, dez a

mais do que Afonso Gentil Ramos,
dó Besc, o único em condições de

roubar-lhe o título desta tempora
da. Osmar Campezatto, do lEE, que
é o terceiro colocado, tem apenas"
33 pontos. Para "término do E;s
tadual, faltam duas provas de per

seguição lndlvldual (especialidade
de Sílvio) e uma per_seguição por

equipe. O ciclista jaraquaense lide
ra também o Campeonato Norte
Catarinense, com 44 pontos, ,e vài

participar ,no dia 16, 'junto com

companheiros da sua equipé, da'

Prova Internacional TV Cultura,
na Capital do/Estado.

VARZEANO ENCERRA DOMIN

GO - Caso não chova, a Divisão

Municipal de Esportes deverá con�,
.cluir neste domingo, a primeira
fase do 2.° Campeonato Munlcipal
de Futebol Varzeano, com partidas
simultâneas pelas quatro chaves.
Pela Chave Verde - Vila Olímpi
co x Arsepum..' Portuguesa x Fa
culdade, Vlracopos x lnd., Reunidas

e, Vila Baependi x Corinthians;
Chave Amarela - Bangu x Santo

Antônio, Trapp x Saturno" Cachoei
ra x Vitória e, Colúmbia x Radar;
Chave Azul � Jaraqué x Matvice,
S. Luzia x São Paulo, Atlântida x:

Astronauta e Figueirense x -C:ãna-

rinho; Chave Vermelha Pingue
Ia x Afa, Sup. Lenzi x Rio Molha
e Cattoru x Pinheiros. No domingo
passado, no Botafogo, houveram

,

jogos pelas Chaves Azul e Verme
lha: S. Paulo Ox4 Canarinho, Astro
nauta Oxl S. Luzia, Atlântida Ox7
Malvice e Figueirense 1 x2 Jaraguá
e, ainda, Rio Molha OxO Fluminen
se, Afa WxO Cattoni e Pinheiros
OxW Sup. Lenzi. E antes da rodada

final, já estão classificados na Cha
ve Verde Vila Olímpico, Arsepum e

Corinthians, na Chave Amarela S.
Antônio e Bangu, na Chave AZ!JI
Santa Luzia e Malvice e na Chave
Vermelha o Fluminense ..

FUTSAl: ESTADUAL DIA 29
- O Campeonato Estadual de Fu
tebol dé Salão da atual temporada
começará no próximo dia 29, nas

categorias adulto e juvenil, con

forme decisão tomada sexta-feira,
na sede da Federação. Os jogos
serão regionalizados e em caráter
elirnlnatório .. Na primeira fase, as

_ equipes 'de Jaraguá do Sul jogarão
contra as equipes de Blumeneu.

Aqui, dia 29, irão jogar Urbano ,e

Weg (vice-campeões do adulto e

[uvenil L'contre. os campeões des
sas mesmas categorias de Blume
nau e em Blumenau, Fabril e Mir

tes, que obtiveram o título citadi
no, farão frente aos vice-campeões
daquela cidade.

As equipes se preparam para
os embates, mas, enquanto isso, a
Liga Jaraguaense de Futebol' de Sa

lão, exemplo de organização, deu
início terça-feira ao Campeonato

. Extra-Oficial, denominado "Torneio
,

Papp Sport", que continuou ontem

à noite e para a próxima semana

tem marcado as rodadas: dia 11,
na Arweg, 19h Marisol x Mirtes,
20h15Coneza x AABB e 21h30Fa
bril x Úrbano e, dia 14, sexta-feira,
no Artur Müller, nos mesmos ,ho

rários, Fabril x He.rmácia, AABB x

Urbano e Coneza x Arweg.
TORNEIO DE BOLÃO DIA 15

- O Clube Atlético Baependi, vai

realizar nos dias 15 e 16 de setem

bro, em suas canchas, o 7." Tor
neio Independência, 2.°. Troféu
Transitório "Eugênio José da Silva"
modalidade bolão bolá l ócm. Além
do clube enfítrião, participarão o

