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Orçamento municipal deve ficar em 9 bilhões
o orçamento do muruci

pio de Jaraguá do Sul, para
o próximo exercício, deverá
ficar em Cr$ 9 bilhões, con

tra os Cr$ 2,8 bilhões deste
ano, com elevação de pouco
mais de duzentos por cen

to, "dentro da realidade e

acompanhando os índices
inflacionários", segundo o

prefeito. Até 15 de outubro
o orçamento será remetido
à Câmara de Vereadores e a

maior fatia ficará para o se

tor de obras, vindo em se

guida a educação e saúde.
Durval Vasel disse que o

plano é dar continuidade as

obras de calçamento, segun
do o cronograma, além da

implantação de redes de es

gotos pluvial e cloacal, es

tando prevista, a construção
de uma nova ponte sobre o

Rio Jaraguá, nas. imediações
da Carroçarias Argi, isto no

primeiro semestre de 1985.
A construção do passeio pú-

blico na rua Jorge Czernie
wicz e a praça na BR-280
são outras prioridades. Na
nova praça,. a casa de en

xaimel doada pelo empresá
rio Eggon Si Iva começa a

ser montada, com algumas
mudanças para a preserva
ção das legítimas caracte

rísticas alemãs.
O Chefe do Executivo Mu

nicipal informou que no fi
nal de semana passado, 3

máquinas éxecutaram servi

ços de terraplenagem no

futuro cemitério municipal
(58 mil m2) e que deverão
estar concluídos no final
do ano. A horta.municipal

iniCIOU as primeiras produ
ções de verduras e vêm sen

do distribuídas aos operá
rios braçais.
Gabinete Odontológico
O Grupo Municipal Alba

nc Kanzler, onde estudam
700 alunos, vai -receber em

breve um gabinete odonto

lógico, cujos equipamentos
já foram adquiridos. O cus

to é de e-s 4 milhões e a

princípio atenderá somente
o alunado do estabelecimen
to, enquanto as demals es

colas serão atendidas pelo
equipo-odontológico da Pre

feitura.

Casa da Cultura tem

local definido
A futura Casa da Cultura

de Jaraguá d� Sul Ja tem

local definido para a sua

Artesãos .fundam sua
•

associaçao
-

Integrar e dinamizar as

ações da comunidade arte
sanai de Jaragúá do Sul, a
primorando-as como aqen
tes de seu próprio 'desenvol
vimento e despertar o inte

resse do povo para o mun

do das artes e artesanato,
visando maior participação
da população nas Feiras de
Arte e Artesanato e em ou

tras promoções culturais
da cidade, são algumas das
finalidades da Associação
dos Artesãos de Jaraguá do
Sul (ASSARJ), fundada na

noite de terça-feira, dia 11,
no Centro Empresarial, com

a presença de mals de vinte
artesãos.

Os trabalhos foram pre
s'ididos pelo secretário de
Cultura e Turismo, Baldui
no Raulino que destacou que
(1 Associação é um órgão
representativo, congregador
c beneficente dos artesãos
a ela associados e atuantes

na cidade de Jaraguá do Sul
f' reolão Foi lida a 'minuta
des estatutos e' aprovada
com pequenas alterações e

soora será o documento má

ximo pelo qual a ASSARJ
se regerá.

Elegeu-se também, na o

portunidade, a primeira di

retoria, cuja constituição é

esta: presidente Manoel A

. niceto da Silva, vice-presi-
r

dente Álido Maass, secretá
ria Marlova Uhelski e te

soureira Maria Helena Ni

ckel. Conselho Fiscal: Leo

cádio Negreiros, Carlos Cé

sar Pedrotti e Rosa Mística

Weiter e suplentes - Osni

Bertoldi e Neid Einsfeldt.

Feira de Arte e Artesanato

Os artesãos de Jaraguá do

Sul, agora organizados em

associação' de classe, se reú

nem neste sábado, em mais

uma Feira de Arte e Artesa

nato, que desta ·fei ta aconte

cerá na rua Quintino '80-

caiúva e defronte a Prefei
tura Municipal, local de ma

ior movimento. Além da

venda do artesanato, expo

sição e comidas típicas, co

mo atrações de palco e la

zer, haverá a apresentação
de um mágico e ventríloco,
meninas cantoras de Porne

rode, Varal da Poesia, con

curso de pintura infantil e

outros. Mesmo com. mau

tempo a Feira sa\rá.

construção. Será na rua A

mazonas (fundos da Fábri
ca de Parafusos Ewald), em
terreno da Comunidade E

vangélica Luterana, antes

de propriedade da extinta
Sociedade Progresso e que
está sendo adquirida pela
Sociedade Cultura Artísti
ca. A área tem l órnil m2 e

a SCAR, em troca do apoio
financeiro que a Prefeitura

Municipal lhe dará, vai ce

der o imóvel da rua Jorge
Czerniewicz, onde a muni

cipalidade construirá em

1985 o passeio públ íco.
O projeto da Casa da

Cultura, já elaborado pela
Fundação Catarinense de
Cultura, deverá sofrer algu
gumas alterações, em razão
da topografia do novo imó

vel, de acordo com o Dr.
Mario Sousa," Presidente da
SCAR, que no dia 28 de se

tembro entrega o cargo du
rante- assembléia da Socie

dade, no Restaurante Itaja
ra. Existe uma chapa regis
trada para a diretoria, com
Rolf Hermann na presidên
da e Márcio Mauro Marcat
to na vice-presidência.

O Ginásio de Esportes Ar
tur Müller; abri'gará na noi

te deste sábado, um espetá-
cuia sui-generis. Promovido
pela Associação' Jolnvilense
para Integração do Deficien
te Visual, em colaboração
com a SECET;DME de Jara

guá do Sul, será realizado a

partir das 20h30, partida de
futebol de salão entre cegos, .

de caráter beneficente, ent're;
a Associação Catarinense

para a I.ntegração do Cego
(ACIG), de Florianópolis .e

a AJIDEV1, de Joinville.

'Irmão
Frederico
deixa JS
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Comunidade vai
receber os missionários

A Comunidade de Jare

guá do Sul prepara-se para
receber, no inlciodo próxi
mo ano, a equipe de padres
redentoristas da cidade de

Lages, para a pregação das
Santas Missões, em todo o

interior, periferia e centro.

Anteriormente será realiza
da a pré-Missão, que é apre
paração e que consiste na

vinda de uma irmã missio

nária, que está chegando na

cidade, para realização de
um levantamento da comu

nidade, visando organizá-Ia
em gr.upos de famílias.
.No final de outubro, de
d V·

,./ J
�

acor o com o Igar;o, oao

Heldernenn. a Paróquia re

ceberá a visita' dos rilissio-'

nérios, parq_ .um dia de en- ,

centro com todos os líderes'
dos grupos de famílias que
essumirêo a coordenação e

que deverão fazer uma pre-

. Pereira deverá presidir ACIJS
O empresário Oswaldo

Pereira (Artama), aceitou

concorrer à presidência da

Associação Comercial e I n

dustrial de Jaraguá do Sul,
cuja eleição acontecerá no

dia 15 de outubro, quando
será eleito também o Con
selho Deliberativó. Pereira
vai encabeçar a única cha

pa concorrente e substituir
a Bruno Breithaupt na pre
sidência . da ACIJS, carqo
que ocupa há dois anos.

A posse da nova diretoria
ficou definida para o dia
26 de outubro, ocasião da

realização, em Jaraguá do

Sul, de reunião da Coorde-

nense.

A Associação Comercial e
o Clube de Diretores- Lo]ls
tas, vão convidar o deputa
do federal Herbert Victor

Levy, presidente do "Conse
lho de Administração do
Banco I taú e da Gaze\a; Mer
cantil, para uma palestra
e'm Jaraguá, sobre tema de
interesse da classe empre
sarial. É possível que ocor

ra em dezembro, na opor
tunidade da inauguração da
nova agência do Banco Itaú,
prevista para aquele mês.

Futebol de salão, entre cegos,

paração espiritual de trinta
dias de oração. Ao final da

trintena, os grupos se reu

nirão nas suas comunidades
pêra o início da Missão pro
priamente dita.

Os padres redentoristas
trabalharão em Jaraguá do
Sul nos meses de fevereiro
e março/85, inicialmente
com uma equipe de cinco

sacerdotes, número que a

pós será dobrado. As Mis-
sões iniciarão nas comuni
dades do interior e em ca

da comunidade um missio
nário permanecerá durante
uma semana, ao passo que
nas comunidades de perife
ria e no centro, durante 15
dias.
A última vez que Jaraguá

recebeu os missionários foi
em 1973 e a comunidade a-

guarda com interesse a vin
da das �issões Populares.

.nadorie Regional da Facisc,
que reúne dez

.
associações

do Norte/Nordeste Catarí-

f A bola 'para o jogo terá
um guizo; que -orientaré a

sua trajetória. O custo do

ingresso será de Cr$ 1.000

,

e o objetito da promoção,
aléj)'l de colaborar para es

atividades da Associação
para a Integração do Cego,

. é de despertar a própria
corniinidado de que o ce

go nãoé um inútil, um pe
so morto, mas sim, que ne

cessita de amparo, de as
sistência e de atenção, tan
to afetiva como prbflssio-
nalmente.

'

_.J "
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EM CORUPÁ - Donato
Seidel, Secretério, do Lions
Clube Corupá, confirmando
a data-de 20 de outubro pa
ra o Ba i Ie das Debutantes
no 'Salão paroquial, co�
música do Grupo Reflexo
de Curitiba. O casal' patro�
nesse será (l prefei to de

.

São
Bento do Sul, Dr. Genésio
(Maria da Conceição) Tu
reck e as vendas de mesas

iniciam-se dia 1.0 de outu-

_ �ro, na Farmácia MaHi. As
debutantes de Jaraguá inte
ressades deverão fazer' sua
inscrição com o casal-presi
dente do Lions, Ivo e Nely
Tureck, fone 75-1028, A ren

da do baile branco reverte

rá às pessoas carentes do
munlcfplo,

CAS�MENTOS - Muitos
enlaces matrimonlals a'con
tecem hoje em Jaraguá do
Sujo Na Igreja Matriz, às 10'

,�o�as, Edilson de Souza/O
razilda Veado, 16h Narciso
Schiecher/ Teresa Kitzber

ge.r,
,

17h Glaicon Fagl!ndes/
Eliete Wals e Dionir Cam-

pestr inl /f rier Fachi, 18h Val
cir Antonio ElísiojRoseli
Gumz e às20h Edelberto Ho
bus/Valdina. Largura.' Nd

B�rra do R, Cerro, 17h Sieg- ,

. frrd Duwe/Analr Tecilla
17h30 Sarnir de Oliv�ir�
Motta/Marli Nunes e às 18
horas' Henrique Kaiser /Ro
salene Hafernenn. No Rio

MOI�a, ��h Jaíme' Pedrottl/
0arla .Ellzabeth Kubnick e,'
as 18h30, em Santa Luzia
Jesé Diornar Delagnolo/J:u:
niée Busnardo. Na Igreja E·

vangélica de João Pessoa
18h Gerson Jahn/Márci�
Fischer.

OS SCHMÖCKEl - o-ce-
'sal Eugênio Victor (Bru-
nhilde Mahnke) Schrnöckel
ele diretor do "Correio do
Povo", completa neste do

mingo, dia 16, 34 anos de
casamento, data' que certa

me�te '-será marcada pelo
carlnho dos filhos e' netos.

, No mesmo dia, a neta Ales-

, A ECOMOMIA SEM
SEGREDO

/
Pratos

prontos

congelados
Urso Branco.

R. Barão do Ri� Bran
co, 241 - F. 72-0508

Jaraguá do SOl
\ '

,,_...,. - ---L

CORREIO . DO POVO

Gente & Informações
sandra, filha de Antô�'i'o e

Yvonne Alice Gonçalves,
completa o seu sétimo ani

versário. Parabéns, pela co

memoração dupla!
". ,URSO BRANCO - Abrin
do as portas neste final-de
semana, na rua Barão do
Rio Branco, a Urso Branco

Refeições Congeladas tendo
à ,fr:ente, o casal ad�ogado
0arlo Cesar (Cfntia) Felip"
pr. Do cardápio constam a

peritivos, messes, sobreme
sas, carne de boi, aves, fru
tos do mar, carne de porco
e outros. É algo inédito em

Jaraguá. -Parabéns e suces

so no empreendimento.
CASA DA AMIZADE - A

Casa da Amizade de Jaraguá
do Sul programou para o

dia 6' de outubro, no Bae

.pendi, o desfile das debu
tantes, apresentação de Gru

po' folclórico e desfile de
modas da Kamisão. A pro
moção' visa arrecadar fun
des pare o Natal da Crian
ça Pobre. A Casa da Amiza
de, segundo a presidente De

nlss.Lueders, já está prepa
rando t�mbém o Bazar de
Natal.
LIONS INDUSTRIAL - Já

são várias as crianças ins-.
critas para o Concurso Bo
necas Vivas, do Liens In

dustrial, que vai acontecer

dia 17 de outubro, no Bae

pendi, às 15, horas. Além
elo concurso, haverá desfile
de moda jovem da Buttok e

café, C\) [es cartões estão à

venda, a razão de Cr$ 3mil.
As inscrições de garotas vã;
até 15 de outubro nas Lo

jas May. É de caráter bene
ficente.
ODONTÓLOGOS - Vai a

contecer no mês de 'outu
bro, a eleição da nova dire
teria da Associação Brasi
leira de Odontologia, Set-'

ção Regional de Jaraqué do
Sul, que reúne 32 profissio
nais. Três nomes estão co

tados para assumir a presi
dência, em substituição ao

Dr. Orlando Bernardino da
Silva. São eles os Drs. Gui
do Gascho, Ivo Kaufma�n e

Guida Fernando Fischer.. '

�ídiO Carlos Peixer e esposa Cilda, Ei? Presidente do'

dotAary_ Pdube de Guaramirim, ela, Presidente da (.a-:.
3 rnlza e, prometem m it

. -

...

brio 84/85.
. UI as realizaçôes no ano ro ..

