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Massaratiduba programa a Festa
Catarinense do Arroz

Divulgar o município co

mo a "Capital Catarinense
do Arroz" e incentivar o o

rizicultor são os dois prin
cipais objetivos da la .. Fes
ta Catarinense do Arroz,
marcada para os dias 1,0, 02
e Ol de fevereiro do próxi
mo ano, em Massaranduba,
que tem uma previsão de
colheita, em 19851' de um

milhão de sacas. O coorde
nador de divulgação, Alfre
do Vavassori, também pre
sidente da Associação dos
Técnicos Agrícolas de Sahta
Catarina/Núcleo Litoral Nor
te, informou com exclusivi
dade ao "Correio do POVÕ"
que praticamente tedas as

comrssoes já estão forma-'
das, envolvendo as mais re

presentativas personalldades
da comunidade massaran

dubense, ,tendo na comis
são central, o prefeito'Zefe
rino Kukllnski.
Segundo Vavassori, a Fe

carroz pretende mostrar a

potencialidade deste cereal
na economia do Município e

do Estado e, durante a' sua
. realização, haverá exposição
da indústria e comércio lo
cais e da região. Serão mos

tradas ao público, entre ou

tras, maquinarias do prepa
ro à colheita e da industria
lização à comercialização do
arroz, além da mostra de

'" máquinas e implementos a

grícolas, .produtos da in

dustrialização caseira, de

monstração do arroz nas

várias etäpas de desenvol
vimento (da semeadura à

colheita), bem como a ri;z.i

piscicultura (criação peixes
nas arrozeiras), que será
implantada em Massarandu

. ba este ano e que se cons-

tituirá como fonte alterna:
tiva de renda ao produtor
ru ra I.

.

\ A la. Festa Cetarlnense
do Arroz terá por local o
complexo esportivo de Ma,s
saranduba, utilizando-se, pa
ra tanto, além das suas de
pendências, um balão inflá
vel e barracas da Secretaria
ela Agricultura, que 'está a

poiando a iniciativa. Os in

tegrantes das demais co

mlssões já formadas são:

Awicultura Antônio P.ç..

Câmara homenageará
ex-vereadores

Jacoritaba venceo

Elo Nacional

JARAGUA
.

DO SUL

Filgueiras, I ndústria e Co
mércio Silvério Orzechóws
ki, Segurança Sargento Ival
do Costa, Lazer Sebastião J.
Cúrcio, Financeiro Odenir
Deretti e Serviços Gerais A
ri. Kuchenbecker.

Massaranduba, como ma

ior produtor de arroz -de S.

A Câmara de Vereedcres,
,

de Jaraguá do Sul, por ini
ciativa do seu presidente,
vereador José Gilberto Me�
nel, vai realizar segunda-fei
ra, dia 1 ,0 de outubro, uma'
sessão solene em hornene

gem ao Dia Nacional do Ve
reador,

.

instituído pela Lei
Federal n.O 7212, de 20 de

junho de 1984. A sessão es·

.

tá marcadepere as 19h30,
no salão nobre do Sesi e

após acontecerá jantar de
confraternização, no Bae

pendi.
. Durante o ato, o L�gisla.
tivo Municipal vai hornena

ge�H' os 77 ex-vereadores
ainda vivos, com destaque
pera o cinquentenário de

CIDADE SrMBOLO' DA FAMfLiA JOURDAN.

Catarina, continua reivindi
cando a Unidade de Classi
ficação de Sementes, pare
atendimento a toda a rogião
produtora, com o que, tor

nsr-se-le desnecessária a

busca .de sementes fiscaliza
das no Rio Grande do Sul,
com vantagens reais aos

orizicultores.

Patinacão é atracão no A.Müller'
I I .

Numa promoção da Pre- em reconstrução dentro da
feitura Municipal e Seele- arquitetura original alemã
dade Cultura Artística, a na futura praça às margens
Escola Brasileira de Patina- da BR-280,· pense-se na a·

ção, Dança e Recreação do qulsição de um' antigo en-

Círculo Militar de Curitiba, genho de cana, 'que seria

vai apresentar dois espetá- montado em área verde, em
culos em Jaraguá do Sul, às ,

estilo rústico, preservando
20 horas de sábado e domin- assim a memória cultural

go, no Ginásio de Esportes da cidade, fundada por Je-

,
Artur Müller. O show de urdan em 1876 e que iniciou

patinação intitula-se "Festa a colonização e lndustrlell-
sobre Rodas", sendo o elen- zação de Jaraguá 'através de
CQ formado por 38· patlna- um engenho.
dores e o jOgo de luzes se- O objetivo é preservar
rá atração à parte, garante pelo menos um conjunto ou

o secretário de Cultura, peça de cada elemento que
Balduino Raulino, para que, marcou o início do desen-
o sucesso desta. promoção volvimento da cidade. O er-

.

poderá determinar à vinda quivo histórico guardará
da Orquestra de Harrnônl- documentos, fotografias, fil-
cas (gaita-de-boca), também mes e objetos antigos e a

da capital paranaense, em gincana que será desenvol-

oportunidade pr6xima. Os vida em novembro objetiva
ingressos custam Cr$ 2 mil justamente isto, diz o pre-
para adultos e Cr$ 1 mil feito Durval Vasel, que a-

para crianças. firma ter compromisso em

Na área cultural, ainda, preservar para as gerações
,

que vem recebendo incenti- futuras, o património cul-
vo na atual administração, tural herdado dos nesses

afora a casa de enxaimel, antepassados.

Schrosder forma grupo de A.A.

O GruPQ Escoteiro Jaco

ritaba, de Jaraguá' do Sul,
pelo segundo ano consecuti

vo, venceu o Elo Nacional

(Escoteiros Locais em Ope
ração), evento de fraterni-

. dade escoteira e que teve

como tema a "Fraternidade
Escotel ra I nteramericana",
comemorativa aos 75 anos

de fundação do escotismo
no continente americano. O
Elo. constitui-se de diversos
acampàmentos inter-distri
tais de integração, visando
possibilitar a participação
de grande número de esco-

.

teiros, escoteiras, senlores,
guias, pioneiros, pioneiras,
numa atividade nacional,
de caráter intele<;:!ual, físi

ca, <;ompeti�õe$.�' i�léti<;�$(

instalação da Câmara de
Vereadores, que está se co

memorando neste 1984.

ISENÇAO AOS IDOSOS.
O vereador Errol Kretzer,

.. apresentou esta semana, in
dicação ao Prefeito Munici.

pai, sugerindo alteração na

legislação do transporte co

letivo urbano do município,
Quer o edil que em tal al-,
teração, selem isentadas do

pagamento das passagens
as pessoas com mais de 65
anos de idade, assim como

. os deficientes flsicos, estes

de qualquer idade. A indica
ção recebeu aprovação unâ-

-

nime e foi para estudos por
parte do Executivo.

'Está marcada para o dia
7 de outubro, às 14h45, na

Escola Particular Barão do
Rio Branco, a fundação da
Irmandade de Acoóllcos A:
nõnlmos "AA"_ do Grupo
Schroeder, que passa a ser

o segundo município da re

gião a contar com grupo
.

formado. A programação
prevê para as 14h45, a inau

guração oficial do Grupo
AA Schroeder, com o des
vendamento das placas pe
le prefei to r Aldo

. Pasold:
14h50, instalação da pri-'
meira mesa diretora e coor-

denadora, que será apresen
tada pelo coordenador Re

nato do Ç?rupo Serenidade
de Jaraguá do Sul; 14h551
a convite do coordenador e-'

leito, serão indicadós e e

leitos por aclamação as per
sonalidades de projeção ao

munlcípto e composlção de
mesa; 15h, oração inicial do
Grupo AA Schroeder, seguin
dó-se depoimentos de alcoó
latras em recuperação, pa
lestras de médicos e autorl-

.

dades analisando QS efeitos

prejudiciais do álcool e, às
17 horas, encerramento.

adestramento básice de es-.

coteiro, montagem de pio
neiras, entre outros.

O 7.c Ele realizou-se no

distrito de Pirabelraba, em

Jolnvllle, dias 21, 22 e 23
de setembro e contou com'
a participação de mais de
trezentos escoteiros, do gru�
po de Barra Velha, dois gru
pos de Pirabeiraba, cinco

grupos de Jolnvllle e o Jaco
ritaba de JaraglJá do Sul,
que dos oito primeiros lu
gares abiscoitou nada me

nos do que quatro. Foi a se

gunda conquista consecuti
va, sendo que o 8.° Elo vai
ser realizado de 1.� a 03 de
novembro, em, local a defi
nir.

DISTRIBUfDAS DUAS MIL
MUDAS DE ARVORES

Na sexta-feira, 21 de setembro - Dia da Arvore - a

Prefeitura Municipal e Acaresc distribuiram duas mil mu
das de árvores, sendo mil da produção do Horto' Flores
tal de Blumeneu e mil do Horto Florestal de Jaraguá do

Sul. A entrega gratuita de mudas beneficiou a seiscentas

pessoas, das espécies ipê amarelo, palmeira, legustrum,
cinamomo e chuva de ouro ..

.