Paysandu (Brusque ), Pinguins (I n
daial),Guairacás (Timbó), Seleção
de Joinville e Vieirense (.:Jaraguá do
Sul ).,0 Torneio começa às 8h30 do
dia 15 e o programa prevê as par
tidas entre Joinville x Baependi,
.Paysandu x Guairacás, Baependi x

Pinguins, Vieirense x Paysandu,
Baependi· x Guairacés, Pinguins x

.Joinvllle, Vieirense x Guairacás, Jo

inville x Paysandu e Pinguins x Vi-

Págin.a 11.

eirense. No dia 16, Guairacás x Jo
inville, Vieirense x Baependi, Pay-'
sandu x Pinguins, Joinville x Viei- _

rense, Baependi x Paysandu e Pin

guins x Guairacás.

JUDÔ: MUITAS MEDALHAS -

O judô de Jaraguá do Sul (DMEj
Baependi), com apoio da Kohlbach.
participou domingo, em S. Francis
co do Sul, do Torneio Incentivo pa
ra Judocas acima de 10 anos, onde
participaram também atletas da
Colon (Joinville), Konisch (S. Ben

to), Cruzeiro do Sul (São Chico) e

Energe.(Guaramirim). Dos 19 ju
docas, 17 obtiveram medalhas. No
Infantil A- (11 e 12 anos), em suas

respectivas modalidades, 1.° lugar
para Wilson Salves, Cassius Schio
chet e Mauro Mahfuc;l, 2.F' Mauro
Fábio Koch, 3.° Rafael Marcatto;

,

InfantoB (13j14anos), 1." Marce
lo Rozza, 2.° Edson Pereira e Júlio

Nj9reiros, �." Vinicius Wodzinski e
Ivan Venera; 'Juvenil (15/16 anos)
1.° lugar para Róger Walz; Junior
(17/18 anos). - 1.'" para Sérgio
Leone e Sérgio Albuquerque; Sênior

(acima 19 anos) >- 1.° para Learr
dro Schadeck, 3.° Renato José dos

Santos, Mauro Cani e Jandir Perei
ra. Na categoria Sênior, Cláudio
Weber conseguiu a 4a. colocação
e Emerson Pereira, no Infantil B,
também ficou em 4.0.lugar.

CRUZ DE MALTA EM l.a_

Ó Cruz cle Malta participou domin

go, em JoinvUle, de um quadrançu
lar promovido pelo Tocas EC, no

-

Estádio da Ponte Preta, do qual
partlciparam ainda o Real Madrid
e o Maba. A equipe jaraquaense ob
teve o 3.° lugar no quadrangular,
vencido pelo Real Madrid e que te

ve no Tocas
_

o vice-campeão .

e o'
, Maba o quarto ·colocado.- Um novo

quadrangular esta sendo planejado,
para Jaraguá do Sul.

MINI-MARATONA EM SP'",-
_

Os fundistas Antônio Sérgio de Mi
randa Fortes e Hercílio Herculano
André (Torena), participaram on

tem, dia 7, em São paulo, da Mini
Maratona da 'Independência, onde
os 300 melhores colocados logra
ram classificação para a Corrida
Internacional de São Silvestre, que
vai ser disputada na Capital Paulis
ta, no dia 31 de dezembro.

ALOJAMENTOS EM CONCOR
DIA - O Chefe da Divisão de Es

portes, Raul' Rodrigues, vai dia 17
a Concórdia, para tratar junto ii,
CCO dos 24.Os Jogos Abertos de S.
Catarina, sobre o alojamento da
delegação jaraguaense e outros por..

menores, durante a maior festa po
liesportiva catarinense.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Empresas ganham ação
,

' '::. centra Celesc .