GEN T E - As Damas
de Caridade de Jaraguá do
Sul, presidida (pela' Sre , Otí
lia Ersching Nicolini, vão

empreender viagem dia 23

à..__Águas de São Pedro em

São Paulo. *** Recebe� com

lanche terça-feira, as suas

amigas, a Sra. Áurea Müller
Grubbe e na quarta-feira, fo
ram anfitriãs de seus grupos
'as Sras. Marlene Panstein
Diva Sabino Tavar�s e D'io�
mira Wolf. *** Também a

Sra. Sônia Marquarelt afe--·
receu lanche es�a semana

e quinta-feira, o Café d��
Primas aconteceu na resi
dência da Sra. Ingeburg
hlarquar:dt Hasse.

DO ROTARY - Os meios
rotá riGs j araguaenses rece

beram terça-f'; "a, a VISI ta

go governador do Distrito'

465, Joaquim de Assis San
tana, acompanhado da es

posa Ana Maria, quando e

fetuou a visita oficial do
clube. Ao meio dia houve
almoço, no Monjolo, do

qual participaram Alidor
(Denise) Lueders, Márcio
(Vera) Marcatto; Ilda (As
téri�) Vargas e Ivo Ewald.
As reuniões de serviço acpn

teceram à tarde, culminan
do com um jantar,.no Ita

jara.
AS DEBUTANTES - Se-

rão 14, as meninas-moças

que serão apresentadas à
sociedade, no baile das' de
butan-tes do ßaependi, mar

cado para 5, de outubro,
cc� música de Bepi e seus
SOlistas. São elas: Andréa
Sirnone Maluta, Alexandra
Maiochi, Cilmara Em�en-
doerfer, Mariane R' tI� ow,
Karim Schlunzen, Roberta

Rodrigues, Carla do Amaral
Costa, Ana Cláudia Fischer.
QEnise Cristina Salves, Lu�
ciane Lucht, Margarete .Me
negotti, Daniele Ristow .

'Paula 'Maria Barbosa' e Lu�
ciana Mencia, Reservas d�
mesas a partir de: 20 de se

tembro.
BAILE DO CHOPE - A

contece neste sábado,
.

'em

Corupá, na Sociedade Atira

ciores, o 18.° Ba i Ie do Cho

pe, com a Bandinha Verde

yale. E hoje e amanhã (15/ ..
16), Festa de São Francisco
de Assis, na rua Joinville
com m.últiplas atrações:
boa cozinha, churrasco, [o
gas: bebidas em geral.

NIVER - Trocou idade
dia 14, a Sra. Wally (Mus
chi), esposa do Sr. Werner
Voigt. Hoje, dia 15, o 'in
dustrial Waldemar Gumz e

dia 19, o Sr. Eugênio José
da Silva. No elia 17, com

-pleta seu terceiro aniversá-

rio, a garotinha Maira He
lena Pereira, neta de José

Henrique (Vanda) Pereira
cio Lions lndustrial.

'

ANOTE - Será inaugura
do domingo, dia 16, às 9h,
o Centro Comunitário Evan

gélico da Ilha da Figueira,

seguido de festejos popula
res.

*** Na Paróquia São
Sebastião, o próximo curso
de noivos vai acontecer no

dia 7 de outubro. Inscri

ções abertas. *** Em Nereu
Ramos, neste sábado e do
mingo, a festa da padroeira
N. Sra. do RosÚio' com

missas e dernais atr�çõe$.'
,

"

COQUETEL -' Na terça
-fei ra à tarde, na residência
de Sra. Jutta, 'esposa de ,',

Dorval Marcatto, a Sra. Ana
Maria Santana, esposa ,do

G?vernador de Rotary Dis
trito 465' foi homenageada
com um coquetel, no qual
cempareceram as integran
tes da Casa clã- Amizade .. A
visitante gostou muito 'da
cidade e da recepção.

RECEBENDO - A senho
ra Erna Mey Zahler, jara
guaense de nascimento e

leitora assldua da coluna em

São Paulo, onde res�Gle há,
vários anos, ofereceu quino
ta-feira um café na residên
cia da profsssore Carla
Schreiner, onde juntamente
com o .esposo He;,'z se en

contra hospedada.

ENLACE BEHR-ENDT·CAR.
VALHO -'- Na tardede, ho

je dar-se-á na Congregação
Batista de Jaraguá do Sul,
na ,rua Emílio Stein, 120,
às 15h, a cerimônia do en

lace matrimonial da bacha
relanda Nihura, filha do
distinto casal de Guarami

rim; Roland e lsoldl da
Costa Behrendt com o En

genheiro Maurí�io, filho ele
nossos estimados amigos
Frederico Mathias de Car

valho Júnior e Ingeburg Car

valho. As testemunhas do
ato civi I-religioso serão; por
parte da noiva, o sr. Alan
Paulo Cozzarin e srta .. Ro

sana Maria Vota e o sr. Udo

WoncU:_aceck e senhora e,

por parte do noivo, o sr.

Sérgio' L. Messina e senhora

e sr. José G. de Oliveira e

senhora, Os noivos despe
dem-se na Igreja. A eles,
pais e parerites, as felicita-

, ções desta coluna.

,

NOTAS FINAIS - Foi fun
dada terça-feira à noite, a

Associação dos Artesãos de
Jaraqué. do Sul. À propósi
to, hoje tem Feira de Arte
'e Artesanato, defronte a

Prefeitura. ** O Baependi
marcou para 20 de outubro
a inauguração das' suas can�
chas de bocha.

",.=�,------------�---

"\
G'-<i.,de' promoção de relógios Technos a

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

Relojoaria Avenida
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 43i, e Getúlio Vargas, 9

,----�----�--�--�
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Desvio
-

de carga pesada
Dia 7 de setembro, uma rápida viagem à Blumeneu

fez-nos observar uma nova constatação na I toupava-Norte,
perto da Albany Internacional: a abertura da rodovia Blu

menau-Navegantes, que parte da ponte do Salto e desafo

gará, quando pronta, o providencial Anel Viário Norte, a

quela rodovia que passa ao lado da Tecelagem Kuehnrich,
recente e novamente inundada. Apesar da previdente cons

trução do anel viário, em poucos anos.ide progresso, su

perou aquela via coletorade tráfego pesado, porque a clda

de cresceu naquele sentido. A rodovia Blumenau-Navegan
tes certamente é a pedida' para desviar a carga pesada do
centro da cidade, embora se tenha dúvidas quanto ,a per
miti� tráfego permanent7 em épocas de cheias, como a

contece agora.
De repensar-se o problema do desvio dó trânsito pe

sado em Jaraguá, enquanto não se inicia a sua construção.
De qualquer forma, a futura maneira de desviar a carga

pesada só será conseguida pela Ilha da Figueira. Ela re

solverá o problema com qualquer crescimento de nosso

, .município. E é bom começar logo para não demorar de

pois. .. Em tempo: já observaram a devastação das mar

gens do Itajaí, na Itoupàva Norte? Se blumenauense' fos

se, não voltaria nunca mais. Que barbaridade! O blume
nauense merece isso?'

CAMPANHA DE SEGURANÇA NO TRAN_SITO
A redação rec�be carta de leitor, reelamande contra

uma palavra de um folheto que_foi encartado na última· e

dição, com relação à segurança no trânsito. A palavra
bêbado deveria ser substituído por embriagado, para qua
lificar motoristas e mctequelres que têm o hábito da be
bida alcoólica, que outra bebida é necessária ao corpo,
achando que bêbado é quando é contumaz e embriagado,
é eventual, e nem todos es habHitados são bebedores al

coolizados permanentes, eenelelnde que, por mail! viciados
(ele disse viciado?) ou doente (agora, sim!) que o moto

rista seja, o folheto poderia ofender os usuários de veí
culos que. vez por outra tomam uns' tragos a mais.

Antes de responder.a pergunta, condicionamos:
- Bem, depende de quantos tragos se trate!

E o dicionário mostra como muitas vezes usamos a pa'"
lavra errada para querer afirmar alguma coisa: bêbado ou

bêbedo é um perturbado por bebida alcoólica e embriagado
é aquele que se embriaga, ou seja _:_ .alecellza-se: terna-se
ébrio, aquele que se embriaga habitualmente. Neste caso,

salvo melhor juízo, quem redigiu o folheto que levou a

chancela do prefeito, acertou.

CADERNOS DA CULTURA CATARINENSE
. '

Num envelope com o nome do diretor, o n.O 00, rete

rcnte ao período julho/setembro de 1984, do Ano I de uma

publicação periódica editada pelo Superintendente da Fun

dação Catarinense de Cultura, Udo'Waqner. sob os auspí
cios da Secretaria. de Cultura, Esporte e Turtsmo é a solu

ção de uma das propostas da "Carta dos Catarinenses". do
Governador Esperidião Amin, trazendo ASPECTOS DO CON

TESTADO, de autores consagrados, tats como Jali Meirinho,
Marl·i Auras, Nelvio Paulo Dutra Santos, ·Guido Wilmar e

Oswaldo Rodrigues Cabral, examinando fontes para a his

tória e a problemática do Contestado". Parabéns pelo apa
recimento do CAdeRnes da CulTura CATARINENSE. O car

tão dos cumprimentos e a oferta veio em nome de Edison

Silveira: Mas a troca não altera a intenção de fazer che

gar às nossas mãos. Obrigado, Udo Wagner!

TEORIA DA LIBERTAÇÃO
Depois da m:Uclança do governo, em que saiu o Dão-'

Dão e entrou O Fon-Fon, a notícia que mais mexeu no fl
n21 ele semana foi a Teoria da Libertação - uma análise
marxista do problema des pobres e necessitados. E não há
de ver que o seu a'utor não é catarinense? Frei Leonardo
P.,,,ff, nasceu em Concórdia, terra do' Fon-Fon, onºe se er

d,::101J em 1964. Sua teoria encontra adeptos e críticas. No
Dia da Independência ele. foi recebido pelo V�ticano, onde
foi recebido em clima cordiai e positivo. A� conclusões
c!cvérão ser co-nheéidas daqui dois anos, quando se saberá
se a Igr�jéÍ �ceita ou rejeita as teorias do franciscano. ca:,
tarínense na questão da solução dos problemas CIos pobres
e necessitados à 'lu:I da religião e do rnarxi$mo.

I Num rápido contato com

o escritor e sociólogo Au

gusto Sylvio Prodoehl, em

seu gabinete na rua Pres

Epitácio Pessoa, tomamos
, conhecimento de !]:lais al

guns detalhes do próximo
livro que vai lançar, patro-

. cinado pela Prefeitura Mu

nicipal, por envolver impor
tantes aspectos históricos
do murrlclpio sede da mi

crorregião e uma ótima 0-'

portunidade 'pare demons
trar aos seus munícipes o

acendrado gosto da admi
riistração pela cultura de
sua gente, capaz de reper
cutir poSitivamente nos de
mais munic'ípios catarinen
ses e braslleiros.

.. - .- ....-.... ._-,_;:...: .....-._ .. "' ..._._.'-

de que" a
- abrireis incessan

temente para vos lembrar
des' da cidade, do Colégio,
dos professores e dos . alu-
I, c.l

•

nos, porque' amrqos vos sou-

beram granjear a estima";
O I rmão Frederico está

seguindo para o cumprimen
te da sua jornada apostóli
ca em Roma e no seu lugar

. assume a direção do Colé
gio São Luís, O' Irmão Ar

cângelo Postai, que, além
de ter regressado recente-v

mente de um curso de es

piritualidade, em Roma,
possui larga experiência em

direção e administração es

colar ,

Panstein preside Arsepum
.

I' A Chapa 2 - Chapa 84, .cutlvo e o. prefeito Durval
da garr'a, força, união e re- Vasel O presidente de 'hon-

novação, conforme o seu ra da neva diretoria.
lema, venceu as eleições di
retas para a dlretoria da

Associeção dos. Servidores
Públicos Municipais - Ar

sepum, somando 195 votos,
centra J 87 votos dados a

Chapa 1 e' 48 votos a Cha
pa 3. Na presidência, o en

aenheiro. e Secretário de
Obras e Serviços Públicos,
Arlstldes Panstein. substltul
a Onéllo Souza, (Doza) , vice

presidente Mirian Schmidt,
1.° tesoureiro Lorival Pellin,
2.° tesoureiro Tirso Gregó
rio Stahelin, la. secretária
Si Iene Zapella e 2.° secretá
rio Lídio Lazzaris. Conselho:
Jerge Ross, Karine Kuchen
becker, Cecília Konell, Aton
so Piazera Neto 'e .Sérqio L.

Rodrigues e Suplentes do
Conselho - Silvino Less

mahn, Aita Klosowski, iva
nir Lubke, Marialvo Feles
bino e V�ldemar Malheiro.
Ivo Konell �. o diretor exe-

A chapa vitoriosa tem co

rnO metas a aquisição de
imóvel para construção da

sede.própria, promover .Ia
zer e esporte para todos, co
mo torneios de futebol de
salão, futebol de campo,
voleibol, tênis de mesa, ca

nastra: dominó, general e

bocha, em ambos os naipes,
além de organização e a

quisição de material. pare
.os departamentos esporti
vos, realização de olimpía
das e gincanas internas, ex

cursão, festa junina, baile,
-corríraterrrlzaçêo no dia do
funcionário pÚblico(28jlO)
e no encerramento do ano,

atualização e reformulação
dos estatutos da Arsepum,
divulgação dos balancetes
mensais em luqares apro
priados e projeto e implan
tação de um refeitório pera
o� funcionários.

'

lrmão Frederico deixa 'Jaraqua: \tat, a - Homa
.