Antes do início da distribuição, aconteceu solenidade
de homenagem. às árvores; na Praça Ângelo. Píezere, com

plantlo de um ipê amarelo, em ato prestigiado por auto

ridades municipais, alunos do Colégio São Lufs e Grupo
Escolar Albano Kanzler,além de populares. No próximo a

RO serão distribuídas pelo menos quatro mil árvores, da
produção do Horte Florestal de Jaragllá do Sul, que loca-
li.�-se junto ao Parque A9rope<:uário. -
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I PARAPSICOLOGIA De
8 a 11 de outubro, das 20
às 22h30, no Salão . Cristo
Reis, o Professor Sérgio Ro
berto Vieira, do Instituto

Integrado de Psicologia e

Parapsicologi.a, de São' Pau
lo, e discípulo do' Padre

. Quevedo, vai ministrar .0

curso de parapsicologia, a

bordando, dentre outros;
temas como adivinhações
sensoriais, quiromancias, te
lepatia, clarividência e de
monstrações práticas. I n

formações na Secretaria da
Paróquia São Sebastião.

ROlF HERMANN - Foi
eleito e assumiu ontem à
noite, no Itajara, durante
jantar de posse, a presidên
cia da Sociedade Cultura Ar
tística de Jaraguá do Sul, o
empresário 'Rolf Hermann,
substituindo ao Dr, Mario
Sousa. Márcio Marcatto as

sumiu a vice-presidência. No
.

dia 27/10, a SCAR trará a

Jaraguá, a Orquestra Juve
'nil.ds S. Bento do Sul, pa
ra uma apresentação às 20
horas, no CA Baependi,
com' cobrança de um In-

.

gres;so simbólico.
,GOVERNADOR/LIONS -

O Governador do Distrito
L-lO de Liens Internacional'
LJiz Adelar Soldatelll, fará
quarta-feira, dia 03, visita
oficial ao Lions Clube .Jara
guá do Sul-Cidade lndus
trlal. Acompanhado da. Do
madora e comitiva, o Go
vernador de Lions será há
menaqeado com um jan
tar, no Restaurante Itajara.
O casal presidente José Hen
rique (Vanda) Pereira será
o anfitrião.

CASAMENTOS - Sobem
o alter da Igreja Matriz S.
Sebastião; às 16h João Ni Iz/
Eniiza Cardoso, 17h Paulo
Darl'lgna/Carin Paganelli e

Armando ,Goetz/Elisa Ma
chado; 18h Osvaldo Gon
çalves/Altina Vizentainer e

no
.. mesmo horário, na Ca

pela N. Sra. das Graças, Fi-

Gente,& Informações !
.

délis 'Menin/Lizinha Lux.•.
'

Ontem, na Matriz, às '18h
Ivan César dos Santos/Ira
cema Menga.rda e. às 20h
José Donini/Sebastião E
berhardt,

BONECAS VIVAS - Já

chega a 20 o número de
crianças inscritas ao 6.0
Concurso Bonecas Vivas do
Lions Industrial, que acon

tecerá dia 17/10, às 15h, no
Baependl. Além do Concur
so, haverá desfile de modas
da Butto�e café, cujos car-.
tões já podem ser adquiri
dos nas Lojas May, ao pre
ço de Cr$ 3: mil. Inscrições
das candidatas encerram-se
dia 30 do corrente.
I FLAUTISTAS - O grupo
de flautistas da comunidade
de Fortaleza;'Blumenau, vi
sitará o grupo da comiJni-'
dade de Jaraguá do Sul. Os
grupos farão apresentação
conjunta no domingo, dia
30, às 17 horas no centro
comunitário da Rua Joln
vi lIe e às . 19 horas no cen
tro comunitário da comuni
dade do centro (Igreja E
vangélica).

TASS IA TERESA --'- co-.

.

...
memora o seu orirneiro a

niversário neste 'sábado, dia
29; a linda. garotinha Tas
sia Teresa, filha do casal C:-.

migo Ivanir (Eiizabete)Lom
bardi e neta às Cctavlano
(Gélica) Lomoardí e de
Cláudio Olinger (Maria Te
resa) Vieira. Com os fami
liares e ladeada pelas ma
ninhas Tarnara e Tatiana, a

Tassia vai apagar sua pri
meira velinha. Parabéns!

ARCO IRIS - A rapazia
da do Musica I ArccJ ri s agi
tou bonito sábado em .Join
ville, no 1.0 Festival Estu
dantil da Canção, obtendo o

quinto lugar, enquanto a

sua torcida ficou com o prl-
t��.�����;j�����������������������i���i��!�����t;������������������i����i��.�

. íl
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Deixe su.as crianças de O a 4 arios ��� �.• sob nossos cuidados. Funcionamos a rua Emílio Stein .c

H n.O 180 :_ Fone 72-.2008, com atendimento por" hora, U
t� fneio período ou período integral; e� ambiente afetivo, �i
t� alegre e seguro. A freqüência podera ser em somente 2 I�.� ou 3 dias, a combinar. Direção de Suzana Ampessan än (psicóloga) e coordenação de Bir:git Zin (pedagoga). ��r ")..Kl.o.o.o�o.o.o.o.oeo.o.o.o.o.o.o.o.o.o.a.o"o.o.o••o.o.ooeo�i�i����'o�=����i�i���f �o.oeo'O'O'O.O.O'O.(J.O.O.O.O'V.O.O'O.O.O'O.o.o.ottCI oe .0..... '-'
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Grande promoção de relógios Technos a

Cr$ 35,;OOO,OO.Óu Cr$ 9.100,00 mensais·na

Relojoaria Avenida',
Jóias e Relógios

Marechal Deodoro, 431, e Gêtúlib Vargas� 9

,�----�-------------�--�------�

Rua GumercíndodaSilva n.O 119 (ao ladoda Caixa
Econômica) - Tel�fone: 72�2165 -'- Jaraguá do Sul.
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melro lugar. De 25 a 27 de
outubro, participa do .' 8.0
Festival Universitário da
Canção, no Galegão, em Blu
menau, com seis músicas, .

de Sávio Azevedo, Airton .

Schiochet e Nélson Pereira:
.

S.O. AtARAf . ..;,- .Já cir
culando convites da Socie
dade de Desportos Acaraí,
para O ba.ile Inaugura! do
salão de festas, dia 11 de
outubro, às 22h30, COm a'
Banda Lira da Aurora. Tra

je esporte e venda de me

sas... ria Construtora, Seria.
Da coluna, seguem os pa
rabéns .ao abnegado des
portista e vice-presidente da .

Sociedade, Paulo Papp Jú
nior, pelo seu 'aniversário,
esta semana. _

MERCAPAULO.- A déci-
.

ma agência bancaria de Ja
raguá do Sul será inaugura-
da die 8 de .outubro .. Trata
se 'do Banco 'Mercantil de
São Paulo - Mercapaulo',
que vai se localizarjta Av.
Getúlio Vargas, ao lado da
Farmácia Hermes. O seu

primeiro', gerente, com 9
quäl travamos breve téte-a
téte, via telefone, esta se

mana, será o sr. Jorge Píc-,
coli.

.

'
.

BAILE BRANCO - Apro
xirne-ss o grande momento,
do baile das debutantes do
CA Baependi, próxima óa.
feira, dla 5, com apresenta
ção de- Celso e Tuti e mú
sica de "Bepi e Seus Solis
tas", de Curitiba. Ferão seu

debut as [ovens Andréa Si
mone MaJ:uta, Alexandra
Ma(ochi, Cilmara Emmen-.
doerfer, Mariane Ristow,
K�rim Schlünzen, Roberta
ROdrigues, Carla do Ama
ral Costa, Ana Cláudia Fis
cher, Denise Cristina Salves,
Lutiane Lucht, Margarete
Menegotti, Daniele . Ristow,
Paula Barbosa e Luciana
Mencia.

A venda da mesas para 0-

báíle branco está hoa e.a

comissão organizadora, for
mada por Arno Henschel,
Iria Zimmermann, Marisa
Kaufmann, Ermes e Miriam
Kuchenbecker, TralJdi Hens,
chet Edi' Wiele e Luiz Au-.
'gusto, está em preparati
vos finais para Q grande a

contecimento.

Ontem, o CIl,Jbe azurra

ofereceu jantar às debutan·
tes, comissão organizadora
e' PiltrOnElSSeS e rieste' sál:>à�
do, às 16 horas, na AABB,
está programado um COCtue'
te, onde marcarão presen
ça 1:1 Sra. Maria Luiza Vasel
e Marlsa Wiest, as m,adri
nhas das mehinas�moças que
'serão oficialmente apresen-

Celina .Cabelereir:t
. EspeCialida'de ém cortes modernos, bem como

pintura, reflexos, hidratação, rY)aql:Jilagem e a mais
nova técnfea para 'permar1entes, limpeza de pele e ma

nicure:

tadas à' sociedade na pró
xima sexte-feire.
TONElLl - O amigo Ge-

I raldo Antônio ToneIli, Ge
rent'e do Besc e Coordena
dor do CAP, esté em vias de
deixar Jaraguá, trsnsferln-
do-se para Brusqué, . onde
assumirá a' Supervisão 'Re
gional do Bese. Tonelli é o

presidente da Associeçãe
dos Gerentes do Besc do
Norte -do Estado,. que vai
reunir seus' integrantes ém
Jaraguádo Sul, no próximo
dia 00 de outubro. Promovi
do. que "foi de cargo,

.

vai
deixar muitos amigos na ci
dade.