,

GUARAMIRIM
,

A, Associeção Comercial e
lndostrtal de Jaraguá cio
Sul está viabilizendo ou não

,

à vinda da. Comissão Espe
cial sobre Desemprego da
Assembléia Leqisletlve, que
nesta cidade viria discutir
problemas relacionados a

desemprego, subemprego,
empregos' e geração' de em-

'pregos e economia do Esta
do. A entidade manteve es-

Posto: de Saúde
começa a funcionar

Entra em funcionamento tas na cidade, 33 'mil m2. A
na próxima semana, o Pcs- equipe de calceteiros está
to de Saúde Municipal da concluindo a pavimentação
Vila Lenzi, construído pela da rua Pastor Albert Sch-
Prefeitura e já todo equipa- neider, na Barra do Rio
do com a mobíl la e o mate-, Cerro,' que .

deverá
.

estar

rial médico. Além de uma pronta em quinze dias e já
enfermeira Com atendimen-, foi ,iniciado a, rua Expedi
to permanente, durante to-. cionário Antônio Carlos Fer-
da a semana, os médicos reira, até o entroncamente
Celso, Orlando Starrer da com a rua João Planins-
Silva eJ arge Luiz Inchauste check.
darão expediente durante Findo o calçamento na

. dias e horários pré-determi- Barra: imediatamente !nI-

nados. ela-se o da rua João Januá-
A informação é .do Pre- �io' Ayros;, no Jaraguá Es-

feito Municipal; que disse' ouerdo. A rua Reinaldo Rau,
, que de março até esta se- que sofre com o trânsito

mana, foram pavimentados intenso, está sendo recupe-
à paralelepípedos e a la]o- rada com emulsão, asfáltica.

Agriculturaem grupo chega aJS
O _governo Esperidião A- compra coletiva de colhei-

min/Victor Fontane, 'bus- tadeiras de arroz.

cando o desenvolvimento. Os agricultores são de
social e econômico do pe- Santa Luzia e um dos gru-
queno agricultor através da pos é formado por LidesBo- ,

cooperação, instituiu o Pro- rlnelli, Arno Borinelli e E-

jeto Máquinas e Equipa- waldo Prestini e outro, por
mentos de Uso Coletivo, Paulo Prestini, Luiz Demar-
destinado a ajudar o pe- chi e Evânio Jos{ Prestini,
queno agricultor a adquirir cuja produção anual supera
máquinas e equipamentos duas mil sacas de arroz. A
em troca de produtos agrí- Acaresc, está assessorando
coles. É a chamada agri- os .grupos e informações
cultura em grupo", que co- 'complementares cama fun-
meça .a despertar interessa- cionamento e modo de ela-
,dos em Jaraguá do Sul, que' boração do projeto a Aca-
constituiu dois ,grupos para resctambérn dispõe.

A Associação Comercial,
Industrial e Agrícola de Gua
ramirim, está iniciando jun-

,
to as empresas associadas,
um trabalho de pesquisa,
para a história empresarial
guaramirense, pàrà à qual.o
presidente Francisco Schork

espera o apoio. O Projeto
Guarernirlm, da Senai, apo
iado pela ACIAG, encerra
se neste mês de setembro e

até o presente, mais de qui-
-nhentos empresários' tive
ram oportunidade de parti
clpar des diversos módulos
realizados, Faltando ainda
três para a' conclusão do

Projeto: de 18 a 20 '_ Pla

nejamento e Controle de

Produção, de 12 a 14 _ Es

trutura, Análise e Interpre
tação de Balanços e dias 27

e 28 � Pesquisa de Mercado.,
Informações da' ACIAG

dão conta de que
"

há vários
meses a diretoria vem man-

'

tendo contactos objetivando
a implantação de um hotel
duas estrelas em Guarami-

Ern outubro será eleita a rim e ainda no dla 29 de a-

nova diretoria e no
'

dia 28
.

gosto, um importante en

do mesmo mês, a Coordena- centro foi mantido com in-
� -

daria Regional da Facisc teressados é boas perspecti- .

realiza encontro em Jara- vas acenam para o setor,

guá. conforme Schork. '

.