Após dez -anos de convi-, que deixou aqui' o 'atestado
vência e crescimento mútuo Hel e' ó marco principal da
na comunidade jarequeen- sua ação administrativa,y

se, o Irmão Frederico Un- qual seja, o ginásiod e es-

terberger, diretor do Colé- portes, que veio dar roupa-
gio São Luís, está seguindo gem nova ao estabelecimen-,
para Roma, onde durante 2 to e sua concretização val
anos vai participar de um refluir em favor do esporte
curso universitário de cate- e do alunado de nossa clda-
quesee pastoral da juven- de .

tude, oferecido pelos Seus Concluindo, 'disse o ora-

superiores da Província Mil- dor que "sabemos .0 quan-
rista de Santa Catarina. No te são amargas as despedi-
decorrer desta semana, Fre- das, por isso mesmo, ao

derico 'recebeu uma série chegardes a Roma, talvez fe-
de homenagens, iniciada 2a. chareis, com a _chave do de-
feira, dia lO, quando houve sapego, na gaveta do passa-
a despedida na Associação do, a doce saudade do pre-'
de Pais e Professores do Co- sente, mas temos a certeza

légio, com entrega de placa;
no dia 11, dia do diretor: os
alunes prestaram-lhe. publi
camente o reconhecimento
pela larga folha de serviços'

.

prestados à cultura jaraglià-
'

ense, a par dos estreitos la

ços de amizade que estabe
leceu com alunos, pais e

professores de toda a re

gião, sabendo granjear e

merecer a amizade e a ad
miração do Colégio São Luís
e de Jaraguá do Sul, quer
pela sue capacidade admi
nislartiva e. profissional,
quer pela sua formação cul
tural e religiosa.

Os aluno� entregaram-lhe
um presente e na noite. de
ontem, com o professorado,
aconteceu a despedida e,

confraternização, entreqanc
do os professores uma pla
ca, expressando os senti
mentos da classe no mo

mento em que deixava a

direção do estabelecimento.
O orador destacou qUe Jara

guá e o Colégio São Luís
contraiu uma. dívida de gra
tidão para com o diretor,

Prodoehl precisa fetos para a' história

Augusto Sylvio não en

controu o material desejado
para aborda'r a vida esporti
va do município sede e dos
que formam a gtande Jara

guá, cleixando' uma lacuna

TOPÓGRAFO
INGO JOAO BENKENDORF

Desmembramento� e.medições de
terrenos �m geral

"
�

"

EscritóriQ: Rua Reinoido Ra�, 86 _:. EdifíciQ Mário Ta-
vares, ßàlC) 3 - 1.0 andar.: tontàctos: f=ones 72-0593

(residência) • 72-2554 (escritório) - Jaraguá do Sul
\

iris'anä)'e.1 pára a po:;teriâa�
de. Esta 'precariedade po
derá .

ser refeita 'pelos clu
bes e esportistas da Amvali,
remetendo, doando ou ce

dendo ao veterano profes
sor e jornalista fetos alusi
vas à vida esportiva das di
versas comunidades, a se

rem entregues, na residência
do escritor ou na redação
deste sernanârio,
Vale dizer que 'b seu livro

. esta bastante avançado na

sua montagem e o título po
derá sofrer alguma altera
ção, estando hoje previsto
como sendo a HISTÓRIA DE
JARAGUÁ DO SUL, -r-r- SUA
TERRA E SUA GENTE - Va
Ie ,do .)tapocu, abrangendo,
Os municípios da Amvali -

Associação dös Municípios
do Vale do l tapocu. Quem
'está disposto a ajudar para

�
que Jaraguá seja mais co-'
nhecido? Qualquer ajuda é
bem-vinda!
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Dia 18 de agosto
Diogo Samuel, i. de Ernesto'
(Renita) Wintrich.

Diiil 20 de setembro 'Dia 30 de agosto
Jorn. Sr. Horonato Torne- Gabriel, f. de Adelino (00-
lin, em Blumenau li) Pasquali,
Sr. Lorenço Ersching Dia 01 de setembro
Sra. Maril�na Cópi Fabionei, f. de Hélio (Esi-
Amazilda da Cunha Jq_cobi, nha) Gruetzmacher.
em Itapocuzinho Dia 02 de setembro
ßianca Andréa Socreppa Alex Sandro, f. de Eliseu (1-
Sr. Heinz Püttier vone) Petry; Ricardo, f. de
Ana Cláudia Siefert Celso (Verônica) Pereira.
.Dia 21 de setembro Dia·Ol de setembro
Sr. Max Schneidert em Pátrícia Tatiána, f. de Wil-
Rio Cerro" san (Mâria) Séhubert.
Sr. Haroldo Schneider, em' Dia Ó4 de setembro
Itaiaf I "Vanessa, filha de José (Ma-
Sr. Alfredo Gustavo Horst, ria) Pessatti; Suélen, filha
em Florianópolis de Ivo (Isaide) Kuhn; Daia-
Merací Rubini ne, f. de Dorival (Leonida)
Sra. Leocádia Pedri Demar- Titz; Marilene, f. de Louren-

chi, em Itapocuzinho ço (Tânia) Silva; Rodri€)o
Marli Reck MarCílio,f. de Marcílio (Ca-
Alexander Marcel Dumker rolina) Pereira..

,

ANIVERSARIANTES

Aniversar:iam hoje: 15
Ricerdo, f. de Hans e Maria
da Glória Burow

Rogério José Vaiíatti
Sr. Wilson Luz, em Ctba.
Sr'. Waldemar Gumz, em Sta.
Luzia

Sra., Yolanda Pradi Lenzi
Sra. Verônica Eggert
Sra. Ana Weiler
Sr. Roland H. Dornbusch
Sr. Bertoldo Panstein
Aniversariam domingo
Alessandra, filha de Antô
nio e Yvonne Alice Schmö
ckel Gonçalves
Sr. Hilário Krüger
Srta. Inês Jurilite Pisetta
Sr. Luís Pisetta
Sra. Dóris Marcelino

Dia 17 de setembro
Sra. Ivone R. Andregotti
Sra. Erna T. Cielusinski
Maira Helena Pereira

Sr. Vitória Glowatzki, em

Garibaldi
Sr. Heráclides de Almeida,
na Lapa-Pr. -

Sr. Ivan Jackson Beumer,
em Joinville
Sr. Siegolf Vicot
Sr. Moacyr de 'Pinho

_
Spín

nola, em S. Paulo
Náiele Cristiane, filha de
Eliseo e Roseli Tajes
Dia 18 cle setembro
Sr, Helrnuth Beyer, em

União da'- Vitória
Sr. Udo Staats
Sra. Caeilda de Medeiros
Teixeira, em Joinville
Sr. David Moreira-
Sr. Waldemar Bartel
Sr. Afonso Grosskopf, em ,

.Jolnville
Dia .19 de seter>;"bro
Sr. Eugênio José da Silva
Sra. Margarida Uber Ribei

ro, em Joinville
Ivana, filha 'de, Germano e

Milda Behrens
Sra. Cacllda, esposa de Al
fredo Blank
Fabrício Bittencourt Lucia
no

Crlstlane, filha de Lauro

(Esmeralda) Vegini

Edital 13.8.74 ge 05.09.1984
Pedro Francisco da Silva e

�Lucià de Cesaro Cavaller
Eie, brasileiro, solteiro, ven
dedor, natural de Caririaçú,
Ceará, domiciliedo e resi
dente em Três Rios do Sul,
neste distrito, filho de An·
tania Francisco da Silva e

de Raimunda : Nonata da
Conceição. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de

Itapejara d'Oeste, Paraná,
domiciliada e residente em

Três Rios do Sul, neste dls
trito, filha de Affonso

.

de
Cesara Cavaller e de Juve
nalia Farias Cavaller.
Edital 13.875 de 06.09.1984
Eloi Wasch e Iria Rincawes.
ki. Ele, brasileiro, solteiro,
bancério, natural de Jara

guá "do Sul, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Maria UmbeHna da "SiI

va,621, nesta cidade, filho
de Frenclsco Wasch e de E
rene Nagel Wasch. Ela, bra
sileira, solteira, auxiliar de
escritório, natural da Jara

guá do Sul, neste' Estado;
domiciliada e residente na

Rua João Januário Ayroso,
650, nesta cidade, filha de
Cassimiro Rincaweski e de
Elvira Petry Rincaweski.
Edital 13.876 de 06,09.1984
Valdir Pedrotti e Maria lsa-.

'

� .'

b.. 1 Mattos Cla Silva. Ele bra-
sileiro, solteiro, pedreiro,
natural de Jaraguá do Sul,
neste Estado, domiciliado e

residente na Rua 25 de ju
lho, nesta cidade, filho de
Luiz Pedrotti e de Anna
Frank Pedrotti. Ela, brasi
leira, solteira, doméstica,
natural de Jolnvllle, neste

'

Estado, domiciliada e resi
dente na Rua 25 de julho,
nesta cidade, filha de An

tonio Thomaz da Silva e de
1�"lbeJ Mattos da silva.
Edital 13.877 de 06.09.1984
Mauricio Ervino Brümmer.
Lúcia Finardi. Ele, brasllel=

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil ao
1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul, Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que compareceram em Car-'
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, 3 fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

. ro, solteiro, engenheiro me

cânico natural de Jolnvllle,
neste Éstado, domiciliado e

residente na Rua Henrique
Marquardt, nesta cidade,
filho de Ervino Brümmer e

de Alzira Berta Brümmer.

Ela, brasileira, solteira, co

merciária, natural de Rio
do Sul, neste Estado, domi
ciliada, e residente na Rua

Henrique Marquardt, nesta

cidade, filha de Walmor Fi
nardl'e de Mllria do Carmo
Finardi.
Edit�1 ll.878 de 10.09.1984
José Marcos Lopes e Mari·
lu Rebello. Ele, brasileiro,
solteiro, auxiliar adminis
trativo, natural de Jagua
riaíva, Paraná, domici I iado
e residente na Rua. Adilio
Ramos, 226, em Curitiba,
P-araná, filho de -Aleixo

-

Lo
pes _

e de Conceição Lopes
dos Santos. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Járaguá do Sul, neste Está
do, domiciliada e residente
na Rua, Leopoldo Augusto
Gerent, '145, nesta cidade,
filha de Waldir Rebella e de
Victoria Spezia Rebella.
Edita113.879 de 10.09.1984
Remir Alves 'Teixeira e Inês
TeciJla. Ele, brasileiro, sol
teiro, militar, natural de
São José do Ouro, Rio Gran
de do Sul, domiciliado e re

sidente na Rua Francisco
Hruschka, em Jaraguá-Es
querdo, neste distrito, filho
de Valdomiro Alves Teixei
ra e de Anair de Mello Tei
xeira. Ela, 'brasileira, soltei
ra, costureira, natural de
Jaraguá ao Sul, neste Esta
do, domiciliado e residente
na Rua João Januário Ayro
so, 3086, em Jaraquä-Es
querda, neste distrito, filha
de Atilio Tecilla e de Selli :

Vasel Tecilla.
Edital 13.880 de 10.09.1984
Waldemar Schroeder e Te
resinha da

.

Silva. 'Ele, brasi
leiro, solteiro, operaria,
nascido em Joinville, neste,
distrito, domiciliado e resi
dente na Rua Joinville, 2322
nesta cidade, filho de Leo
poldo Schroeder e de Ana

Novasky' Schroeder. Ela,
brasileira, do lar, natural de
Massaranduba; neste Estado
domiciliada e residente na

Rua Joinville, 2322, nesta

cidade, filha de Silvino da
Silva e de Araci Pereira.
Edita113.881 de 10.09.1984
Wolnei Cândido Tomazelli e

Ivoli Fernandes de Stefani.
Ele, brasileiro; sorteira, de

senhista, natural de' Jara

guá do Súl,' neste Estatfo,

Proclamas de Casamento' da Corrêa. Ela, brasileira,
solteira, costureira, natural

. 'ele Schroeder, neste Estado,
domiciliada e residente em

Estrada I tapocuzinho, neste

distrito, filha de Aldo Pas

quali e de María Pasquall.
Edital 13.886 de 11.09.1984
José Bodemberg e Anita Bor.

domiciliado e residente na ba. Ele, brasileiro, solteiro,
Rua' Frederico Alberto Curt lavrador, natural de Luís
Vasel, 145, nesta cidade, fi- Alves, nesté" Estado, dorni-
lho dé Lauro Tornazelli e de ciliado e residente na Rua
Elza da Costa Tomazelli. Ela Fritz Bartei, nesta cidade,
brasileira, solteira, auxiliar filho de Carlos

-

Alexandre
de escritório, natural de Massaneiro e de Catarina
Treze de Maio, neste Esta- Bodemberg. Ela,. brasileira,
do, domiciliado e residente divorciada, do lar, natural
na Rua Domingos Sansen. de Luíz Alves, neste Estado,
295, nesta cidade, filha de domiciliada e residente na

Antonio Souza De Stefani e Rua Fritz Bartei, nesta ei-
de Terezinha Fernandes De . dade, filha de Tobias Deret-
Stefani. ti e de Anisia Borba.
Edital 13.882de 11.09.1984 Edital 13.887de 11.09.1984
Ivanor Valdir Peiter e Roseli Ditmar Kopmann e Magalí
.da Rosa. Ele, brasileiro, sol- Janssen. Ele, brasileiro, sol-
teiro, operário, natural de teiro, projetista, natural de
Crissiumal, Rio Grande do Jaraguá do Sul, neste Esta-
Sul, domiciliado .e residente do, domiciliado e residente
na Rua Jorge Czernlewicz, na Av. Marechal Deodoro,
907, nesta Cidade, filho de 240, nesta cidade, filho de
Anibo Peiter e de lima Ro- Affonso Augusto Adolfo
sina Peiter. Ela, brasileira, -

Kopmann e de Jenny Modro
solteira,' operária, natural

.

Kopmann. Ela, brasileira,
de Corupá, neste Estado, do- solteira, comerciante, natu-

miciliada e residente na R. rai de �araguá doSul, neste

Epitácio Pessoa, 2527, nesta Estado, domiciliada e resi- .

cidade, filha de Sebastião dente na Avenida Marechal·
da Rosa e de Mercedes da Deodoro, 1034, nesta" cida,·
Rosa, de, filha-de Henrique Alfre-
Edital 13.883 de 11.09.1984 do Janssen e de Ignez Schia-
Altair Maffezzolli e Deise chet Janssen.
Mara Radünz. Ele, brasilei- Edital 13.888 de 11.09.1984,
ro, mecânico, natural de Ja- Assir Vital Wolpi e Laurete
raguá do· Sul, neste Estado, Heepers, Ele, brasileiro, sol-
domiciliado e residente na teiro, lavrador, natural de
Rua' 30q, n.O 135, nesta ci- Jaraguá do Sul, neste Esta-
dade, filho de Calisto Maf- do, domkiliado e residente
fezzolli e de Elia Fiedler em Três Rios do Norte, nes-

Maffezzolli. Ela, brasileira, te distrito, filho de Alvino
solteira, bancária, natural Wolpi e de Leonida Wolpi.
de Jaraguá do Sul, neste Es- Ela, brasileira, solteira, a-

tado, domiciliada e residen- peréria, natur.al de Rio .do
te na Rua Rio Branco, 651, Oeste, neste Estado, domici-
nesta cidade, filha de Heri- liada e residente na Rua
bert Radünz e de Célia Li- Joaquim F. de Paula1368, n/
na ElsarRadüriz.. cidade, filha de Valdemiro
Edital 13.884de 11.09.1984 Hoeperse de Luci Vander-
Nadir Lunelli e Ivone Schlup linde Hoepers.