FECAJA -- Será no dia 10
de novembro, no Ginásio de
Esportes Artur Müller, 08.°
Festival da Canção Jaragua
ense - Fecaja, que a cada
ano traz maiores e melho
res emoções. Na Academla

, de Música Carnelrínho . e..no
Colégio S. Luís poderão ser

feitas inscrições. A promo
ção

�

prometê' muito este
ano.

Os BRAUN - Os amigos
Lindolfo e Doracy Braun,
foram .

perfeitos anfitriões
sábado, em Massaranduba,
quando da inaugUração da'
segunda filial da sLJa em

presa. O acontecimento es

teve bastante prestigiado, in
clusive com as altas autori
dades do município e dis
tribulçêö

.

de muito chope.
Convidada, a cóluna mar-

A ECONOMIA SEM
SEGREDO

.

Pratos prontos
congelados
Urso Branco.

•

Venhá eenheeer e
.

'provar �a �;rande
,

-

novidade da praça

R. Barão do Rio Bran

co, 241 � F. 72 ..0508

Jaraguâ do Sul

.cou presençél. .

',> 'DROPES --- A juventude
I. evangélica estará reunida

· dies 29 e 30, em Jeraqué,
· para o confront« bíblico de

,

âmbito regional. *** No dia
31 de dezembro, o réveillon,
no Baependi, será musicado
pelo Conjunto de Ritmos

Soçaite, de Blumeneu. *** O
. Sesi, conferindo diploma ao

"Correio do Povo", pela sua

participação na divulgação
da 3a. Olimpíada Seslana

Jaraguaense. *** Na Matriz'
S. Sebastião, o próximo cur

so de noivos vai acontecer
di� 7 de outubro. Inscrições
até o dia 5. *** O curso de
batismo no dia 13, às; 14h30
no Cristo Rei. *** O Grupo
Teabral da SCAR vai apre
sentar peça infantil dia 12
de outubro, no Beira Rio.

CORÀL/SCAR - O Coral
da SCAR, tem epresentações
programadas para o dia 7
de outubro, na Comunide
de S. Cristovão, dia 12, na

Ilha da Figueira e dia 18 de
novembro, na Comunldade
Evanqélica. Também o re

cém-fundado coral infantil
vem ensaiando, com a paro'
ticipação de mais de vinte

crianças, número muito
bom aíiás,

,.

RAINHA DAS FLORES
Estão abertas inscrições na

redação dos jornais "Cor
reio do Povo", "Gazeta" e

pelo Fone 72":1730, pare o'

concurso Rainha das Flo
res, evento que vai aconte
cer dia 14/11 durante o Bai
le das Flores, no Salão 25 de
Julho, c] música da Banda
Lira da Aurora: As candida
tas deverão ter de 15 a 18· a .."

.

DA ÉCT - A exemplo dos
anos passados, os Correios
'estão lançando as mensa

gens sociais de Natal para
84, com modelos coloridos

· e variados, custando cada
qual Cr$ 160, isentas de se

las e dispensam envelope. A
Agência da ECT local já dis

põe do material.

NO CINEMA - O Cine Ja

raguá apresenta a partir des
te sábado até quinta-feira,
em todos os horärlos de e

xibição (também domingo
15h), "OS DEUSES DEVEM
ESTAR lOUCOS", um ver

dadeiro festival de risos, re
cordista absoluto de públi
co e renda em todo o mun

do., Censura livre.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comércio e Representações de Máquinas Agrícolas inaugura filial
Funcionando desde .. l969,

a Comércio e Representa
çõ�s de Máquinas Agrícolas
Ltda., conquistou nestes 15
anesde atividades, uma só
lida presença no mercado
de máquinas e implementos
agrícolas do Norte do Esta
CIo, oferecendo aos produto
res rurais o que de mais
moderno existe em tecnele-.
gia do setor, contribuindo
para o fortalecimento e a

primoramento técnico das
lavouras da região. De uma

modesta loja, em dependên
cias alugadas, na Av. Getú
lio Vargas n.O 210, a empre
sa conta hoje, além da ma

triz, com . duas filiais, uma

das quais inaugurada sába
do, dia 22, em Massarandu-

.

ba, na Rua 11 de Novembro
n.O 560, em prédio próprio'
de 260m2 área/construída.
NOVA FILIAL

À inaugurélção, estiveram
presentes, além dos direto
res da empresa, o prefeito
de Mass<lranduba Zeferino"
Kuklinski, o' inspetor da
Kubota Tekko do Brasil A
kira Athosi,. presidente da .

Cooperativa . Juriti Irineu
Manke, vereadores, convi
dados e grande número de
agricu·ltores da região de
Massaranduba, que é o ma

ior mercado consumidor da
empresa. O diretor da Co
mércio e Representações de
Máquinas Agrícolas, sr. Lin
dolfC? Leopoldo Braun, a

gràdeceu, na ocasião, a pre
sença nas solenidades inau
gurais da segunda filial da
empresa, assim Como aos

clientes e funcionários, às
instituições financeiras, Pre
.feitura Municipal de Massa-

COM 15 ANOS, A EMPRESA CONTA HOJE COM DUAS FILIAIS
E TEM SÓLlD� LIDERANÇA NO MERCADO REGIONAL

DE MÁQUINAS E IMPLEME�TOS AGRíCOLAS. .

randuba, pedreiros da flr
ma Berna'rdo Rosniack, "en
fim - disse - agradeço a

todos que um dia' compra
ram qualquer artigo em

nossa empresa, assim como

àqueles que nada compra
ram mas que tiveram uma

palavra de incentivo, de ca

rinho e de confiança no

nosso trabalho, recomen

dando-nos para vencer mais
um dia da nossa batalha".

O sr. Lindolfo homena
geou o sr. Alfredo Venske,
que em 1962, quando ainda
vendedor da firma W. Brei
tkopf, de Blumenau, com

prou a primeira Tobatta, as
sim como o sr, Constant
Motta, o primeiro compra
dor de Tobatta, em abril de
1969, 'quando sua empresa
já estava organizada em Ja
raguá do Sul. Seguiram-se o
hasteamento das bandeiras
Nacional, de Santa Catari
na e de Massaranduba" bên
çãos das instalações pelo
Padre Vicente e corte da
.fita inaugural pelo sr. Dal
ma Uber, co-fundador da
empresa ein março de 1969,
hoje com 82 ânos de idade.
A EMPRESA

A Comércio e Representa
ções de Máquinas Agrícolas
é uma, empresa sólida no

setor; mas nem por isso dei
xa de sofrer as restrições do
difícil mercado que opera.
A empresa nasceu em 9 de

. março de 1969, fundada por
ILindolfo leopoldo Braun,
sua esposa Doracy Lourdes
Braun e pelo seu sogro Dal
ma Uber, formando uma so-

Barbada! 60 Carros
semi-novos

.

A Mencgotti Veículos tem mais de 60 carros semi

novos, de todas as marcas, em seu estoque.
Até o dia 10, você compra estes carros 'na Mene

gotti, por preços jamais vistos. Uma barbada!

Menegotti
Veículos S.A.'
"A revenda sorriso,"

Av. Mal. Deodoro, 930 - Fone 72-0499 e 72-0378

I Jaraguá do Sul � SC.

'�__......�------....,..._.,

ciedade por cotas de respon
sabilidade limitada, CDm

capital social de Cr$ 15 mil

(na época cruzeiros novos)
e funcionando na Av. Getú'
lio Vargas n.O 210; em de

pendências alugadas. 'Com o

passar dos anos, mesmo en

frentando as oscilações do
mereede, a empresa selldl
flceu-se, expandiu-se, e em

19.16 passou a funcionâr em
seu prédio próprio, na rua

Jorge Czerniewicz n.042.
O principal sóc;io-cotista

da empresa, lindolfo Braun,
lembrando a longa trajetó
rla ne ramo, diz que de 1949
a 1956, trabalhou como au
xiliar de escritório das fir
mas Carlos H,oepcke S.A.
Comércio e Indústria e W.

Breitkopf & Cia. Ltda., de
Blumenau e, de 1956 a 1969
na Breitkopf, exerceu as

funcões de vendedor de má

qui�as agrícolas, tendo sido
Chefe de Vendas. Por volta
de 1969, a Kubota Tekko do

Brasil, representante dos
.

microtratores Tobatta, in
centivou-o a abrir uma flr
ma em Jaraguã do Sul, para
atender o Norte do Estado,

.

na época em que o Governo
Federal prestava grande in
centivo à lavoura, com a a

gricultura da região acom

panhando o seu desenvolvi
mento.

Com uma clientela defi-
. .nida, espalhada principal
mente tl0S municípios de .

Jaraguá do Sul, Guaramirim
Massaranduba, Joinville, B.
Velha, Schroeder, Corupá e

Araquari, a Comércio e Re

presentações -de _ Máquinas
Agrícolas se dedica inte
gralmente a agricultura, for
necendo' desde. herbicidas,
fungicidas, adubos, até má

quinas e implementos agrí
celas,' peças, acessórios e

assistência técnica.
.

Hoje
com 21 funcionários, a em

presa conta com uma filial
em Joinville, instalada em

1972 e localizada na Rua
Paraíba n.O 920 e outra em'

Massaranduba, recém�inau
gurada, dada a ,exigência do
mercado, com �endas de
microtratores Tobatta, me

endas de cana, trituradores,
atomizadores, motos-serra,
roçadeiras costais, ordenha-
dei ras, implementos e peças.