.Troca-troca fornece

ta semana contactos acerca

da proposta da Comissão.
Foi dado ciência, do, recebi
mento de Cr.$ 40 milhões

por 23 empresas, que ha
viam impetrado mandato de

segurança contra a Celesc,
pela cobrança indevida de
terifas elétricas e pelas in

formações, novas empresas
também entrarão com man

dado" A ACUS, em telex a

Universidade Federal de S.'

/Catarina, solicitou à Reito

ria, a viabilização' dos dois
semestres do ano letivo, o

que acabou, de fato, ocor

rendo.

.sementes
O Programa Troca-Troca

de Sementes da Secretaria

"da Agricultura e do Abaste-:
'cimento, inicia na próxima
semana o fornecimento, de

'sementes fiscalizadas de fei
, [ão, arroz e milho aos pe

quenos agricultores de Ja-

raguá do Sul, em troca de

produto' comercial por oca-

"sião da colheita. A Cidasc e

a Acaresc farão um' trabe
-lho conjunto, cabendo ao

segundo a seleção dos bene-
"ficlados. ficando ao encar

'go da Cidasc a distribuição
'das sementes.

A Jaraguá do Sul' foram
; destinados 20 sacas de mi

(lho,30 de arroze 2 sacas
, de feijão. Para cada quilo
de feijão, o agricultor de-
volve ao governo aois qui
los, para cada quilo de ar

roz devolve 2,5 quilos e pa
ra'ca�a quilo de semente
fiscalizada de milho, devol-

,�, ve 5 quHos. _

"; O Governo dá as semen-� ,

�
,

tes Ei o pagamento será feito
com o próprio produto.

OLHA0 PEIXE
Foi concluído dia 31 de

agosto, o cadastramento das
famílias para o Programa
Olha o Peixe; que breve se

rá implantado' em Jaraguá.
Na Escola Básica Giardini
l.enzi, inscreveram-se 182

famílias, de vários bairros •

periféricos e na Escola Bási
ca Heleodoro Borges, 224

famílias, totalizando 406
famílias cadastradas._

Serão selecionadas as ,fa
mílias mais carentes que
serão atingidas pelo Pro-·

grama:O Colegiado da Ad

ministração Pública está 0-'

ficiando a Secretaria da A-

gricvltura, solicitando a

imediata implantação do

Prógrama em Jàraguá- "dó
Sul, cc,psideràndo,'qªe o tra

balho, Jili.cial de', éàdastra
me'nto elas famfl'fas', já' foi
realiiadQ. "

SASSE
Café :e Balas

PRODUTOS 'GOS'TqSOS

'Promotores discutem
temas jurídicos,

Sob a presidência do Pro
motor de Justiça Dr. Wlau
mar Alves da Silva, reuniu
se às 15 horas do dia 29 de
agosto, em Joinvllle,' o Gru

po RegLonal de Estudos /IA

ry Silveira de Souza", que
congrega os membros do
Ministério Público das Co
marcas de Jolnville, São Fr.
c'o Sul, Jaraguá do Sul e

Guaramirim. A tarda de es-,

tudos versou principalmen
te sobre a' uniformização ou

não de determinedos traba
lhos da Prom,otoria de Jus

tiça. M.uitos temas foram
debatidos e levados a estu-
'dos para encontros futuros
entre eles sobre o r.egime de
bens no casamento do me

nor sob ,tutela; a substitui;
ção volLÍnfârisl. ou não,. pe
la mulher, ; d<?"-apetido �'d0
mariao ao casar-se,;' qUêS"
tões sobre aspectos da ado
ção s:imples, '�ntre 'Gutras,
foram abordadas.
De'Jaraguá' dó, Súl :estive

ra,m presentes, os Drs. JÇlsé
Alberto BqrbOsa e Pedro
Sérgio Steil, titulares da la.