'

Ele,brasileiro, solteiro, ,in- Edital 13.889·de 1J.09.1984
dustriário, natural de José João' Carlito Fuck e Marli
Boiteúx, neste Estado, . do- S�hug. Ele, brasileiro, sol-·
miciliado e residente na R. telro, operério, natural de
São Francisco, 197, em Ilha Apiúna, neste Estado, dorni-
da Figueira, neste distrito, ciliado e residente na Rua
filho de Francisco Lunelli e Domingos' da Rosa, nesta
de Maria Lunelli. Ela', bra. cidade, filho de Odilo Fuck
sileira, solteira, auxiliar de e de Maria VerQ,_nica Junckes
escritório, natural de Ibira- Fuck. Ela, brasileira, soltei-
ma, neste Estado, domici- ra, ,costureira,- natural de
liada e' residente na Rua S. - I tuporànga, neste' Estado,
Francisco,197, em Ilha da domiciliada -e residente. em

Figuéira,_ "est; distrito, fi- Estrada' Itapocuzinho, neste
lha de Erich Schlup e de distrito,'filha de Willibaldo
Ursula Schlup." Schug e de Luzia Kammers
Edital 13.88Sde' 11.09.1984 Schug.
Jorge Luís Corrêa e Carmem

pasquali. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, natural de
Indaial, nßste Estado, do
miciliado e residente em Es
trada Itapocuzinho, neste

.

distrito, filho de Joaquim
.corrêa e de Jeane Apareci-

E para que chegue 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 .

NASCIMENTOS
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ClUBES·RECEBEM VERBAS

O Superintendente da
Fundação

.

Catarinense de
Cultura, Udo Wagner, foi

portador no dia 6 passado,
de um, cheque de Cr$ 1 mi
lhão entregue ao Grêmio Es
portivo Cruz de Malta, de RJ
da Luz I, repassado às mãos

do seu presidente Ademar
Frederico Duwe. Essa verba
destine-se como auxílio da'
Secretaria de Cultura, Es

porte e Turismo do Estado,
para a edificação da arqui- .

bancada do Cruz de Malta.
Anteriormente, Wagner ha
via entregue idêntica quan
tia a Sociedade Alvorada, de
Rio Cerro II, para a cons

trução da sua quadra de eS

portes polivalente. Foi uma

verba inicial e além disso, a
Secretaria cedeu as plantas
necessárias para a quadra .

Udo informou que fez a en

trega ao prefeito de Schroe
der, Aldo Pasold, pera o

Centro de Cultura, de 127
livros de autores catarinen
ses, idêntica quantia entre- .

gue ao Colégio Estadual Ge
neral Ronden, de Massa"ran
duba e à Biblioteca daquele
município. O colégio massa

randubense foi contempla
do também com uma mini

fanfarra, composta de sete

instrumentos.

COOPERATIVA AGRICOlA MISTA ITAJARA lTDA.

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

'. De acordo com o Art. 26 do Estatuto Social da Cooperati
va, convoco os Srs. associados, em pleno gozo de seus

direitos para Assembléia Geral Extraordinária a ser rea

lizada no dia 22 de setembro de. 1984, no Salão São João,
sito à Estrada Itapocuzinho, no município de Ja.raguá do

Sul-SC," em primeira convocação com o mínimo de 2/3
(dois terços) de seus associados às 7h, em" segundà con

vocação com o mínimo da metade mais um de seus as-
, saciados às� em .terceira e última convocação com a

presença de no mínimo 10 (dez) de Seus associados às
9h, �a qual havendo número legal será discutida a se

guinte: ORDEM DO DIA

1. Tratar sobre reajuste do preço' no arroz em casca

depositado pelos associados em 1984;
2. Tratar sobre o sistema TROCA TROCA de sementes;
3. Contratação de financiamento pará fornecimento de

sementes e insurnos;
4. Tratar sobre financiamento de agricultUra em grupo;
5. Assuntos Gerais.

Para efeito de "quorum" a Cooperativa � composta. por
215 associados.

Jaraguá do Sul,03 de setembro de 1984.

E$tado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N." 993/84
Concede subvenções à Banda .Pública Municipal e à
Secretaria de Segurança e Informações .,- S.S.1.
e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL no

uso de suas atribuições e com base na Lei MuniCipal' N.o
970/84, de 05 de setem'�ro de 1984;

DECRETA:
Art. 1.° -:- Fica autorizada a abertura de um crédito

suplementar concedendo subvenções à. Secretaria de Se

gurança e Informações - SSI no valer de Cr$ 2:500.000,00
(Dois milhões e quinhentos mil cruzeiros) e à Banda
Pública Municipal no valer de Cr$ 2.500.000,00 (Dois
milhões e quinhentos mil cruzeiros) e as despesas cor

rerão por conta das seguintes dotações do Orçamento
vigente, a saber: "

0303 - DIVISÄO DE SERViÇOS GERAIS
0303.06301772.014 - Convênios com a S.$.I.
3.2.3.1 - Subvenções Sociais Cr$ 2.500.000,00

.

0602 -- DIVISA0 DE CULTURA
0602.08482472.036 - Despesas com a

manutenção da Banda Pública Municipal.
3.2.3.1 - Subvenções Sociais .... .. Cr$ 2.500.000,00

ERMINIO MORETTI
.

PresidenteTOT A L Cr$ 5.000.000,00
Art. 2.'" - As despesas decorrentes do artigo ante

rior, correrão por conta da anulação parcial do progra
ma e verba abaixo discriminados, constantes do Orça
mento vigente, a saber:
0401 - DIV�SÄO DE CONTABILIDADE
0401.03080332.018 - Juros e Amortiz. da Dív .. Pública
3'.2.6.1 - Juros de Dívida Contratada Cr$ 5.000.000,00

Art. 3.° - Este Decreto entrará em vigor na data de
sua pub I icação, revogadas as disposições em contrário.

/

Jaraguá do Sul, 06 de setembro de 1984.

,.

Reserve estas datàs: dias 27 e 28 de outubro.
.

Grande festa popular na Comunidade

Evangélica de Três Rios do Norte (marreco assado e

strudel). Não esqueça! Vá-prestigiar.
'� -JJ

CARTAZ DO CINEMA
"OS TRAPALHÕES E O MÁ·
GICO DE OROZ", é o filme
em cartaz no Cine Jaraguá,
a partir de hoje até quintá
feira, com matinê domingo
às 14h e 16h30.; Participa
ção especial de Xuxa.

VENDE-SE
. DURVAL VASEL
Prefeito Municipal 1 compressor marca Welhne, 1 retífica de cilindros

para automóvel, com todos os acessórios e 1 tubo de a

cetileno para solda. Informações: Rua Reinoldo Rau, 61.IVO KONELL
Secret," de Administração e Finanças

JARDIM SÃO LUIZ

Conheça os nesses planos de pagamento e compre o seu lote no

JARDIM SÃO lUIZ a sua opção de morar bem.

Empreend. Imobiliários
M arcatto Ltda,

Crecí 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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BRINCANDO E APRENDENDO HISTÓRIA
, .. POLITICA DO BRASI L

Para concluir o presente (H) Mauro Linhares
trabalho, voltamos a repe- A assistir tal seleto con-
Ur o último trecho da prl-. fronto histórico encontra-

meira parte (I), para acom- ríamos nas confortáveis "ca-

panha'r melhor o raciocínio: dei ras cativas" os ernirren-
A formação deste quadro tes senhores, devidamente

obedeceria a tática do: 1-4- uniformizados, cOm suas

3-3, vale dizer: 1 goleiro, 4 respectivas 'camisas nume-

zagueiros, 3 meias-cancha e radas a fim de integrarem o

outros 3 atacantes e assim selecionado da III REPÚBLI-
distribuiríamos a "seleção" CA (1984/-): 64 Humberto
da I REPÚBLlCA:1899/1930. A. CASTELO BRANCO (00/

89 DEODORO (da Fonse- ·67 CE-M.); 67 Artur COSTA

ca-27j92-AL-M); 91 FLORIA 'E SILVA (02/69 RS-M.); 69
'NO �Pe.ixoto 39/95-AL-M), Emílio G. MÉDICI (05/
94 PRUDENTE (de Morais- RS-M.); 74 Ernesto GEISEL

41/02 SP-D), 98. CAMPOS (08/ RS-N.) e 79 João
SALES (41-13-SP-D.) e 02 Batista FIGUEIREDO
'RODRIGUES ALVES (41/13 (.17/ RJ-M.).
SP.cD.); 06 AFONSO (Pena- Fazendo a, "cobertura"

47/09 MG-D.), 09 NILO (Pe-
.

jornalística desta magna

çanha 67/24RJ-D.) e 10 HER partida teríamos como re-

MES (da Fonseca 55j23-RS- presentantes da televisão:

M.,); 14 VENCESLAU (Brás- SOUZA MELO, rádio: LYRA

68/66 MG-D.), 18 DELFIM TAVARES e jornal: RAÓE.
(Moreira 68/20-MG.-D.) e MAKER GRONEWALD, inte-

.19 EPITÁCIO (Pessoa 65/42 grant�s da II JUNTA MILI·

PB-D.). TAR (1.969).
Para uma melhor visuali- O árbitro desta hipotétl-

zação teríamos: DEODORO, ca e histórica partida seria
, FLORIANO, PRUDENTE, C. nada menos do que o nos-

SALES, RODRIGUES ALVES, so atlético engenheiro 84

AFONSO, NILO, HERMES, AURELIANO( Chaves MG-E,)
VENCESLAU, DELFIM, EPI· aplicando todos Os seus co-

TÁCIO.· nhecimentos numerolóqlcos,
Permaneceriam no ban- tais como: ternpo (crono-

Co de reservas (Regra 3): l)1etragem) - espaço (geo-
'22 Artur BERNARDES----U5/ rnetr la ) - aritmética (gols
55 MG-D.) e 26 WASHING- pró) e álgebra (.gol contra),
TON (Luis 69/57 RJ-D:). fiel discípulo que é de Pitá-

Comissão Técnica: com

posta por 1 Supervisor:
TASSO FRAGOSO. 1 Técni

co: MENA BARRETO e Pre

parador Físico: ISAlAS NO-

· RONHA (estes três senho
res foram os integrantes da

JUNTA MILITAR que encer

, rando a chamada I REPqSLI
CA (89/30) passaram a fai-

·

xa presidencial ao Presiden-
·

te 1.0 da II REPÚBLICA .,.

(1930/64).
Pois bem, que tal esta se

leção da I REPÚBLICA, áci

ma escalada, enfrentando a

II REPÚBLICA?
,

A formação tática desta

(ri REPÚBLICA) seleção o

bedeceria também o: 1-4-3-3
e assim seria formada: 30
GETÚUO (Vargas 83/54 RS

D.); 45 José LINHARES (86
/57CE-D.), 46Gaspar DU

TRA (89/74 MT-M.), 51 Ge

túlio VARGAS (83/S4.RS-D)
,

e 54 CAFÉ (Filho) 99/70-
RN-D.); 55 CARI,.OS LUZ

(94/61 MG�D.), 55 NEREU

(Ramos) 88/58 Se-D.) e 56

JUSCELINO (Kubitschek 00

/76 MG-M); 61 JÁNIOtQua·
dros 17/ MT-D.), 61 João

GOULART (18/76 "RS-D.) e
.

64 Ranieri MAZZ'ILLI (10/
(75SP-D). e assim teríamos:

GETÚLIO: J. L1NHARES,
DUTRA, VARGAS, CAFÉ F.o,
C. LUZ, NEREU, JUSCELINO

• JANIO, GOULART MAZZILI.

goras.
Ávidös por entrarem nes

ta peleja presidencial encon
traríamos dois "fora-de-sé
rie" de real escol: Paulo
Salim MALUF e TANCREDO
Neves que serão chamados
(um deles) ao gramado por
um COLÉGIO ELEITORAL
da mals elevada competên
ele formado por: deputados
estaduais, fedo e senadores.

Quem será o escolhido?
Naturalmente aquele que

zoresentar maior' resistên
cia (fôlego políÚco), poder

.,. CORREIO DO ·POVO

Orlando: Ribeiro

•

de chute (promessas) e vi-

V bgor físico (econômico). er as p.ara cornpra de
Vinte e nove personallda-

des, das mais ilustres, fo-
'

ram até hoje çs agraciados maqulnas
neste OLIMPO com terna- Um total de Cr$ 100 mi- produção agrícola de Mas-

nha honraria, assim distrl- Ihões foram d.istribuídos dia saranduba, beneficiando

buídos:' 1 por Santa Ca ta- 4 do corrente a 68 associa- rnais de uma centena de pe-

rlne, Paraíba e Rio Grande dos da Cooperativa Juriti quenos agricultores do mu-

do Norte; 2 por Alagoas, de Massaranduba. Cada a- nicípio maior produtor de

Ceará e Mato Grosso, 3 pe- gricultor recebeu Cr$ 1,5 arroz do Estado.

lo Rio de Janeiro, 4 por
milhão de verba provenien- Aos assöclados da Coope-

São Paulo, 6 pelo Rio Gran- te do Finsocial que tem por rativa Júriti, foram distr i-

de do Sul e outros 7por MG. objetivo' incentivar a pro- buídcs também Cr$ 150 mi-

Destes 29 eleitos, encon: dução nas pequenas proprie- Ihões em colheitadeiras e
.

trem-se vivos ainda 5 Pre- dades. microtratores, dentro do

sidentes: Jânió Quadros _

Os agricultores terão pra-' programa Agricultura em

Emílio Médici _;_ Ernesto zo de três anos pare saldar Grupo, do Governo do Es-

Geisel _ João Batista Fi-
.

o empréstimo; em 'condi- tado de Santa Catarina,' be- .

gueiredo e Aureliano Chaves. ções subsidiadas. Pagarão neficiando 40 esseeiedes.
Finalmente, no que. diz

somente três por cento de divididos em 14 grupos. An-

respeito às profissões tive- juros ao ano e 50 por cento tsr iormente, pelo mesmo

, mos: 18 bacharéis em direi- da correção monetária. An- programa, foram distribuí-

to _ 9 oficiais generais _
teriormente já havia sido dos Cr$ 48 milhões, atin-

1 engenheiro e 1 médico-mi- distribuída uma verba de gindo seis grupos e uma

iita_r (integrante da gloriosa Cr$ 30 milhões e numa ter- terceira parcela de Cr$ 104

Polícia Militar de Minas Ge- ceira etapà está prevista a milhões, com os grupos

rais) o inesquecível: JUSCE- distribuição de .mais Cr$ ainda em formação, deverá

LlNO KUBITSCHEK _ o '} 70 milhões, isto no mês de ser repassada em outubro a

marco de BRASIL desenvol> outubro, sendo muito im- eqrlcultores t do vizinho rnu-

vimentista. . portante para o aumento da nícípio .