A empresa tem o seu ca

pital social em Cr$ 250 mi
lhões e a sociedade é forma
da atualmente por Lindolfo
Braun, Doracy Braun e por
Antônio Dantas de Medei.,
ros, que foi o primeiro fun
cionário da empresa. O sr.

Braun afirma que para uma

empresa chegar ao estágio
em que se encontra, decor
ridos 15 anos desde a sua

fundação, é necessário mui-
.

ta força de vontade, sacrifí
cio e sobretudo henestlda
de de 'propósitos, aliado ao

bom' atendimento ao clien
te, que é ponto fundamen
tai para quem. quer vencer
em qualquer negócio.

Nestes três lustros, de a

tividades da Comércio e Re
presentações de Máquinas
Agrícolas - diz o seu dire-'
tor - experjmentames al
tos e baixos e as dificulda
des conseguimos superá-Ias,
graças ao apoio dos elien-

-

tes e amigos .e nesse parti
cular registro com Séltisfa.
ção a confiança depositada
em nossa .empresa, no iní
cio de suas atividades, pelo
sr. Eggon João da Silva, di
retor-presidente do Grupo
Weg, que colocou, para re

venda, em consignação, o�
motores Weg, gesto qUe nos

màrcou profundamente",
concluiu o sr. Lindolfol.

I
. I

I

Colombo confirma centro

comunitário a jaraguá
Sete dos 21 cen tros co

munitárlos que a Secreta
ria de Desenvolvimento So
cial e a Cohab/SC vão cons
truir em Santa Catarina já
tiveram suas obras inicia

das, com a liberação de re

cursos do Banco Nacional
da Ha-bitação, com inter"

venção direta do governa
dor Esperidião Amin. "Este

plano de construção de cen

tros comunitários - expli
cou o 'Secretário de Desen

volvimento Social, Raimun
do Colombo - vai benefi
ciar 15.175 moradores de

conjuntos habitacionais, que
a partir de aqora terão um

local apropriado para se or

ganizar, reivindicar, progra'"
.

mar atividades e fazer todo
o trabalho socla] hecessário

para o .bem-ester de suas

famílias".
Os recursos rotals para a

.

construção dos 21 centros

são de 30.546 UPCS, corres

pondentes, hoje, a Cr$ 405

milhões 115 mil 733. Com ci
liberação da primeira par
cela pelo BNH, as obras fo
ram iniciadas em São José,
Chapeá), Lages, Joinville e

Criciúma e os restantes dos
centros serão' construídos
em conjuntes habitacionais
de Urussanqa, São Joaquim, .

. Conc6rdia, Jaraguá do Sul/
Itajaí, Rio Negrinho, MMra,
Caçador, Rio do Sul, Curiti
banos, Canolnhas, Joeçaba
e São Carlos, Provavelmen
te as obras serão iniciadas
ainda neste mês, logo ap6s
a publicação de concorrên
da, de acordo com infor
mações do 'presidente da

Cohab/SC, Marcos Brusa,
que é responsävel pela cons

trução dos centros. No to

talos prédios representam
uma área de 30.564 metros

quadrados, média de 1.455
m2 cada qual.

De acordo com pesquisa
'feita nos conjuntos habita
cionais do Estado, por téc
nicos da Cohab/SC,. foram
apontadas como prioridade
a organização comunitária,
para que se consiga um ma-

I ior entrosamento entre os

moradores dos conjuntos,
oferecendo através do cen

tro 'comunitário a oportu
nidade de se desenvolver
uma série de atividades, co
mo reuniões, cursos, pro
gramação de lazer, entre

outros.
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NASCIMENTOS

Dia 28 de agosto
'Fábio Besel, filho de Mário
(OI ivia) Cruz.

Augusto César, filho de Be
nedito (Josina) Domingos.
Dia 31 de agosto
Maiara, filha de Luiz (Ma
riza ) Steinmacher.
Dia 01 de setembro
Cristiane Patricia, fi I ha de .

Aurino (Margarida) Silva
Wais.
Dia 02 de setembro
Raquel" filha de João (Wal
mira) Ersching.
Dia 06 ele setembro
Débora Natali, filha de Sér

gio (Terezinha) Dias.
Tatiele Dayane, filha de AI
miro (Rosane ) Setter.
Dia 09 de setembro
Diogo, filho de Airton (Reo
I inda) Demathé.,
Dia 10 de setembro
Fábio Cirilo, filho de Cirilo
(Efigenia) Riegel.
Vanessa Danlelle, filha de
Ivo (Maria) Ramthun,
Claudete, filha de José (Re
nita) Kosloski.
Chisleine, filha de Eurides
(Rosane) Borchardt,
Juliana, filha de Arturnlno .

(Vandira ) . Fudtcler.'
Dia 11 de setembro
Giseie, filha de Adair (Pe
tronila) Markiewicz.
Janlle Mariá, filha de Antô
nio (Lourdes) Silva.
Jefferson, filho de João(Nil
va) Deretti.
Waldinei, filho de Wilson
(Dorli) Hoffmann.
Dia 12 de setembro
Jussara, filha de- Francisco
(Lalr ) lino.
Suélcn, filha de Paulo (Ra
quel) Silveira ..

Franciela, filha de Alcides
(Ruth) Müller.
Regina, filha de Nilton( lné
cia) Klug.
Dia 13 de setembro
Jonas, filho de Luís (Maria)
Nogueira.
Douglas, filho de Orlando
(Evanir) Ferreira."
Aline, filha de Henrique(Fá
tima) Gorges.
Edson" filho de Salvador
(Rosa) Butke.
Dia 14 de setembro
Joice, filha de Rösemar (Ma
ria) Gorges.
Dia 15 de setembro
Mariane, filha de Ivo (Lau-'
rinda) Oeschler.
Evandro, filho de Reno (Lo-'
urdes) Wendo'rff.,
,Marcia, filha de João (Ivo
ne) Soares.
Dia 16 de setembro
JohnV, filho de Mair (Léia)
Batista.

Diego, filho de Edvino (Dir
ce), Fuzzi.

-'

Silvia, filha de Luiz (Elisa
bete) Würz.

'

Leiza Cris.tina, filha de Os
nUdo (Marlene) Batista.
f)ia 17 de setembro
parvin, filho de elaus (Val-

,ANIVERSARIANTES

Aniversaria-m hoje: 29
Sra. Jeanette T. Rassele
Sra. Letícia Schiochet
Arlete Ruedlqer.,
Sr. Valdemar Vieira
'Charles, filho de Cláudio
(Ma. lisete) Herbst.
Aniversariam domingo
Sra. Hilda Stoinski
Sr. Arnaldo Laurentino da
Costa, em S. Fco, do Sul
Sr. Onório Olavo Bortolini
Sra. Otília Gosch, em Jvlle.
Simone Müller
Dia 1.0 de outubro
Sr. Adolar Daniel Verbinen
Sra. Amauri da Cunha Jaco
bi
Sr. Rubens Roeder
Roselí Klein '

Iré'ne Pereira
Sandra Rengel
Dia 02 de outubro
Sr. Irineu Buerger, em Ctba.
Sra. Rosalinda Bartel
Nereu Tomaselli
Sra. Apolônie Rengel
Arnaldo Ruediger
Sr. Guilmar Steffens, em S.
Bárbara do Sul-RS.
Roberto Gruetzmacher, em

Blumeneu
Dalton Luís Rubini
Dia 03 de outubro
Sr. Vianir Bona

"
Sra. Serena VOÇJel Yorgas
Sr. Walter Arnold
Sr. Ademar Buerger, em S.
Bento ao Sul
Sr. Wilmar Luiz Bortolini
'Sr .. Aldo Carlos Bortolini
Sra. Maria Odete G. Blank
Sr. Haroldo Nagel
F=ábio A. Schaldach
Sra. Marlice Bartel Steffens,
em S. Bárbar.a do Sul-RS.
Sr. Mário Stein
Sr. Jaime Glatz
Flávia Tarnawski
Sra. Ondina Marqu'ardtWolf

,Dia 04 de outubro
Sra. Pa'ulina, esposa de Al
fonso Franzner.
Sr. Wigando Meier, no Jara
guá 84
Sra: Gilda, esposa de Alfon
so Wagner
Os §êmeos Gustavo e Daniel
Schmitz Menegotti Rocha, fi
lhos de Áurea e Gilmar Me

negotti Rocha.
Dia 05 de outubro
Sra. Márcia Müller Muniz
Sr. Silvino Winter
Sílvia R. Narloch
Sra. Winni Modro Püttjer
Evalina Schwanz
Aírton Luís Schiochet
Jeferson Luiz Beleti, em Co
rupá.

mlria) Mêlcher ..
Samir, filho de Nélson (Eu
gen.ia) Conceição.
Rkardo, filho de Ralf (Ru
bia) Ramthum.
Dia 18 de setembro

'

Anderson, ,filho de José( R,o-
sangelq) Alves.

'

Daiane, f. de E:reneu (Ange
la) Butzke,'

Proclamas de Casamento
'Áurea Müller Grubba; Oficial do Registro Civil da

1.° Distrito da Comarca de Jaraguá do SulzEstado de San
ta Catarina; Brasil. Faz saber que compareceram ,em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lei, 3 fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:

Edital 13.903 de 19.09.1984
Ivanildo Erdmann e Lori Se

bastiany. Ele, brasileiro, sol
teiro, operário, nascido em

Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Santa Luzia,
neste distrito, filho de Wil
IV Erdmann e de Herta
Thonsen Erdmann. Ela, bra
sileira, solt., operári.a, natu

ral de Cunha Porã, neste
.