, e 2a. Varas.
/

CONFER�ciA OAB
.

E:m Cri,chJh1a,de' 13 a 1�6'
de setembro, será reanzada

a 7a. Conferência Estadual
dos Advogados, com o te

ma "Direito e Qualidade de

Vida", que reflete a preo
cupação da Ordem dos Ad

vogados do Brasil/Santa Ca

tarina, com problemas co

mo a posse da terra.: o di
reito à moradia, ao bem
estar e ao acesso de todos
aos benefícios da justiça.

A Seccional da OAB de

Jaraguá do Sul estará repre
sentada no importante even

'to que reunira em torno

de 500 advogados.

GINCANA
Está-se esboçando um -mo

vimento em Jaraguá, para
a realização, no mês de no

yemb�o, de Uma 9 rc;1I1de
"

gincana, qUe vai mexer com

toda ä'çjdade. Com dura-

/ç.ãÓ de;'uma semana, a pro�
moção vai oferecer, aos ven

cedorés, excelentes prêmiÇ>s.
Atualménfe'a maior gincana
'd�'cidade'é a do Colégio S.
Luís, cujo diretor, o Irmão
F'rederico Unterberger, está'

.i de malas prontas para Ro

ma, ond� permanecerá d�-
. rente .dois anós. Na próx'i
'é'má , edição, ma i'ores ,deta\'
lhes.

Novos cursos,

no Senac'
A Agência do Senac de

Jaraguá do Sul realizará de
10 a 13 de setembro, com

turmas de 14-17 horas e

das 19-22 horas, novo 'cu,r
so de "Congel'amento de" A
llmentcs't., com a instruto
ra Lorita Krüger, credencia
da pela Cônsul. A taxe de
matrícula é Cr$ 10 mil e as

mesrnas poderão ser feitas
no Senac, no Centro Empre
sarial ele Jaraguá do Sul.

Os próximos cursos do

Senac, em datas a serem

COnfirmadas são: Relações
Humanes, Seminário para
Gerentes, Técnicas de Ven

das, Dinâmica de Vendas,
Psicologia Aplicada a, Ven

da, Vendedor Lojista, Em
pacotador Ornamental, Re

cepcionistá, Cartazista e'

Primeiros Socorros.

\ Na cidade' de Guarami
rim, de 13 a 24 de agosto,
realizou-se o curso Psicolo
gia Aplicada à Venda, sob a

orientação da Profa.
'

Iria

Tancon, com apoio da As

sociação Comercial e Indus
trial de Guarafnirim e da
Co�uriidade Católica local.
Em Guaramirim, o Senac
está realizando os cursos

de Auxiliar de Escritório e

de Artesanato' em Tricô e

Crochê.

Vacinação
antipólio
dia 15

Está confirmada para o

dia 15 de setembro, próxi
mo sébado, em Santa Cata ..

rina, a décima etapa da

campanha de vacinação con

tra a pojiomielite, que pre-,
tende imunizar 597 mil
crianças no Estado; Cada

_ município deve atingir pe
lo menos 95% da população
alvo, sob pena de, segundo
o coordenador da _campanha
Osvaldo Vitorino de Olivei
ra, a doença poder retOrnar
a Santa Catarina, que não
realiiou à vacinação no dia

.
11 de agoste em virtude
das enchentes que assola
ram o territóriO barriga;.
verde.

'Na coordenação de bas'e
de )arag�á çlo Sul, que a

brange cinco município�, a

prevlsao é vacinar 7.150
crianças de O a 5 anos in

completos em Jaraguá, 1077
em Corupá, 1.149 em- Gua�
rarnirim, 1.572 em Massa
randUba e 532 em Schroe
der. I

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