.

SÃO PAULO - não apre
senta um Presidente da Re

pública há 78 anos, pois, o

último foi o saudoso RODRI
GUES ALVES (1902/06).
MINAS GERAIS - há 23

anos não tem esta grata sa

tisfação.' O último ocupante
de tamanha honraria foi
JUSCELINO KUBITSCHEK.
Aureliano Chaves, a exem

plo de Renieri Mazzilli (SP),
tem ocupado. interinamen

te, P9r alguns dias o car

oo, nas ausências de João
Batista Figueiredo.

. BAHIA, PERNAMBUCO, PA
RANÁ, Estados expresslvos .

nos campos: cultural-polítl
co e econômico 'jamais vi
ram um seu filho na Presi
dência da República.

E com isto, prezado lei-·
tor, tivemos a satisfação de

viajar por quase um século
(94anos) de uma gloriosa'
história: a do BRASIL.

Serviços de nivelamento e

preparação/de terreno.

Rua José Teodoro Ribeiro, 1.720 - .Fone 72-1363
Ilha da Figueira - Jaraguá do Sul -:- SC.

DR. CELS.O ORLANDO STORRER DA SILVA
ANGIOLOGIA ClíNICA E CIRURGIA VASCULAR
'Doenças da circulação, varizes, arterioesclerose,

trombose, embolia. er isipela, flebite,
.

.

hemorróida, etc.
'

Rua Guilherme Weege, n.'a 34 -' 1.° andar
Fone 12-2500 _: Jarequé do Sul - SC.

�--��--�----------�.��
FOTO LOSS

Fotografia - cinema '-, vídeo - reportage!ls --
stúdio.

.

O MELHOR SERViÇO É NO LOSS.

Mal. Deodoro, 302 .__; Fone 72-0181

�-'� --�_� J

- EDITAL -

AUREA MÜLLER GRUBBA, Tabeliã Designada de No-
tas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja

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

lei, etc ...
.

Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cartório para protestos 'os títulos centra:

AMELIO VICENTIN, Rua. Ceará, 95, nesta. ARTHUR PA·

RISI, Rua Joinville, Estràda Velha, nesta, BERCHKA FA

BRICA DE MÓVEIS LTDA., Estrada dos Banhados, s]«,
São Bento do Sul. EDMUNDO LUBAWSKI, SC 413, km

413, nesta. JOÃO NICOCELLI, Rua José Emmendoerfer,
s/n nesta. JOSE RUDOLFO ZOZ, Santa Luzia, km 19,
nesta. NILTON JOSE WATZKO, Rua CeI. Proc. Gomes,
157, nesta. OVADIL ATHANASIO, Av. Getúlio Vargas,
s/n, Corupá. WILSON DRAEGER, Estrada Rio da Luz I,
nesta. WALDEMAR ERDMANN, Estrada Garibaldi, 1346,
nesta.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
intermédio do presente edital para que os mesmos com
pareçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78, no

prazo da lei a fim de liquidar o seu débito ou então
dar razão por quê não ofaz, sob pena de serem osreferi- .

dos títulos protestados na forma da lei, etc.
m/ Jarequé dê Sul, 13 de setembro de .1984.

.

AUREA MÜLLER GRUBBA
Tabeliã Designada de 'Notas e Oficial de Protestos

de Títulos da Comarca de Jaraguá do Sul.'
,

Jomack Com. de
-

Máquinas
Assistência técnica de máquinas de escritório em geral,
arquivos, cadeiras giratórias, mimiógrafos, relógios de

ponto e caixa registradora.
Rua Barêo do Rio Branco, 333 - Fone 72-1486

r, ,
,

ClfnieadeOlhos.laraguá
DR. WALTER CORAL
OfTALMOLOGISTA

Atendimento: 2a., 4a: e 6a. feiras, das 8-12h �
das ·14-2()h. Atende-se também com hora marcada.'

Rua Guilherme Weege, n (próximo ao Café Bauer)
Telefone: 72-1368.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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EDUCAÇÃQ E CULTURA

NOTA DE AGRADECIMENTO
o esposo Leopoldo Heiden, a Irmã- Emma, o cunha

do Eugênio e demais parentes da saudosa

Olga Volz Balleck .

falecida no dia 5 de setembro, aos 71 nos de 'Ida

de, agradecem as manifestaçÕes de pesar recebidas, aos

que remeteram flores e. coroas e que acompanharam a

.extinta ao Cemitério de Francisco. de Paula.· úm agra-'
decimento especial é dirigido ao Hospital Jaraguá, ao

Dr. Augustinho Bienchl e ao Pastor Egon Lohmann. as

sim como aos . amigos; vizinhos e conhecidos.
.

Outrossim, convidam para o culto, amanhã, dia 16,
às 8h30, na Igreja Evangélica Luterana, Centro.

Jaraguá do Sul, 12 de setembro dê 1984

SOCIEDADE CULTURA ARTíSTICA DE
JARAGUÁ DO SUL

Assembléia Geral Ordinária
Convocação

A Sociedade Cultura Artística de Jareçué do Sul,
convoca seus associados, para a Assembléia Geral Or

dinária, a realizar-se. no dia 29 de setembro de 1984,
nas dependências do Restaurante I tajara, às 19h em

la. convocação ou às ,19h30min em 2a: convocação,
para deliberar sobre a seguinte ordem do dia.

l).Prestação de contas;
2) Eleição e posse da nova di retoria; .

3.) .Assuntos gerais.
Jaraguá do Sul, 12 de setembroda .1984

MARLO SOUSA � Presidente

ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE
JARAGUÁ DO SUL

< Assembléia Geral Ordinária
Edital de Convocação

O Presidente da Associação, Comercial e I ndustrlal
de Jaraguá do Sul, usando da faculdade que lhe confere
a letra "b", do artigo 2�; dos estatutos sociais, convo
ca os associados para participarem da Assembléia Ge
rai Ordinária a realizar-se, às 1 � horas do dia 15 de
outubro de 1984, na sede: social, à Avenida. Getúlio

Verqas n." 621,.a ;fim de deliberar sobre a. seguinte

ORDEM DO DIA
01. Leitura, discussão e aprovação do Relatório das Ati

vidades relativas ao período administrativo ou tu

bro,/83-setembro/84;·
02. Leitura e aprovação do Balanço Geral relativo ao

período administrativo outubro,/83-setembro/84;
03. Alteração dos estatutos sociais;

.

04. Eleição do Conselho Deliberativo e 'Conselho Fiscal; .

05. Assuntos de interesse geral da Associação.
NOTA:
1. As chapas pare eleiç�o. do Conselho Deliberativo;

que é composto de· 30 (trinta) membros, e do Con

selhoFiscalqueé constituído por 03 (três) mem

bros efetivos e 03 (três) .supientes; deverão .ser re

gistradas na Secretaria da entldáde até às 17 horas

do dia lOde outubro de ·1984."
2. Não· havendo quorum pere instalação. da �AGO, em

primeira;convocaçãe no horário acimâ mencionado,
a Assembléia funcionará em segunda convocação,
com qualquer 'número de associados presentes, às

18:30 horas.

Jaraqué do Sul, 10 de setembro de 1984.

BRUNO BREITHAUPT - Presidente

,o drama das Professerinhas (nl)·
No início deste artigõ fiz

referência à Noêmla E. (de
Eliana) Gonçalves, irmã de
Marly Marlene� Sua petição
fora refugada por falta da
cópia do diploma ..

'

Queria
carteira de professora e. es"

pecialidade em administra-
ção escolar. .

O dr. Dar-ci .Manoe! Gon

çalves, competente Premo
ter Público do. Tribunal de
Justiça e meu aplicado ex

aluno do São Luís, tio de
Noêmia.volte a me ligar ao
assunto. Diz-me· que ela
vem de ônibus, munida da
cópia do diploma. Quarta
feira pega os papéis no a

partamento. À tardinha vol
ta e diz ·que as, certel ras vão
ficar prontas quinta à tarde.

Fala que tem de voltar e

pede pra pegar as certelras.
Penso no drama da profes
sorinha, que deve ganhar
uma mlsérla pra lecionar e

não pode perder um die de
aula.
Aceito a incumbência. En

trega-me, então, o protoco
lo fl.O :'.928/84 e a procura
ção. Despede-se e viaja,
Hoje, 23-08-84, é· dia de

pegar as carteiras,
'

Às 15 horas saio da Besc,
entro na rua Visco de Ouro
Preto que sai na Praça Ge
túlio Vargas e .désta inicia a

rua Dom Jcéquirn," pequeno
nome que abriga um gigan
te, D. Joaquim Dominques
de Oliveira, que morreu ar

cebispo de Florianópolis,·
depois de 53 anos êle Bispo
e Arcebispo, o' homem que
,organizou toda a estrutura

do Episcopado do Estaâó, a

partir de 1914.
Passo defronte do novo

edifício do I nstituto de Pré
vidência do Estado de Sta.
Catarina e penso no que es

tará fazendo· o' .seu presiden
te, o Econ, Nilson José Bo

eing, meu particular amigo,
no mês em que o IPESe

completa 75 anos. Avalio o

quanto esse Instituto arre

cada mensalmente e o quan
to cada professorlnha pode
vir a receberdepois de um

quarto de século de maqls
tério mal remunerado ....

Chego na Secretaria de.
.

Apolo do MEC. Vejo um

mundo de gente se mexen

do nervosamente.
.

Entro na fiI� da "pega

Deixe o avi<!mentd de 1uas, receités: �a� mãos ;de qu�m entende db ramo.

. Farmácia· �_Pataná
Administrada por profisstonàis farmacêuticas formadas, :com 10 anos de experiên
cia, sob CI direçãd de Neila Marra da Silvâ� CRF-1402jSÇ, filha de Jaraguá do Sul.

•
.

• ,.'
1-

0'. o', .:.:

Aviamento de receitas,. medicament�s e perfúm�tl;'$ e os melhores preços da pra-

ça estão aqui. Venha conferir! - Mantemos conviidos tom Sindicatos.
.

Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 ,(perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS.jSC.
'"

.
-

.)�.----��..----�------�----�------�--��----�--..�..�--��

carteira" e, quando chego
no meio, apalpo os bolsos
do paletó e não encontro

nenhum documento de iden
tidade, que deixei no pulle
wer. O jeito é pegar O dito
cu jo no apartamento; Lar

go-me depressa,
Falo com a mulher e digo

que deve ser alquma uru

cubaca que me lançaram.
Volto depressa para a se

cretaria do MEC. Entro na

fila. Chega a minha vez. A

presento o protocolo, o (;0-

meço de tudo. Ele me pede
a procuração. Em seguida
pede a identlflcação. Afas-'
ta-se para procurar o pro
cesso. Volta ao guichê e me

diz que ainda não estão
, prontas .. Fico impaciente.
Bronqueio por causa da fila
em que vou entrar outra

vez.

Aí me dá uma "dica": -

Olha aquí, vai no corredor
de lado, que tem outra fi
la. Quem sabe está lá.
Arranco-me em direção

daquela fila que anda incha
da, Pergunto aquí, indago
lá e a confusão é total. Me
to os peitos e vou em fren
te. Encontro na minha fren
Je uma ,escrivaninha .pi;lixa.,
daquela de botar máquina
de escrever. Dois homens a

tendem. Um deles é e Wil
son que tira do monte espa
Ihado o processo da Noê-
mia.
:. Pede o protocolo. Entre

go. -'--c E a procureção? -

Ah, sim! Aqu]' está. Exige a

identificação. Faço tudo pa
cientemente. Diz que falta
plastificar. Di�o que f!1e, en
carrego. Ele não concorda. E

preciso plastificar primeiro.
Afirmo que faço depois. Né

ca. Só plastificado. Informo

· que já recebi um que plestl
fiquei depois. - Não meees

rno, diz. éle� - Mas outra

corrida? reclamo. --: Faz
·

'Dem pr.o coração - ele me

responde. Paciência!
,

Entrega-me a carteira pra
plastificar, mas fica com

�

minha identidade.
SaraI correndo- pela D.

Joaquim, passo numa rasen-
. te 'defronte 'do Corpo de'

Bombeiros, entro na Visco
de

'

Ouro Preto, atrevesse a.

Praça Pereira Oliveira, mer

gulho na Arcipreste Palva-e
·

dobro na Vidal �amos. No

'11.° 15 tem a Carimbos' Cen�
ter. Pergunto por plastifica
çãp. Diz 'que está estragado
e aponta pra c;lescida ,da la
deira, que lá térn ·outro. No
n.O 30 encontro a ARTEC. '

Tem plastificação?
Tem,.si� senhor! - Graças
à Deus!

Nem bem faço essas ano

tações e o rapaz me entrega

a . carteira.
- Já? - Sim! Pago 500

ma,ngos e volto pro MEC.
Olho O relógio e consta-.

to que já perdi a metade do
jogo entre o Avafe o JEC.
Como não tenho preferên
cia por nenhum dos dois, a
simpatia pende pro JEC, da
terra onde nasci. Torço, en

tão, por um empate, que a

contecesse.