Estado, domiciliada e resi
dente em Santa Luzia, neste

distrito, filha de Dionisio

Sebastianv e de Maria Alzi
ra Sebastienv,
Edital 13.904 de'19.09.1984
Eloi Sperandio e Maria Ri.
cherdt. Ele, brasileiro, sol-

I.teir�, auditor, natural. d.e
Taio, neste Estado, dornici
liado e residente na Mare
chal Deodoro, nesta cidade,
filho de julio Sperandio e

de Alaide Sperandio. Ela,
brasileira, solteira, indus
triária, natural de Jaraguá
do Sul, neste Estado, domi
ciliada e residente em Es
trada Nova, neste distrito,
filha de Olympio Richerdt e
de EHi Butzke Richerdt.
Edital 13.905 de 19.09.1984
Ovidio Pereira Diogo e AI:
bertlna Rosa. Eie, brasilei ro
viúvo, natural de Lapa, Pa-.
raná, domiciliado e residen
te na Rua José Emmendoer
fel', 806, nesta cidade, filho
de Candida Pereira Diogo e

de Valentina Pereira da -Sil
va. Ela, brasileira, solteira,
doméstica, natural de Jara-

.

guá do Sul, domiciliada .§...
residente na Rua José Em

mendoerfer, 806, nesta ci·

dade, filha de Infancia Ro
sa.

Edital 13.906 de 20.09J984
Ademir Vo,lkmann e Etla
Gums. Ele, brasileiro, soltei.
ro, lavrador, natural de Ja�'
raçuédo Sul, domiciliado e

residente, em Alto Garibal-

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

trombose, émbolia, erisipela, flebite,
hemorróida, etc.

Rua Guilherme Weege, n.O 34 - 1.° andar
Fone 72-2500 - Jaraguá do Sul - SC"

di, neste distrito, filho de
Eurico Volkmann e de Leo
nora Schumann Volkmann.
Ela, brasileira, solteira, o

perária,
\

nascida em Rio
dos Cedros, neste Estado,
domiciliada e residente em

Jaraqué-Esquerdo, neste dis
trito, filha de Nelson Gums
e de Rita Gums.
Edital 13.907 de 20.09.1984
Valdir Dellagiustina e, Ben·
ta Silvéric. Ele, brasileiro,
solteiro, industriário, natu

ral de' Barra Velha, neste

Estado, domlclllado e resi
dente na Rua Rio Branco,
367, nesta' cidade, filho de
'Germano Dellagiustina e de
Herta Dellagiustína. Ela, bra
sileira, solteira', doméstica,
natural de Tubarão, neste

Estado, domiciliada e resi
dente nq Rua Joaquim Fran
cisco de Paula, nesta cida
de, filha de Benoni Manoel
Silvério e de Judite Silvério.
Edital 13.908 de 21.09.1984
Celso Peters e María Apare
cida Gonçalves. Ele, brasi
leiro, solteiro, operário, na
tural de Apiúna, neste Es
tado, domiciliado e residen
te na Rua Henrique Mar
cuardt, 204, nesta cidade,
filho de Paulo Peters e de
Dirce, Ferrari Peters. Ela,
brasileira, solteira, operá
ria, natural de Corupá, nes

te Estado domiciliada e re

sidente .n� Rua Luís Serti,
:207, nesta cidade, filha de
'':','ernenti'no Gonçalves e de
Maria Carvalho de Lima,
Edital 13.910 de 24.09.1984
Vicente Wilberstedt e lvane
te Jesinha Vegini. Ele, bra
sileiro, solteiro, torneiro,
natural de Guaramirim, nes

te Estado, domiciliado e re
sidente na Rua Rio de Ja

neiro, 225, nesta cidade, fi
lho de Victor Simão Wil
berstedt e de Maria Elisa-

TOPÓGRAFO
-

'INGO JOÃO BENKENDORF

Desmembramentos e medições de
terrenos em geral

Escritório' Rua 'Reinoldo Rau, 86 - Edifício Mário Ta

vares,-Sal� 3 - '1.0 andar. Contactos: Fones 72-0593

(residênCia) e 72-2554 (escritório) - Jaraguá do Sul

beth Meyer Wilberstedt. Ela
brasileira, solteira, operária
natural, de Luís Alves,- nes
te Estado, domiciliada e re

sidente na Rua Rio de Janei
ro, nesta cidade, filha de
Luiz Vegini e de Alice Strin
gari Vegini.
Edital 13.911 de 44.09.1984
Anselmo Kutzki � Maria Re
selí Rosa,. Ele, brasileiro,
solteiro, cobrador, natural
de Matelândia, Paraná, do
miciliado e residente em N.

Ramos; neste distrito, filho
de Adolfo Kutzki e de Lilí
Leonora Kutzki. Ela, brasi
leira, solteira, costureira,
natural de Guaramirim, n/
Estado, domiciliada e resi

dente na Rua Onélia Horst,
350, em Vila Lenzi, neste

distrito, filha de José Fran
cisco Rosa e de Melita Vitõ:1
Rosa.

Edital 13.912 de 25.09.1984
Carlos José Ribeiro dos San-;
tos e Mareli Berndt. Ele, bra
slleiro, solteiro, eletricista,
natural de Curitiba, Paraná,
domiciliado e residente na

Rua Victor Rosenberg, 134,
nesta cldade, filho de Mi

guel José dos Santos e de
'

Justina Ribeiro. Ela, brasi

leira, solteira, industriária,
natural de JaragU'á do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Angelo Schiochet, 157,
nesta cidade, filha de Alci
do Berndt e de Anita Bor

chers Berndt.

Edital 13.913 de 25.09.1984
Hilario Kreutzfeld e lrací
Drews.' Ele, brasileiro, sol

teiro, operário, natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente em Rio da Luz

II, neste distrito, filho de
Heinzi Kreutzfeld e de Wan
da Oldenburg Kreutzfeld.
Ela, brasileira, solteira, o

perária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e resi

dente em Rio-da Luz II, nes-,
te distrito, filha de Walte_r
Qrews e de Gertrudes Maass
Drews.

(

Edital 13.914de 25.09.1984
Eno Bast e Lilian Kopmann.
Eie, brasileiro, solteiro, o

perário, natural de Jaraquá
do Sul domiciliado e resi
deAte�a Rua Afonso Bartei,
294, nesta cidade, filho de
Alfredo Bast e de Gisela
Boreherd Bast. Ela, brasi
leira, solteira, industriária,
natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na

Rua Marechal Deodoro, 240,
nesta cidade, filha de Affon
so Augusto Adolfo Kop-.
mann e de Jenny Modro
Kopmann.

E para que chegue ao co

nnecimento de todos, man

dei passar o presente edi
tai, que será publicado pe
la imprensa e em cartório,
onde será afixado durante,
15 dias.
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"O "R de
.

pa oe er morreu
A programada festa da

Igreja "Bom Pastor", em R.
Cerro II, teve que interrom
per o seu funcionamento pe
ra reverenciar um de seus
mais antigos membros ..
O coração de Ricardo Roe

der parsra de bater no en

tardecer do dia 22 de se

tembro, aos 89 anos e to
dos torciam para que che
gasse o dia 16 de março de
1985, quando arredondaria
os seus 90 bem vividos.

Seus pais procediam da
Alemanha e ele mesmo nas
cia na pequena colônia de
Benedito Novo, filho de
Reinhard e Caroline (Pode
weis) Roeder.

Aos 14 anos ele pedia pa
ta ir à . Blumenau, onde se
tornava aprendiz de confei
teiro e padeiro. Lá mesmo
ele haveria de sentir pela
primeira vez a grande en
chentede 1911, que nunca
mais esqueceu.
Tempos depois descobriu

que não sesia um bom con

feiteiro, para as coisas dó
ces, e por isso fez-se carre
teiro, dirigindo um carro

ção colonial, daqueles de
grandes toldas, com 4 a 6
cavalos a puxar o enorme

veículo, que ia carregado de
arroz, banha, linguiça e tu
do o mais que a firme Fritz
Lorenz produziu em Timbó
e ele as carregava até o por
to, na ponta aguda, em Blu
menau e de lá, seguiria seu
destino via fluvial.

Neste tempo ouvia-se di
zer que no Sertão do I tapo
cu estava sendo usado um

trem de ferro que ligaria a
outros centros mais desen
volvidos. Em pouco tempo
o carroção, por ordem ain
da de Fritz Lorenz pegava
outra direção, que se divi
dia em duas etapas: ala.
se fazia até Rio Cerro, local
do antigo quadro urbano de

Jaraguá, onde faleceu; a 2a.
ia até a Estação de Ferro, o
atual prédio de cargas da
RFFSA, onde eram despa
chadas as mercadorias mui
to apreciadas em outros Es
tados.
Aos poucos chegavam tam

bém o "momento de se casar,
o que acontecia em Timbó,
no dia lOde '[unho de 1922.
Antes, porém, ele tinha que
viver um drama sobre o rio
Itajaí-Açú. Certo dia ele ti
nha que atravessar o perl
govo rio, de balsa, ele, a

carr�ça e a parelha de ce
valos. Tudo transcorria nor

malmente até o momento
em que um cavalo se es

pantou. Como ninguém con

seguisse segurar o animal,
não só o cavalo como a car

roça, também 'o Ricardo ti
nha que cair na água e, a

muito custo um marinheiro
jogou uma corda que o pu
xasse para a margem. Na

quele dia aprendera nadar,
costumava ele, contar aos

seus amigos.
- Também não era o seu

forte como condutor de
carroça, o veicule mais u

sado na época ..

Em 'Rio Cerro, local on
de faleceu, conhecia João
Moeller, seu futuro sócio,
que anteriormente compra,
re o estabelecimento, a -fi
lial de Wilhelm Weege. Fei
ta a sociedade, adquiriram
ainda algumas terras de W.

Weege e, em 1922 montava
um negócio de comércio em

,geral, açougue, . lacticínios,
transportes e agricultura em

geral.
Era o terceiro em Rio

Cerro, o mals próximo da
,

Serra, um pouco mais abai
xo Gustavo Gumz e na Bar

ra Wilhelm Weege. Come

çava a colonização do Rio

Cerro.
Ele, Ricardo e sua espo-

sa Pauline Spiess Roeder,
que já partiu desta terra,
iniciavam uma longa esca

lada, eberiçoédo por sete
filhos - o Gerhard, ex-ve

reador pela, sua terra; Wie
gando, Heinz (já falecido);
Tlse: Kurt; Wolfgang e EI
friede ..

Hoje contava com 24 ne
tos e 22 bisnetos. -

Era muito religioso, tan
to que tem um neto em

vias de ser sagrado pastor,
de Confissão Evangélica Lu
terana. Ajudou a construir
a Igreja Bom Pastor. Foi
pai amantíssimo e homem
respeitado na comunidade
do Rio Cerro.

Daí porque toda redon
deza compareceu aos seus

funerais e não poucos cho
raram a sua partida desta
vida terrenal.

Pessoalmente tivemos o

privi légio de receber o seu

generoso voto para verea

dor, que muito fizemos pa
ra honrar na Câmara de
Jaraguá, como seu próprio
filho faría e, como assim fi
zeram os vereadores da Re

gião do Rio Certo, nas pes
soas de Alidor Volkmann,
Erich Beptista, Afonso Fra
nzner e Heinz Bartei, si hão
nos enganamos. Lembra
mos, também o atual verea
"dor Lauro Siewert. Igual
mente o Borchardt, da Au

rora, por algum tempo da
ria a sua colaboração para
o engrandecimento de Rio
Cerro.

Ricardo Roeder foi um

homem exemplar.
. Dele todos podem se or-

.

gulhar. "

Partiu antes de nós, as

sim como todos temos mo

mentos de chegada e de

partida.
.

Que Deus o tenha em boa

guarda!
.

- Bis auf ein Wieder
sehen!

Eugênio Victor Schmöckel
Set./84

Agradeci"mento e

Convite para Culto
A Famllle enlutada de

Bieardo Roeder
falecido dia-22 de setembro, com a idade de 89 a·

nos, sensibilizada agradece ao carinho dos parentes, aml-
.

gas e pessoas de suas relações que manifestaram o seu

pesar pela perda irreparável deste ente querido. De mo

do especial agrádece a 'dedicaçêo do .médlco D[.) João

Biron, aos bens vizinhos as palavras confortadoras do
Pastor Briese, e convida para o culto no dia 07 de ou

tubro, às 9h30min, na Igreja Evangélica Cristo Bom Pas

tor, em. Rio Cerro II.

Antecipa aqradeclmentcs.

Jaraguá do Sul, 26 de setembro.da 1984 '

ClínicadeOlhosJaraguá,

DR. WALTER CORAL
OFTALMOLOGISTA

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

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

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



araguá do Sul - Semana ele 29/09 • 05/10j84 CORREIO DO �OVO Página 6
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sil daqueles cantados por
Bilac - "olhai que céus,
que mar... que rios ...

que florestas. .. a natureza

aqui, perpetuamente em fes
tas, é urn . seio de mãe a

transbordar carinho" e isto

Jaraguß está construindo.

Espera-se que não deixem
os homens do poder que
ele fique sozinho, com seu

povo ordeiro, progressista e,

hospitaleiro, seu parque in

dustrial, campos e lavouras
a colaborar lncansevelmen-
te, sem o merecido retorno.

Eugênio, vai pelo correio o

meu sincero agradecimen.to
pelo exemplar do ·CORREIO.

SEMANÁRIO DE JARA
GUÁ, que deixou de ser:

planta e o progresso im

planta.
N.R.: O autor destas elo

giosas noras é natural de A

nitápolis-SC, foi comerciá
rio, radialista, prof. de 1.'" e
2.° graus, formado em His
tória e Mestre em Direito

pela Universidade Federal
de Santa Catarina. Atual
mente é advogado e profes
sor de Sociologia da' Facul
dade em que se formou.
O Boletim do Rotary Club

Florianópolis-Leste - ILHA
- em seu número quatro,
anotou a sua fala sobre o

tema: Independência do
Brasil". E o clube deixou o

seu registro: - Que cultura
gente!
Obrigado, Professor! Em

nome de Jaraguá. Não me

redamos tantos elogios. A

penas cumprímos nosso de
ver com o povo, com Jara
ÇJuá do Sul, com Santa Ca
tarina e cOm o Brasil.

,

Disponha da gente.
Aliás, � lembramos' nes

te instante - e acolhemos
a m�anifestação com�' ho

.

me..nagem ao "Dia da Im-

prensa";, que
neste mês.

transcorreu

Revendedor Autorizado

RONDA

JARDIM SÃO LUfZ

�.--�-------------------------------......--------------------------.-

'/
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Vereadores deploram atitude da �el sc
,

A atitude da Celesc "em sários na conta TlP, ta'xa. thedie Almiro Farias apela-
não atender os pedidos pa- essa recolhida dos consurnl- ram a Secretaria de Obras,
ra a extensão da iluminação dores para aplicação na ex- pare o alargamento e reti-

pública, provocou repúdio pansão da rede de ilumlna-. ficação da Estrada Ribeirão

por parte de vereadores. ção pública. Grande do Norte e co�s�ru-
Numa das últimas sessões, O líder do PDS, Arnoldo ção de uma ponte proxima
Lauro Siebert registrou que Schulz, reforçou as coloca- ao descascador de arroz

em 25 de abril do ano pas- ções e considerou justo que Lenzi; também Almiro, so-

sado, teve aprovada na Cê-. a reivindicação seja refor- licitou ao Executivo dotar
mara indicação pare a co- çada, para que seja atendi- de lUminárias, o trecho da

locação de luminárias na da o mais rápido possível. Francisco de, Paula, de Os-

rua Francisco Hruschka e car Nagel até o Cemitério,
complementação das ruas OUTROS PEDIDOS assim como toda a locall-

Ângel'o Rubini, Bertha W'ee- A edilidade tem apresen- dade.

ge e' Pastor Alberto Sehrtel- tedo sistematicamente vá- Ainda Farias Filho regis-
der e em 06 de maio a Pre- rles solicitações. Luiz Zen- 'trou o primeiro lugar obt i-
feitura oficiou a Celesc so- ta, por exemplo; teve apro- do pele: ,Grú Escoteiro

licitando o atendimento do vada indicação, para a Se- Jacoritaba no 7.° Elo Nacio-

pedido, utilizando, para tan-' cretaria de Obras executar' nal, em '?irabeir!ba e pare-
to, recursos da conta TlP. serviços de alargamento, re- benizou-se com a classe dos
Desde então, mais de um tificação e implantação de radialistas pelo seu dia e

ano se passou, segundo Sie- galerias de águas pluviais e com a atleta Clarice Kuhn,
bert, e até, hoje nada foi esgotos sanitários na rua pelo seu desempenho' no

feito, numa atitude deplo- Francisco Hruschka. Marina Campeonatb Sulamericano -----------------------

rada pelo edil, que teve a- Lenzt, consí Iderando o trá- de·' Atletismo, na Bolfvle.. SINDI·CATO· DOS TRABALH�DORES NAS

paio do seu companheiro A- .feqo crescente e o perigo ende con�uistou três mede- INDÚSTRIAS DE ALIMENTAÇAO
demar 'winter, que, lembrou acentuado do cruzamento lhas de ourç. EDITAL DE CONVOCAÇAO
que as suas reivindicações das ruas Procópio Gomes, Errol Kretzer . consignou

. Assembléia Geral Ordinária

também não estão sendo a- Rio Branco e Rodolfo Hufe- votos de louvor a Secreta- Pelo presente Edital, o Sindicato dos Trabalhado-

tendidas. Winter culpa a nuessler, pediu providên- ria de Obras, pelo início da res nas Indústrias de Alimentação de Jaraguá do Sul,

administração local da Ce- elas ao Prefeito Municipal, reforma das 14 pontes pên- cem exténsão de base para os municípios de Jaraguá
lesc pela não cólocação das para dotar aquele cruzamen seis do municlpio, que fo- do Sul, Guaramirim e Massaranduba, sito à Av. Mal.

luminárias e indaga - a ra- te de um trevo ou semáfo- ra objeto de pedido seu, na Deodoro da Fonseca, 855, neste município de Jaraguá
zão de tal 'procedimento, se ro; o mesmo Marino, em Câmara, para segurança dos do Sul, convoca todos os integrantes da categoria pro-