Antes dos bombeiros ve

jo uma· placa nova - Vi•.
nhes Granja União -,- CO.
ROTE - COm e Repres,
Ltda. e me deixo, levar pelo
desejo de um bom vinho;
logo à noite, depois da reu-

- nião do Serra Clube e do
Globo Repórter.

Na placa está Visconde de
Ouro Preto: 87, mas já es

tou no meio da Praça Gétú
lio Vargas, cujo aniversário
de morte se assinala ama

nhã, dia 24.
De modo que, qualquer dia

vou ter que falar com. o de

putado _Cláudio Ävila da

Silvà, ilustre prefeito de Flo

ripa. Já metí a minha co

lher na designação de ruas

em Jaraguá e não me custa

assumir O' assunto aquí na

Capital,
, Enquanto avanço pro Mec,
encontro-me com professo
rinhas, que suspiram pesa
damente. Acho que elas tam
bém'vão plastificar suas car

telrlnhas. Coitedes!
.1

. Agora vou ·furando todo
o esquema de fila. Digo que'

.
é pra entregar a carteira.

ptastificeda.. No que não
estou errado, .'de todo.' O

pessoal vai deixando.
OWilson agora vai fazer

o seu lanche e entrega o'
assunto pro colega. Digo·
que deveriam ser duas car

teiras e não uma só! Ele me

dé razão, mas diz que falta
uma especificação em um

dos documentos. Me asse

gura que,. tão logo seja sa

nada a falha,' receberá ou

tra'. Telefono pra . Noêmia,
dizendo que só tenho a car

teira de Administração Es
colar.
- Já está bom, respon

de-me ela resignada.
Amanhã de tarde (24/8),'

vou entregar o Registro n.,O

902,/84, para . que possa a-

nexar ao processo, .que ven

ce no fim do dia.
Senhora Ministra Esther

de
.

Figueiredo Ferraz" não
dá pra simplificar o sistema
de registro, entre muitas

- outr�s providências?
Por força de novos acon·

tecimentos, conclue na pró
xima semana.

O Barão de Itilpocu
Setembro de 1984.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Política, . Políticos, Folclore & Cia.
. beça e os olhos tão redon
dos ...
Mais tarde, leu "Seus Fi

lhos Serão Robôs". Recuou,
alarmado: "Os .rneus, não.

Os meus vão ser gente. Gen
te que pensa, que ama e que
sente" .'

Na Faculdade, estudou
"Mutações em Educação",
cem um pé à frente e outro
atrás. A professora do Pro

fessor, muito entusiasmada,
preconizava a escola do fu
turo: as aulas programadas,
o robô a transmití-Ias. "Ad
mirável mundo novo! (Se
ela conhecia o ADMIRÁVEL
MUNDO NOVO de Huxley,
isso é outra história!') "É a
maravilha do progresso!"

O Professor suspirou e

disse entre desiludido' e fer
voroso: "Quando o ano

2000 se inaugurar, eu ain
de serei mestre. Num mun-

O veterano semanário be
lorizontino O Lutador, abri

ga em suas páginas um in
teressante trabalho de Ed·
méia da Conceição de Faria

Oliveira, que foi intitulado:
ERA UMA VEZ UM PROFES
SOR. Segundo a festejada
aufere "era uma vez' um

Professor que tinha idéias.
Muitas idéias. Muito_ entu

siasmo. Muito amor no co

ração, E muito idealismo.
Tinha sede de cultura. Ti
nha sede do saber. Lia tudo

que lhe caia às mãos. E ana

lisava. E refletia ... Certa

vez, ganhou ao seu melhor

amigo a assinatura da re

vista "Le Courier de l'Unes
co". Ficou radiante. llurni
nou-se com as I uzes de Pa
ris. Sorriu na Capital da
Cultura. E se esqueceu de
dizer "rnerci";

Um dia, topou com os ho
-rnens do futuro, uns homens
de cabeça quadrada. Co
chou-se. Ele, que tinha a ca-

do então dominado pela téc

nica, num mundo em que o

robô é quase gente e muita

genté já virou robô, eu ain-'
da serei a esperança e a
certeza de que o homem é
um ser único e inconfundí
vel. Um ser que pensa, que
ama e que sente, .

"Já com os pés libertos
da terra e a cabeça abaixo
das nuvens, irei guiando o

meu povo rumo à Terra Pro
metida".

Os anos sepassaram. Mui
"ta gente virando robô. Mui
'ta gente moldando gente'
para ser robô. E o Professor
moldando jovens 'pera ser

gente. Gente que pense, que
ama e que sente.

Implicados com a teimo
sia do- Professor, armaram

lhe uma cilada. E ele se viu,'
de repente, cercado de uns

seres roborizados robotizan-

oBANCOTOTAL.
.

..
.

:2:BESC �

Pamplona
Auto .Peças Ltda.
Peças e acessórios para linha autornotiva:

Ford, Fiat, GM e VW.

Rua Reinoldo Rau, 606 - Fone 72-2399 (comi) e

72�2B26 (res.) - Jaraguá do Sul - SC.

tes, que o espreitavam com

uns olhos quadrados, en

quanto o mais robotizante
deles se aproxima corri uma

foice e uma pelota de barro.
De um só golpe, arranca

lhe a 'cabeça e lhe metera o

barro sobre o pescoço. Com
uma réçua, fora medindo
centímetro por centímetro ...
acerta aqui, acerta ali, cor
ta e modela ...
Ficaram radiantes! A mode
lagem era perfeita. Um pou
co mais de tempo e de tätl
cae o barro estaria seco.

Sem sopro, 6 mundo podia
já contar com- mais um ro

bô - a maravilha do século!
Em casa,' constrangido, o

Professor mirou-se no espe
lho e se sentiu robô. Enver
gonhado, decidiu abandonar
a escola. Já não era digno
de ostentar o nome de mes

tre. No dia seguinte,. não se

levantaria. Esperaria que
seus programadores vies
sem apertar-lhe o botão e

lhe dar as ordens. Porém,
maio dia amanhecia, e o

Professor já se encontrava

de pé, movido pelo divino
dom de ser homem. Abriu a

janela. Recebeu uma rajada
de vento no rosto quadra
do. Viu o sol nascer reden
elo lá atrás da Serra da Es

perança. Contemplou-o. A·

queceu-se nele. E se ilumi
nou. Mirou-se de novo no

espelho.. E refletiu CI ima-.

gem de crianças inocentes

e jovens na angústia da bus
ca. Sentiu as idéias começa
rem a circular com força
divina, arredondando-lhe de
novo as formas vestiu-se do
m'ais terno s�rriso. E lá se

foi, com seus passinhos miú

dos, cumprir, na alegria, a

sua missão de mestre".
-'-x-

Já que estamos em regi
me de pós-enchente, sem te

rem sido definidos os ru-

Página a

I mos a tomar quanto, as

obras de reconstrução, vale
a pena fazer algumas consi

derações sobre- enchentes
na bacla do Itajaí, passando
porsobre as enchentes de
1983 e 1984 e fixando-se ria

de 1947, lembrada por Sil
veira Júnior, que estabele
ceu o maior pânico na po
pulação praiana. Naquele
tempo ere prefeito Dadinho
Canziani e se pensava se

riamente na retificação do

Itajaí-Mirim, aquele que pôs
a cidade toda debaixo de

água.
No dia da assinatura do

converuo - menciona Sil
.

veira Júnior -, "pelo qval
.
o DNOS faria a esperada re

tificação, as partes conve

niadas foram chamadas a

dizer qual a contribuição de
cada uma ..O representante
do DNOS falou primeiro:
"Nós daremos as máquinas
...

" Creio que o Estado da
ria uma parte em .dinheiro.
Perguntaram então ao Pre
feito Dadinho: - E a Prefei
tura com o que é que entra?
badinho, bom político, fi

lho de outro grande pol íti
co, o Deputado Francisco
Canziani, com os cofres mu

nicipais mais lisos do que
barriga de cobra, não quis
naturalrnénte ser excluído
do consórcio de ações. e .

respondeu: - A Prefeitura
en tra com o rio ...

E assim, numa obra que
durou alguns anos, o canal
foi aberto. O Itajaí-Mirim,
que tinha meandros em to

da a sua extensão, foi reti
ficado numa reta que vai
da' curva do Rio Pequeno,

-

em Itajaí, até quase dentro
da cidade de Brusque.
"E todos nós, ltajaienses"

- dizia Silveira Júnior -

."ficamos certos de que nun

camais teríamos enchentes

pelo menos aquelas causa

das pelo -Itaiaí-Mirim".
O tempo provou o con

rrério .. Evi Sinsval-9/84

Miromaq Equipamen
tos »lEscritório Ltda.
Máquinas de escrever Facit·Olivettj, Calculadoras Facit,
Sharp e Dismac, Móveis Estil e Ima.lasa, Móveis de aço
M()jiano e Pan.din. Assistência técnica e equipe de ven
dedores, Consulte-nos!

.

Filial: Rua Preso Épi tácio Pessoa, 72:� - Fone 72-1398,
em Jaraqué e Matriz na Av. D. Fiêdro II, n.O 166 -

São Bento do Sul -::- SC.
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Anência.
Cosmos de
Viagens- ltda.\

Nao pare 1,0 tempo, viaje! Conheça o Brasil e o Mundo
pela AG�NCIA COSMOS. Passagens aéreas, rodoviárias,
marítimas, programas especiais de férias, cruzeiros ma

rítimos e passagens das empresas Catarinense, Itapemi
rim, Reunidas, Pluma, Penha, S. Anjo da Guarda, Cometa,
Rua Antônio Tobias, 50 - 1.° andar - Fones: 72-0520 e

72-1709 - Telex 0474-230 ACVL-BR. Jaraguá do �ul.
Embratur 02714-00-42.2

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

FUNI LARIA JARAGUA LTOA·
Calhas para todas as finalidades.

Agora também aquecedores a
,

energia solar.

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos pàra presentes em todas

as ocasiões.

. LANZNASTER fica na Mal. Deodoro, 364 - fone 72-126!

A moda certa em roupas e calçados está na

CINOERELA. 'Vlste-;e bem com a
. moda outono-inverno da

·CINDERELA

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

,.tl

,

C()NFIRA A HISll1RfAcu
Barão de Itapocu

... HÁ40ANOS

- Ao que parece a Associação Co
merciai e Industrial de Jaraguá do Sul,
enfrentava dias tormentosos, capazes de
deitar por terra um movimento iniciado
por elementos preocupados com as classes
conservadoras. Na imprensa local saía uma

convocação da entidade: "Convida-se aos

srs. sócios da Associação Comercial .e In
dustrial de Jaraguá do Sul para uma reu

nião que .terá lugar ne dia 14 do corrente,
às 20 horas, no. Salão Buhr. ORDEM DO
DIA: 1.° - Prestação de contas e ratifica
ção dos .. átos da Diretoria. 2.° - Dissolu
ção da Sociedade. 3.° - Destinação -elos
bens da Associação. Jaraguá do Sul, 2 de
Setembro de 1944. A DIRETORIA".

responsável Artur Müller. A danada da

política desencaminhava o quarteto atra

vés de plausíveis compromissos político
partidários, dividindo o eleitorado e per
mitindo que eles se alternassem no exer-

,

cício do poder no município de Jaraguá do

�ul. Receita à moda .� casa.

, .. HÁ 20 ANOS

No Teatro do Colégio Arquidioce
sano' (SP), a ópera lírica "A vocação de
de Colombo" com letra e música de Ático
Rubihi, apresentava-se pela primeira vez,

inspirado ne argumento de "Colombo fan
ciullo", de L. Morione, cem a participação
de músicos e cantores paulistanos. I;ra
uma nova ópera bràsileira que nascia, ten
do por figura central o navegante genovês,
descobridor da América. Nosso conterrâ
neo Irmão Ätico Ru�ini, nascido na Barra
do Rio Cerro, fiA:lo de Angelo Rubini, pro-.
fesser de humanidades e de música, mes

tre-capela e organista, com curso de Can�
to Gregoriáno na abadia de Solesmos, na

França, fundador e regente' titular da Or

questra Sinfônica Arquidiocesano de São

Paulo, honrava a sU,a terra.l!atal.·

- O Vereador Eugênio V. Schmöckel
requeria expedição de ofício ao sr. Augus
to Sylvio Prpdöhl, de congratulações ao

.. ex-vereador e eX'-secretário da Câmara, 'pe-
lã sua investidura no ,cargo de : professor

. de Português e Sociologia., pelo Ministro
d.a �ducação e Cultura, Prof. Flávio Supli
cy de Lacerda.

_/

.. � HÁ 10 ANOS

.

- Divulgava-se a técnica de como

roubar galinhas .
......_ Priméiro enfiamos o

galo' dentro do saco. Se a gente começar
pelas galinhas o galo começa a gritar, a

cordando todo o munde.e o. remédio é sair

córí'endo�:Al"i de Qliveir�, 21 anos, . conta

va sua téc�ica.aos agentes da equipe "e"
da Delegacia de Furtós'e Roubos de Curi
tiba, dizendo que outros ladrões especia
listas no gên'ero contaram que o saco deve
estar molhado, mas e'le acha que é desne
cessário. O galo. estando preso o resto é
fácil. Outro� ainda usam o 'saco úmido

para deixar a galinha encourada. Ari' afir
mava ainda que sabendo pegar as galinhas
não é preCiso muito trabalho. Ele e um

outro companheiro pegam a galinha pela
,

-- Aniversariava, também.. o.Deputa-' çabeça e pelas asas. Nunca pelos pés e de
'do E�tadual Waidemar Grubba, daí 'a "ma-

: :opois eeleeam a cal�eça :·�embaixo da asa.

nifestação do I/Correio cfo'�PóvO'''', d�'-quoem'
"

. ;Oaí elas. continuam dormindo. Quem du-
10anos antes erá seu dir, c9.rn��cial, jut\t�:':. � )'i_dãr do êxito dä técnica' é só experimen
mente com Leopoldo Reiner, o recbtor ít�1' pra' ver !'lo que vai dar ... O negócio, di
Mário Tavares da C. Mell9 e do diretor 'zein, é rendoso •

;.-

-;- Conhecia-se por uma nota de PIO
FREITAS, Bispo dé Joinville, como as víti
mas da guerra conseguiam suportar os

'horrores da competição bélica. Os jornais
informavam que o Papa fornecia os socor

ros à população de Roma durante os me

ses de ocupação da eldade.. O Gen. Edgard
Eskine Hume, chefe do governo militar a

liado da Itália o declarava em coletiva à

imprensa, dizencfo que "PIO XII alimen
tou durante ° referido período grande par
te da população de Roma que .censteva na

época de 2 milhões de pessoas. O Santo
Padre havia assumido pessoalmente a res

ponsabilidadé de distrtbúição de 'víveres"
por meio de cozinhas C;lependentes,·, das.
grandes basílicas, estabelecidas em diver
sos pontos da cidade e dirigidas por reli
giosos".