, existem os recursos neces, conjunto com Gustavo Ma- pedestres e ciclistas. ,fissional por elerepresentada, assodados o.u nio para
,

uma Assembléia' Geral Ordinária, a realizar-se dia 05 de

Casa da Cultura, : recursos à disf1ositão outubro do corrente ano, no 'salão paroquial, às 21 ho-

� ,ri ras, para deliberi3rel"D sobre a seguinte ordem do dia:
Cumprindo o programa cutiv. acerca de questões a Prefei L.,;ra M....flicipal com 1. Demonstra.tivo Financeiro.

de' interiorização da cultu- gerais da sua área, .assim o imóvel da rua Jorge Czer-
. 2. Aumento da Mensalidade.

ra, preconizada pela Carta como fizera em Joaçaba, on- niewicz, a Fundação Cata- 3. Programa de Atividades c:lo Sindicato.
dos Catarinenses, o Supe- de o Governo do Estado es- rinense de'Cultura, através 4. Explanação sobre mudança de Estatutos.
rintendente da Fundação tá concluindo o teatro. Em da Secretaria de Cultura, Jaraguá do Sul, 25 de setembro de .198,(.
Catarinense de Cultura, U. Irani, Udo assinou convênio Esporte e Turismo, vai li- S.T.1. Alimentação de Jaraguá do Sul
Wagner, esteve esta semana com ,a prefeiturà para a berar a primeira parcela HANZ EGON BUROW
em diversos municípios, ini" cqnclusão do Centro Folcló- (antecipação) no valor de' presidente
ciando segunda-feira à tar- rico do Contestado, onde Cr$ 10.700 mil de um to-

de, em Pomerode, onde en- também visitou o Museu do tal de Cr$ 80 �ilhões, para
tregou à Biblioteca Muni- Homem do Contestádo, e em o início das obras, sendo
cipal 127 livros de autores Concórdia visitou as obras que as demais parcelas vão
catarinenses; no dia se- 'do Centro de Cultur?!, o ser liberadas conforme o

guinte; em Rio do Sul; tra- mesmo ocorrendo em La- cronograma.
tou com as lideranças 10- ges, onde o poder público
cais sobre a questão do tea- estadOal constrói o galpão
tro e em Curitibanos, dis- do Centro de Tradição.

CASA DA CULTURA
Udo Wagner informou

também que tão logo· a So
ciedade Cultura Artística de
Jaraguá do Sul apresente a

escritura do novo terreno

onde será erguida, a Casa
da Cultura, permutado com

Clínica Veterinária
SCHWElTZER
Clínica geral para pequenos e grandes

animais, cirurgias e orientações técnicas à nível
de propriedades e fazendss.,

DR. WALDEMAR SCHWElTZER
Médico Veterinário

Atendimento durante o horário normal e aos sábados,
inclusive, na ruaJoinville, 1.178 .(ao lado da

Casa do Lavrédor, defronte o
. Supermercado Breithaupt )

Fone 72-0919 � Jaraguá do Sul _; SC.

Deixe o aviamentQ' de suas receitas 'nás mãos de quem entende do ramo.

Diz-me Erich Stemmer que
ele está' gostando das histó
rias, que até pediu a espo
sa, que também é professo
ra, qUe procurasse o primei
ro capítulo, pra melhor en
tender o drama das profes-

-:sorinhas.
,

Com a mão em forma de
concha ele me confidenciou:

araguá! - deixou de ser planta -
.

O progresso implanta' Alfredo
da Silvi

"Jaraguá, s.m. - Planta "Rodeio Crioulo"; que não
gramínia também chama esquece os pracinhas da
mada provisório; campe FEB, como acontece com

onde abunda essa planta" muitos; que se empenha em

(Die. Mercury RJ). iluminar e ampliar a força
Mede-se a importância de, energética no campo; que
ma cidade, pelos fatos so- luta pela democratização da
iais que' brotam de seu cor- educação e ressalte com

, assim como o gramínia pena brilhante "O drerna
ue sempre ressurge, mes- das Professorinhas" pres-

110 depois das queimadas. sionadas como sempre pela
. Tentaremos traçar um rs- máquina burocrática aclo
rato de Jaraguá do Sul, ins- nada por executivos que
irados na. edição n.3·.303, lhes devem naturalmente as

rimeira semana de serem- primeiras letras e em "Poll-
ro de oitenta e quatro, tica, Po lülcos, Folclore &
ulc ilustre jornalista e di· Cia." como o primeiro el
etor Eugênio Victor que ti- xemplo do político que vi
e Q prazer de conhecê-lo em sita as estradas Com a inten-

lorianópolis, numa reunião ção de recuperá-Ias - coi
os Rotarianos, honrado qUe sa rara hoje - pois na ma-

ui para urna reflexão sobre iorie dos casos (segundo e·

CI independência do Brasil. xemplo) fazem o mesmo
Em primeiro lugar temos que aquele motorista que,

'ue reconhecer que .a socle- fica sem pára-brisa na tem-
ade que consegue manter pestade, 'Iimitando-se a guiar
semanário mais antigo de pelo mapa, já que não tem
anta Catarina, no conceito visão. 'Com re1ação ao cen-

ue tehl o "CORREIO DO tená-rio da Estrada de Ferro
OVO", com certeza deve

.. Tereza Cristina� o "Cor,
er superado em S:l,Ja longa reio" levou-me à lembrança
rajetória, Jnomen'tos difí- do Sul - Tubarão - onde
eis, prinCipalmente nos pe- andeícom os meus seis a

íodos 'de transição política, nos, pela, primeira" vez de
uandoa Ief' 'lehde a st'lr vul- "maria fumaça", indiferen
erada. por determinados te então à Sua importância
rupol! eventualmente no para o progresso do Brasil,
oder. Também não há' dú- dos altös funcionários e dos
ida que 05.. chamados go- donos das minas. Quanto c

ernos "eventu'áis" embora necessidade de "mais poli
uase sempre duradouros ciais" folgo em saber que
ontaminados pela sede do Jaraguá do Sul é das cida-
poder, [visam principalmen des de menor índice de cri-
e a ·Iivre-imprensa que é a minalidade - coisa rara

ortadota dos anseios e das hoje - mas fácil de se en-

ngústias do povo. tender as causas qUe. estão
Sociedade que recebe- a na etnia, na índole· e na 0-

visita do Embaixador da'A-, riaem de .seu povo, cuja
'Iemanh�; que ;;nanda repre- cultura muito nos honra,
entante da oposição aos respeitador do direito e da
UA acompanhar governador 'justiça e que nas, "manifes-

da situaçãQ; que integra c tações da semana da pá-
projeto "Turismo Férreo"; tria" evocam o exemplo dos
ue mov.imenta"VÔo-Livre";' antepassados que se imola-

que ampara tradição tão ram por nós, na esperança
representa,tiva do Brasil de hole tivéssemos um Bra-

COMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDEER E EêoNOMIZE GASOLINA E DI=-"",\
NHEIRO. VERIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA LINHA DE
PROD,UTOS. TEMOS TAMB�M À VENDA_MOTOS USADAS.

LroYO��
.

.

. lJI®lR!Jm)�

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

' .

:- Empreend. Imobiliários
M arcatto ,ltda.

Oração ao

Espírito Santo
Espírito Santo, vós que
me esclareceis tudo, que
iluminais todos os cami
nhos, para que eu' atinia
a fel,icidade. Vós que me
dás o dom divino de per
doar e esquecer o mal
que me fazem, quero nes
te curto diáloao aqrade
cer-vos por tudo e con
firmar maLs uma vez que
iamais quero separar-me
de' vós por maiores que
seiam as atenções mate- ,

riais. Pelo contrário, que
rO tudo fazer 'em prol da
humanidade para que
possa 'merecer a qlória
perpétua na vossa com
panhia e na companltfa
de meus irmãos. A pes
soa deverá faze!' esta 0-

raç?o 3 dias seq.,Jldos.
sem dizer o pedido. den
tro de 3 dias será alcan
çada a araça, por. mais
difícil aue seia. Publicar
assim que receber a ara·
ca. Por araças alcànça-'
das.