HÁ30ANOS

- O Sr. Rodolfo Jahn vencia a$ elei-:
, ções para prefeito de Guaramirim, rece-·

bendo 2.013 sufrágios de um, eleitorádo
apto a votar de �.093. O que esperava·O
eleitorado do novo Prefei·to? Uma admi
nistração no sentido de facilitar e incenti
var o serviço do homem no campo, pois ,o.
progresso do ·município era e é aInda. lim'-,
fator da produção do homem na lavoura.

-

- O Vereador Willy Germàno Gess.:
ner aniversariava' e, por isso, a Imprensa
local cumprimentava a personalidäde dê

Corupá, onde era figura de' .releve nes me
ios comerciais, políticos e. socia.is, além
de renomado esportista, benemérito - da
Sociedade D. Pedr,o II.

,:
. PR.OBLEMAS��'

"

.

-� '\-
�

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

tem longa prática no assunto. Profissiorya is especializados examinam os problemas
com profundidade e acompanham os. ÇlSSU njo� com ética e� seriedade. Não custa

l
consultar. Telefones (DOD-0482) 22c9874 ou. 23-0804; chamando por Victor, ou

por interrnédio do fone local 72-0091.

.... .. ----��--��rh�:��'�.��t�,.------------------------�------�
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TOT A L : . . . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 5.000.000,00
Art. 2.° - As_ despesas decorrent es do artigo anterior, correrão por conta da

anulação parcial do programa e verba abaix o discriminados, constantes do Orçamento
vigente, a saber:

.

0401 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE
0401.03080332.018 - Juros e Amortização da Dívida Pública.
3.2.6.1 - Juros de Dívida Contratada Cr$ 5.000.000,00

Art. 3.° - Esta Lei entrará em vig or na data de sua publicação, revogadas as

disposlções em contrário.
-Jaraqué do .Sul, 05 de setembro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

LEI N.O 970/84
Concede subvenções à Banda. Púb lica Municipal e à Secretaria de Segurança
e Informações - S.S.1. e dá outt �s providências.
O PREFEITO MUN!CIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no uso das atribuições que

lhe são conferidas,
FAZ SABER a todos os habitantes deste 'MunicípLO que a Câmara de Vereado-

res aprovou e ele sanciona a. seguinte lei:
.

"

./'

Art. 1'.° - Fica o Chefe do Execu tivo Múnicipal autorizado a abrir um cré-
dito suplementar coneêdendo subvenções à Secretaria de Segurança e Informações -

,SSI no valor de Cr$ 2.�00 000,00 (Dois mi hões e quinhentos mir cruzeiros) e à
Banda Pública Municipal no valor de Cr$ 2.500.000,.00 (Dois milhões e quinhentos
mil cruzeiros ). e as despesas correrão por conta das' seguintes dotações do Orçamen-
to vigente, a saber:

'

0303 - DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS ,

0303.06301772.014 - Convênios com a S·S.1.
,

3.2.3.1 - SubvençõesSoci.ais :- '. . . .. Cr$ 2.'500.000,00
0602 - DIVISÃO DE CULTURA

'
,

0602.08482472.036 - Despesas com a man utenção da Banda PÚ-
,

'blica Municipal.
3.2.3.1 - Subvenções Sociais Cr$ 2.500.000,00

Presentes fi nos para todos os gostos e

para todas as ocasiões, das
das melhores procedências, .só na

JOALHER'IA A. PI:ROLA.
Em anexo, a ÓTICA.MODERNA. Visite-nos e

comprove.

Joalheria A Pérola
ÓTICA MODERNA

'Rua Reinoldo Rau, 289 - Fone 72-1823

•
II

INGO KRAUSE _

..
TÉCNICO -CONTÁBIL

IVOKONELL
Secret," de Administração e Finanças

COMPRE UMA HUNUA EM MOTO SCHROEDER' E ECONOMliE GASOLINA E 01- �
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE
PRODUTOS. TEMOS TAMBÉM À VENDA. MOTOS USADAS. '

• d"

�� RoY.:::::.
,- &�@�, )

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

Encerramento e/ou transformação.
Assistência fiscal, contábil e trabalhista. -

Serviços de .assessoria na área administrativa, financeira
e comercial para pequenas e

.

médias empresas.
Rua Donaldo GehHng, 120 • Fone 72-0808 • Jguá. do SUl

Venda e assistência técnica auto�iiada de calculadoras.
elet�ônica_s para Jaraqué e r�gião.

"

COMERCIAL FLORIANI
.

Oficina de rnéquinas €Ie escritórioem gera'l..'
Rua Venâncio da Sirva Porto, 353 - ao lado da Weg-I

Telefone 72·1492

Une.

. Venha conhecê-Io aqui:

SHARP e DISMAC

Rua JoinvWe, 1.016 - Telefone 72·1101

-:

� ;-i;�1f �.'

< t�'(; '.,,�

'i� "'��M:"
.

�:,.� �
" '�

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras, r

-; Consulte-nos!
'

.
,

Emmendoerfer Comércio de Veículos ltda.
ÂV. M�!. ��doro, 557 - Fones: 72�9655! 72�OO60 �",Z3·9969 � Jaraguá do Sul.

-

�......--..----------------------

, .
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JOGOS ESCOLARES SAO ATiltA

cAO -
..A Divisão de Educação Fí

;icä e Desportos da 19a. UCRE, a

bre às 8 horas deste sébádo, no Es

tádio Max Wilhei'm, do C.A. Bae

pendi, os 5.Os Jogos Escolares Re-:

qionais Mirim e Infantil, nas mo

dalidades de atletismo, basqueje.;
vol i'bol e handebol. Dezesseis esta

belecimentos participam destes Jo-'
gos: Colégio Abdon Batista, E.B.
Almirante Tamendaré, Colégio Ge
neral Rondon, Escola Particular Ja
raguá, E.B. José Duarte Magalhães;
Colégio São Luís, E.B. São José.. E.
B. Euclides da Cunha, E.B.I Roland
Dornbusch, Colégio Teresa Ramos,
Colégio Lauro Zimmermann, Colé
gio Miguel Couto, E.B. Heleodoro
Borges, Colégio Holanda Gonçal-'
ves. E.B. Julius' Karsten e E.B. Gi
ardini Lenzi. Nada menos do que
128 oouipes competirão, envolven
do 1.338 alunos-atletas.
Hoje e amanhã, acontecem, as

provas de atletismo e a -part ir de
segunda-feira, até ;,ábadc, as mo-"

dê'lidades coletivas, no Ginásio Ar-
tu r Allii lle� Caso O UH noo não for
favorável na manhã de�te. sábado,
a solenidade de abertura será trans
ferida para segunda-feira, no "Ar
tur Mü IIer ". ficando. o atietismo
para outra data, segundo o profos-

.
sorWalderY}ar Spieker, da bifid.

UDO:' VERBA AO CRUZ DE MAL
TA - O Superintendente da Fun

dação Catarinense de Cultura, Udo
Wagner, entregou dia 6, ao presi
dente do Cruz de Malta, Ademar
Duwe, cheque no va lar de Cr$ 1 m i

Ihão, como auxílio do Governo do
Estado ao esporte amador. Tal, au

xílio, segundo Duwe, será destina
do à- const.rução da arquibancada
do Estádio Eurico Duwe (que re

centemente recebeu o alambrado)
e cujas obras serão iniciadas nas

próximas semanas, para que, se

possível até o final do ano esteja
ccrfcluída, para inaugurá-Ia no iní
cio de 85, em partida onde o Cruz
ds Malta terá como adversário o

Joinville Esporte' Clube. O Presi
dente do Cruz de Malta informou

\__também da pretensão de reunir 12

equipes das regiões de Rio da Luz,
Barra do Rio Cerro, Rio' Cerro II e

Garibaldi, visando promover o

"Torneio da I ntegração", que te-

ria a supervisao da Liga Jaraguaen
se de Futebol.Pela )dé.ia. inicial, ha
veria duas divisões, com seis equi
pes cada qual, classificandd duas
por divisão, que pessartarn a dis

putar a fase final dQ Torneio.

. ,ATLETISfAO FOI k CRICIOMA
- Foi disputado de 7 a 9 de setem

bro, na Pista Municipal de Criciú

ma, o Troféu Governador do Esta
do de Atletismo, para tomada de
índices aos Jogos Abertos de San
ta Catarina .. , Comandado pelo téc

nicoCaqlloni. o atletismo jaragua
ense obteve 9 medalhas, das quais
4 de ouro, 1 de prata e 4 de bron
ze, conseguindo índices em suas

cespecialidatles:, os atletas Waldir
·

Giese, Carlos Miranda, Sérgio Mar
tins WaHer Sonnenhohl Marcos

Beltran:;inl, Clarlce Kuhn,' Cornélia
Holzinger, Dóris Ronchi e Rosimé
ri do Nascimento, sendo' .destaques
na competição Cornélia Holzinqer
1.° lugar nos 100 é 400m c /barrei
ras, Dóris Ronchi 1.° salto altura e

2." no salto em distância, 'Waldir'
Giese 1.0 nos 110m c /barrelres (re
cord) e 3." no 4x400m, além de
Carlos Miranda, Walter Sonnenhohl
e Sérgio Martins, 3.° lugar no reve

zamento 4x400m. Dias 6 e 7 de ou

tubro, em Floriànópolis, haverá a

lúltima chance àqueles atletas que
não obtiveram. índices aos JASe.

TRAPP ADOTA CORNÉLIA E elA·
RICE - Num esforço pera manter
em Jaraguá do Sul os principais ex-

· poentes do, atletismo, a Metalúrgi-
·

ca Trapp Ltda .. assinou contrato,
dentro do. programa Adote um A-

. tleta, com Cornélia Holzinger e

Clarice Kuhn, especialistas nos 100
e 40Úm é/barreiras e 400 rasos,
100m c/barreiras, salto a altura e

salto em distância. O contrato é de
um ano e as atletas estão vincula
das ao Baependi e Divisão MuniC,i

.'IJ�I 'de Esportes. 'Nó ato da assina
tura estiveram presentes, além des
diretores da 'Trapp, o secretário
Balduino Raulino, o presidente do

Baependi Rainer WielIe, o técnico
José Augusto Caglioni, as atletas e

a imprensa local.
FORTES E TORENA BEM NA MA

RATONA� Antônio Sérgio Fortes
e Hercílio André (Torena), da Ko
hlbach e da Jaraqué . Fabril, repre
sentaram Jaraguá do Sul, dia 7 de
setembro, em São Paulo, na 6a. Mi
ni-Maratona da Independência, on

de participaram 10, mil atletas de
todo o' País. O vencedor foi o mi
neiro João da Matta (vencedor da'
última' SãoSilvestre), ficando For
tes na 183a. colocação, com tem

po de 1 h 11 min7 e 'Torena ria 196a.

posição, "consequida e�lhl1min
20. Como ficaram entre os 300 me-

Ihores da Mini-Maratona, os fun-·
. distas de Jaraqué do Sul largarão
entre os 500 mais destacados atle
tas do Brasil e do Mundo no dia 31

de dezembro, em São Paulo, na

Corrida Internacional· de São Sil
vestre. Uma perforrnance, sem dú

vidas, muito boa.
FISCHER GANHA VOLTA DO

NORTE - O olímpico Hans Fis

cher, venceu sábado a Volta Ciclís-
. tica do Norte, de 186km, vencidos
em 5h30, e qua teve a partíclpeção
de 40 ciclistas de todo ó· Estado. A
largada aconteceu em Joinville,
passando o pelotão por Guarami
rim, Jaraguá, Corupá, São Bento,
Campo Alegre, retornando à Join
ville. Em cada cidade os primeiros
colocados eram premiados e na e

tapa de Jaraguá Geraldo Bandach,
da Tigre, foi o vencedor. Na classi

ficação finat, Sílvio. Roberto Ewald,
da Weg, que sofreu acidente, foi o

sétimo colocado e vai participar
neste domingo, com os companhel- '

ros de equipe, da 10a. Prova Inter
nacional TV' Cultura de Ciclismo;
inclusa no calendário da Confede

ração Brasileira de Cicilsrno.
VARZEANO CONHECE SEMI·

FINALISTAS - Vila Olímpico 1x1

Arsepum, Portuguesa 5x 1 Faculda
de, Viracopos WOxWO Ind. Reuni.
das, Vila Baependi Oxl Corinthians
Bangu 1 x2 Santo Antônio, Trapp
2xl Saturno, Cachoeira lx1 Vitó
ria e Columbia Ox.I Radar,' foram
os resultados da última rodada da
fase dassificatória do Campeonato
Municipal Varzeano, das Chaves
Verde e Amarela, onde se classlfl
caramVila 'Olímpico,

'

Corinthi.ans,
Arsepum, S. Antônio, Bangu e Co
lumbia. Neste domingo acontecem

as partidas finais das Chaves Azul
e Vermelha: Jaraguá x. Malvice, S.

, Luzia x S. Paulo, Atlântida x As

tronauta, Figueirense x Canarinho,
Pinguela x Afa, Super Lenzi x Rio
Molha e Cattoni x Pinheiros. Nes
tas duas .chaves já estão classifica
das Santa Luzia, Malvice e Flumi
nense e as três vagas restantes se

rão decididas amanhã.
BICICROSS HOJE À TARDE -

O Jaraguá Motor Clube, com apoio
das Lojas Breithaupt/Monark, pro-
move na tarde deste sábado, na·

Pista da Marcatto, na Marechal
Deodoro, a 6a. Etapa do 3.° Cam-, ,

peonato Jaraguaense de Bicicross,
iniciarido às 14 horas. No mesmo

horário, nó Estádio Max Wilhelm,
inicia-se a quinta rodada do Tor
neio Interno de Futebol Suíço do

Baependi, em disputa do Troféu
Sigolf Schünke. Jogarão esta tarde;
pela Chave A - Pinguela x Zepelin,
América x Equibäga e Trombadi-

nha x Última Hora e; pela Chave B

Kaya x Bco. Nacional, Asa Branca
x R. Branco e H. Ristow x Giva.

EXTRA-OFICIAL DE FUTSAl :
Um total de quatro rodadas já fo
ram realizadas pelo Campeonato
Extra-Oficial da Liga' Jaraquaense
de Futebol de Salão - Torneio

Papp Sport, que terá continuidade

terça-feira, dia 18, na Arweg, com

os jogos entre Fabril x Marisol,
Coneza x Mirtes, AABB x Hermacia

e,na.sexta-feira, dia 21, no Artur
Müller, entre Urbano x Arweg,' Ma
risol x. Coneza e AABB x Fabril,
Para o 2.� Campeonato Aberto

Municipal de Futebol de Salão, da
Divisão Municipal de Esporte, em

colaboração com a Liga, inscreve

ram-se 50 'equipes, que, se fizeram
representar quarta-feira à noite,
quando foi confirmada a inscrição
e feita a divisão em chaves. Os de
talhes do Peladão/84, na edição se

guinte.
BOLA0: TORNEIO NO. BAE.

BENDI � Começa às' 8h30. deste

sábado, no C.A. Baependi, o 7.0

Torneio Independência de Bolão,
2." Troféu Transitório Eugênio Jo
sé da Si Iva, bola 16cm, com a per
ticipação de seis clubes. O progra
ma oficial de jogos começa com

Seleção Joinville x Vieirense, se

guindo-o Paysandu x Guairacás, Vi
elrense x Pinguins, Baependi x Pay
sandu, Vieirense x Guairacás, Pin

quinsx Joinville, Baependi x. Guai
racás, Joinville x Paysandu e Pio-

. guins x Baependi. Domingo, dia 16,
a partir das 8h30 também, Guelra
cás x Joinville, Baependi x Vieiren

se, Paysar.lçfu X Pinguins,' Joinville x

Baependi, Vieirense x Paysandu e

Pinguins x Guairacás.
CURTAS ESPORTIVAS - A Sele. !

-ção de Handebol de Jaraguá do Sul;
campeã dos. JÖgos Regionais Leste!
Nerte, participa neste final-de-se
mana, em Criciúma, de um triangu
lar, com as Seleções de Criciúma e

Tubarão. *** Jaraguá do Sul vai
sediar no dia 30 de setembro, eta-

pa do Campeonato Catarinense de
Motociclismo-Velocidade, no Motó- t

.

d I * �,dromo Getúlio Barreto a .Si va. * I
O piloto Álvaro Leithold, de Jara- II

I�
guá do Sul, partici.pa neste final-
de-semana, em Belo Horizonte, do
Campeonato Braslleiro de Moto·
.cross. Álvaro ocupa a sexta . colo.

cação no -Campeonato Estadual, na
250 especial e a oitava posição na

·125especial,._com 3ge 25 pontos,
respectivamente. *** O Conselho
Desportivo Sesiano, abre segunda
feira, inscrições às empresas filia
das, para participação nos Jogos
Sesianos de Salão, que vão' aconte-
cer no mês de novembro.

� i
'.
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As Anotacões de 'Flávia José
,

• Desde o dia 11., a maioria dos 174 hospitais privados e

12 particulares de Santa Catarina, passaram a adotar a su

pfémentação de té 55% sobre a tabela vigente do lnarnps,
como forma de suprir o reajuste semestral dos ,valores
pagos pela Previdência Social, recaindo o custo sobre o

contribuinte, A diária paga pelo Inamps é de apenas Cr$
4.900, e a defasagem é muito grande,- residindo ai a ra

zão da suplementação, pois que o Inamps não reajustou a

tabela em julho, conforme decreto-lei especfflco ,

• Na quarta-feira, os hospitais do �orte do Estado reuni

ram-se para uma tomada de posição ante a situação, quan
do o hospital de Guaramirim decidiu não cobrar a suple
mentação, assim como os de Joinville, que são subsidiados
pelas Prefeituras. Os dois hospitais de Jaraguá do Sul fir

maram posição na quinta-feira à noite, entre as diretorias
e, à princípio, a intenção era cobrar, conforme informa

ç�es dos próprios nosocômios à coluna, que foi redigida
antes da tomada da decisão final.
• O pedido de concordata solicitado pela Dalmar ainda

não foi deferido. Está em fase de processamento das habi

litações de crédito, e após o comissário dará o parecer,
assim como a promotoria se pronunciará, para, finalmen

te, o juiz' de direito decidir. Por seu turno, o patrimônio
da Cyrus não foi \adquirido no recente-leilão e o BRDE re

quereu a adjudiceção dos imóveis, por ser a maior cre

dora da massa falida. A decisão definitiva desses proces
sos vai demorar muito ainda.

• Até o final de setembro estará concluída a recupera
ção do. telhado da Igreja Evangélica Luterana, centro, que
vem recebendo melhorias na estrutura superior. Numa eta

pa seguinte prevê-se a colocação, do forro, pintura e re

vestimento das paredes internas, num investimento que,
segundo 0-" presidente do Conselho Comunal, Waldemar
Behling, deverá chegar a Cr$ 20 milhões.
• Desde o início do' mês, Jaraguát' do Sul conta com um

Agente Auxiliar de Saúde Pública, que veio transferido de

!tajaí e que já vem atuando junto a bares, lanchonetes,
restaurantes, padarias, indústrias de ai imenteção e obras,
no.trabalho de fiscaJização. Anteriormente não havia esse
serviço.
• A Associação Brasileira de Odontologia, Secção Regio
nal de Jaraguá do Sul, que reúne 32 profissionais do ramo,
vai promover no mês de eutubre.. um curso intensivo de
ortodontia prevêntiva, á-ser ministrado pelo Dr. Carlão, de
Joinville. Em outubro, também, a Associação renova a di
retoria.

• O Agente Regionaldo lpesc, Enno Jansserr, está parti
cipando na Capital do Estado, de um tremarnento sobre os

novos métodos de trabalho do lpesc, que está comemoran
do 75 anos. A Previdência Social do Estado foi implanta
da no governo de Gustavo Richard e atende 'o funcionalis
mo estadual.

• Os alquimistas do Planalte lançaram o balão de en

saio, mas o Conselho Monetário' Nacional acabou não ele
vandode 30 para '90 dias o prazo mínimo para crédito dos
rendimentos das cadernetas de poupança, temendo grande
elevação de resgates. Este ano, pelo menos, continua tudo
como dantes, I

• Para o prefeito Durval Vasel, o presidente do Senado,
Moacyr Dalla, dalou, ao passar a responsabilidade aos lí
deres dos partidos poiíticos para a decisão da votação ou

não da emenda Theodoro Mendes, que restabelece as e

leições diretas-já."Além de maiufar, o Dalla danou", dis-
se o Prefei to.

.

,

• A coluna deseja ao Irmão Frederico, que está deixando,
Jaraguá, rumo a Cidade Eterna, '(vide matéria p�g. 3), on-

, de fará curso unlversltér lo, boa viagern_, saúde e.mwita, paz.
Foi nosso mestre, amigo' e incentivader ."

.

'SASSE
Café e Balas

_PR()()Utf�"�OSTOSOS .I'

-�':' m .

i
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M·uitos· prêmios na CampanhalICM
Aumentar a arrecadação ria. Qualquer pessoa pode- Catarlnar O valer máximo

estadual, diminuir a lnci- rá participar, trocando as permitido para as trocas é
dência de sonegação de im- '

notas fiscais fornecidas no de Cr$ 300 mil'. As que ex-

postos e ainda fazer
.

com ato da compra e somar o cederem este piso serão

que a população participe valor rninlrrío de Cr$ 25mil, consideradas de valor cor-

do processo de recolhirnen- trocando depois por um en- respendente. Ao adquirir o

to são os principais objeti- velope nos 259 postos espa- ,.erixelope "a pessoa deverá
vos da Campanha do ICM, Ihados no Estado e em to-v checar se existe a premia-
lançada pela Secretaria da dós os Municípios. ção, qUe sendo i_mediata va-

Fazenda dia 3 passado e que Só são válidas as notas ria de Cr$ 5 é 50 mil em

terá validade durante qua- e tiquetes de caixa emitidos dinheiro ou em caderneta
tro meses. Haverá prêmios após o dia 20 de agosto de poupança. Somado a isto
em dinheiro e em mercado- deste ano e emitidas em S. o portador do envelope

também concorre a prêmios
em mercadorias, como ge
ladeiras, televisores, fogões
e bicicletas, entre �utros,', Ialém de ranchos allmentí-
cios no valer de até e-s 1150 mil.

Caso não haja a premia
ção o participante poderá
continuar na campanha, bas
tando que junte 'mais qua
tro envelopes, que lhe dará
chance de concorrer a 70

automóveis em sorteios
realizados nos dias 14 de
outubro, 25 de novembro e

30 de dezembro, respectiva
mente em Lages, Blumenau
e Florianópolis.

O posto de troca em Ja

raguá do Sul funciona junto
a Exatoria Estadual, na Av.
Getúlio Vargas, antigas de

pendências do Posto de
Saúde.

O plano trimestral � se
tembro a novembro' - da
Agência do Senac de Jara

g'u do Sul, prevê ,a realiza
ção de vários cursos, den
tre eles os de datilóqrafoco
pista, artesanato. em tricô e

crochê e congelamento de
alimentos, já iniciados. Ain
da a realizar os cursos de

português prático, técnicas
de redação, psicologia apli
cada à venda, técnicas de
venda, dinêmica de venda,
primeiros socorros, vende
dor lojista, atéfidente de

Rubini: falta de água
é normal'

Senai chama egressos
O diretor Pedro Paulo cursos de qualificação pro-

.' Pamplona,· do Centro de físslonal, formados em 198)
Treinamento do Senai de 1982 Ei 1983, que entrem ..em ;

Járaguá do Sul, está. lnfor- contacto com o mesmo até
mando que o órgão visando o dia 20 de se tembro, para
o acompanhamento dos e- prestarem informações :;0-

gressos do Senai, está soll- bre s,ua situação profissio-
citando aos ex-alunos dos nal.

O diretor do Samae de
Jaraguá do Sul, Waldir Oc
távio Rubini, esclareceu que
o corte no fornecimento de
água .em algumas reqroes
do município ou até mesmo

a falta de pressão, caracte

riza-se por problemas téc
nicos imprevisíveis, confor
me ocorreu na última sema

na, quando um dos filtros
da estação de tratamento

rompeu-se, causando pro
blemas em outros equipa
mentos da adutora" Rubini
acrescentou - que casos se

melhantes podem ocorrer a

qualquer hora e neste par
ticu lar sa I ienta a importân
cia da instalação de reser

vatórios (caixas de águà),
pare evitar a falta do pro
duto quando essas interrup
ções ocorrerem, que o pró-

prio considera "normal",
haja vista que horas de

pois são sanadas.
Waldir Rubini informou

ainda que o Samae tem 145
mil metros de rede no mu-

- nicfpio e que este ano não
está prevista ampliações e

sim, apenas as ligações do
miciliares solicitadas. Disse
também que o Escritório Re

gional da Cetesb, de Floria

nópolis, está elaborando o

anteprojeto para ampliação
da estação de tratamento, o'

, que elevará de 74 para 11,2
litros/segundo a capaclde
de de captação e tratamen

to da água, garantindo como'

pleta regularização. no abas
tecimento.

As obras de'- ampliação
serão iniciadas na primeira
quinzena de janeiro de 85.

Senac programa
novos cursos

'supermercado, empacotador
ornamental, relações huma
n9S, recepcinoista, escritu

ração fiscal, cartazista, se

minário pare ger.entes, reu

nião de empresários e tele
ducação.

Até 31 de agosto, oSenac
local havia realizado cursos

para 23 turmas
.

diversas,
envolvendo 489 partlcipan
tes e 807 horas/aula, além
de 190 matrfcolas no curso

de teleducação (por corres

pondência) .

'. Já são conhecidos os prejuízos no setor público e pri
vado de Santa Catarin,a no período de enchentes - " a 12
de ágosto pa$sado:' Çr$ 31$ billlões 336 mil. No setor. pú
blico 115 mU'licípiós é est,,�o Cr$ 99 bilhões • '634 mil_.
forám levàdos �Ia 'gua; !li 'priudo, 215 bilhõe,'702 mil. '

Escoteiros
vão aoElo
o Grupo Escoteiro Jaco,

ritaba estará representando
ncs dias 15 e 16 de 'serem- .

bro, em Blumenau, no En
contro Regional de Chefes

.

de Lobinhos, através aChe
fé de Lobinhos Rosane Jun
kes buscando maior entro

sa�ént; e conhecimentos
sobre a prática escoteira.
O Jacoritaba vai pacticipar
também, de 21 a 23 deste.
mês, em Pirabeiraba, do 7.é
Elo Nacional, com as tropas
Lobinhos, Escoteiros e Sê
nior ,

Na composição da direto,
ria do Grupo, tem vacância
de cargos, que deverão ser

cumpridos em reunião da
Comissão Executiva' Com os

pais dos escoteiros, ex-che
fias e ex-diretoria, em data
a ser marcada pelo presi
dente Leonardo José Braati:.

E através do Chefe de

Grupe �uy Lessmann, foi
remetido ao Comissário' Re-,

gional Pedro Paulo Pamplo
na (diretor do' Senai de Ja

raguá ),processo para a con

cessão de distintivos de la .

classe a dois escoteiros que
têm Se sobressaído nas ati

vidades escotelras, cumprin-
-,
do fielmente aôs ensinarnen

tos, .�. a�s ideais de Baden
Powel.
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