.1". , •• '1]Q.JAlPiCJ. 0& ·;1,

Clínica Veterinária,
faz campanha

A recém-inaug4rada Clíni-
. ca Veterinária Schweitzer,
na rUa Joinville, 1178, está
ela!:lorando a campanha de
vacinação contra a raiva em

cães e gatos. Segundo o Dr:-:
Valdemar Schweitzer, a pri�
mavera é época de acasala
mento desses animais, ha-

,vendo, consequentemente,
maior incidência da molés
tia causad;3 por mordedu
ras, facil,mente transmissí-

Esta h;,t�a ����o� ��� ,e�����e�����nh:���L de ••
dramas, acabou por se con- dar para à Ministra! - do Desembargador Vice�verter numa generalizada Fico feliz e sinto uma sa- Presidente do Tribunal.
solidariedade. tisfação interna, o fato de Ele também acompanha

Uma professorinha, da- ter um aliado tão importan- "drarna", porque sentiu

n�queles com as quais tive te na minha caminhada por própria carne o que é des
contato nas filas interminá- uma desburocratização-JÁ. filar numa fila.lnforma-m
veis do MEC, escreve-me pa- ,Digo ao Prof. Stemmer que sua esposa - Vera Re

-

,

ra dizer que ficou muito co- que ele é o terceiro perso- gina, leva Os capítulos, qu
movida cómigo. nagem ßessa ação de boas são lidos

P,
elas demais

proJI- Mas logo o Sr. foi o ações. Cito o encontro que fessoras do Colégio ..
escolhido parà uma missão tive, na Catedral Metropo- Tenho a impressão que j

r

tão difícil! litana, com o meu parti- fizemos uma boa caminha
Penso que até não foi tão culer amigo Pe. -Pedro J. da em favor das professori

difícil. O mais difícil foi a Koehler, que também se nhas que, depois de faze
gente soe situar numa área sensibilizou com o drama um curso superior, sentan

errilnentements jovem e, se das professorinhas, que se do.il anos em bancos acedê
os jovens já não se enten- espanta com a maneira de micos, acabam na vala

c�dem, imagine pessoas de ge- contar tanta coisa em torno mum para disputar uma va

rações diferentes. de um assunto básico, Di- ga de professor que os ha
Ela me consola, dizendo go-Ihe que é tudo verdade. bilita, quando muito a 509

que serei recompensado pe- - Por isso mesmo, sr. mil cruzeiros sujos no fi':'l
las provações.

.

Schmöckel! - diz o Pároco. de cada mês, necessitand9
- Puxa vida! - essa Ro- - Olha aqui, - continúa estar sempre atualizada P�l,taractiana de lndaial, que -, tenho um programa ra- ra o exerCício do magistéJ

também enfrentou as agru- diofónico e vou aproveitar rio.
rás da fila, que teve que cor- os seus escritos para me re- Daquí há pouco e-semen-
rer de lá pra cá, subir e des- ferir ao assunto! te que germinou será urna
cer escadas, juntar _ papéis e Erich Kasper Stemmer ri árvore frondosa. E trará os
documentos, plastificC!r a gostosamente ao ver que a seus frutos, tenho certeza!
sua carteira, que pouco co- onda de protestos (protes- A moça de I ndaial gostoJ
nhecia na Capital, mas ti- tos com respeito!) alcança da expressão quando m�
nha que se virar para aten- outras camadas da socieda- chamei de velho e retifique�
der a todas as exigências e de. Eu, pessoalmente fiquei para usado. I
acabou saindo-se bem, essa admirado, como uma idéia A propósito, chega-me à�
moça já me dava as pri- podia germinar com tanta mãos o semanário Barrigaj
meira.s recompensas: a sua intensidade.. Verde, de ,Canoinhas, edição
solidariedade.

'

Na manhã seguinte vou 2,531. Lá também Se ques-(
E não só ela. até o 9.° andar do Tribunal tiona o velho e o usado e li
Num almoço no' Lira Tê- de Justi�a. Lá encontro' o Ro- Luiz Augusto quem fala: I

nis Clube - uma quinta
feira dessas_ de setembro-
a reunião do Rotary Club de
Florianópolis_, o segundo
mais antigo do Distrito 465,
fez o ex-Rei tor da UFSC -

'

Erich Kasper Stemmer sen

tar na minha frente e per-.
gunta:

..:_ ·Como vão as profes
soras?
- Que professora, Com-.

panherô? - indago.
- Aquelas com Seus dra

mas que V. está escrevendo!
- Ah, essas vão em rit

mo de novela. Cada semana

conto um Caso Verdade, de
protesto por uma burocra
cia descabida:

VELHO NÃO. ;. USADO?
"Amiga, envelhecer-se é um prêmio da cr-iação,
envelhecer é enriquecer-se de experiência. ,. de saber,
é, enriquecer-se de carinho. .. de afeição,
é saber amar. '. sonhar... chorar e" compreender!

Eu,_sou um homem vivido,
muito pouco usado até ... '

sou pelo viver enriquecido,
pois, a vida que vivo, nem vida ao menos é ...

Sabe, sou aquele que passa e ninguém vê ...
sou aquele que chamam de triste, sem eu' ser,
sou talvez ci visão que algué'm sonhou ...
alguém que veio ao mundo prá me ver,
e, ., nunca na vida me encontrou ...

Usado, .
"

nem tanto assim, muito poucO, ou quase nada;
a mulher q!Je eu amei... não me. queria,

.

à mulher que eu amava. ,. não me amava,
era Um resto de amor que algvm dia ...
a toda sorte. '. me deixava .. ,

O Barão de Itapocu
Setembro de 1984

Terreno-Vende-se
"

,-

50x75m, na Estrada Garibaldi, a 1 km
Cr$ 3 milhões a vista.

Tratar com Leonel, na rua Walter
n.O 706.

da Malwee.

Marquardt,

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS
INDÚSTRIAS. DE ALIMENTAÇAO

EDITAL DE CONVOCAÇAO
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente Edital, o Sindicato dos Tn�balhado�
res nas Indústrias de Alimentação de Jaraguá do Sul,
com extensão de base para os municípios de Jaraguá do

Sul, Guaramirim e Massaranduba, sito à Av. Marechal
Deodoro da Fonseca, 855, neste município de Jaraguá do
Sul, convocp todos os integrantes da categoria pr-ofissio
nal por ele representada, associados ou não para uma

Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se dia 05 de
outubro do corrente ano, no salão paroquial, às 19 ho
ras em primeira ou às 20 horas em segunda c�nvocação,
para d�l.iberarem sobre ã seguinte ordem do dia:

i. Autorização à Diretoria, negociar com o SilÍ�
dicato Patronal, reajustamento salarial e ou

tros benetícios à categoria.
. 2.. Instaur::çro do dissiduo coletivo caso o Sin

dicato Prtronal, Se recuse às negociações.
3. Cláusula atinente ao desconto em folha de· pa

gamento, a favor do Sindicato de classe.
. Jaraguá do Sul, 2S de setembro de 1984.'
S.T.1. Alinlentação de Jara,guá do Su.!

vel entre essas raças e de HANZ EGON BUROW
fáci I contágio, podendo a: presidente
tingir o próprio homem ..• .......__......

.

Lembra Schwe'itzer. que a,
. Clínica, _)Iérn Ie toda a as

slstênci?--f0sr\nimais, tem
a· dispo�,-?rlo ��acina trípli-'
ce, contra a 'IEptospirose,
hEpatite e cinom:::>se e aler
te para Os cuidados' que os

p,"opriefários devem tomar;
pôra manlê.los sempre sa-

diose livres de doehç�s. ��_!1111"'_""" """"II!!!Il"'-....-,_ ...J
;.-;,'1:.... ")oI

O Superintendente da
FCC, disse ainda que no

dia 12 déi "oufbbro, dia da

criança, às 19 horas, ii.o gi
násio de esportes de Mas
sarandJ), o Oblico terá

oportunidade de ver, aplau
dir e se div�rt,r com o' bol
de-mamão do I'tacoruli>i, 'em
espetáculo uniCO, sem co

brcmça de ingr"!ssos.

FOTO LOS'S
Brindes na' revelaçio d. seus film..

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmicá,
máquinas fotográficas, luvas ou

. posters.
,

Só 0- LaSS que'dá pres�Ates.
'(; ,"

I

�

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

Avia�nto d� receitas,. medicamentos e perfumarjas e os m,lhores preços da pra-
ça estao a'luJ. Venha 'çonferlrl - Mlntemos convêniO$ �om Sindicatos.

.

Av. Mal. Deodoro, n.� 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72.1689 - JS.jSC.

-

...�...,��� .....

--=-o

Creci 093 - 11." Região

Av. Mal. Deodoro, 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguá do Sul -'SC.
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É muito comum se encon

trar quem se afirme na so

ciedade, dizendo: eu sou ma-

cho.
/.

Não é, pois, de hoje que
nos grupamentos humanos
se encontrem pessoas que
se -destaquem des demais

pela sua acendrada cora

gem.
Assim aconteceu, também

um dia desses em Floripa,
em que o herói se sobressaía

pela sua intrepidez.
Pelo convrvio diário, a

esposa tinha verdadéiro pa
vor só ao imaginar o que
poderia ele fazer quando se

deparasse com um caso em

que tivesse participação.
Seria certamente Um arra

sa quarteirão, de não deixar
pedra sobre pedra. Já ante

via as cenas dantescas da
destruição deixada pela
bomba de Hiroshima ..

No pátio do estaciona
menta jazia um Fiat-79,

Política; Políticos, Folclore & Cia.
. . . -

mostrando aos que
-

passa
vam a vulnerabilidade de

que poderia vir a ser pelos
ladrões - um reluzente to

ca-fita - tão ao gosto dos

ligeirinhos em sua alta es

pecialização.
Durante o almoço já fora

objeto de observação por �
moços, que foram-se ehe

gando de mansinho.
Não esperavam que seu

clono retornasse mais cedo
ao batente, que chega às 13
horas.
Ao topar com os dois ma

landros mexendo. no seu

possante, tentando. a maça

neta, ele grita.
- Hei, ladrão!' QUe tás

fazendo aí, seu?
Pego de surpresa, o me

liante põe o seu melhor

sorriso, levanta
-

a mão e se

afasta com- um "tchauzi-

nho", dizendo: gora está ferrado na nove-
- Fica frio, bicho, tá tu- la-que mexe com seus ner

do limpo! Os 2 viram aS' vos. Fica maravilhado com

costas e
.

se mandam rua a· as cenas em que entram al
fóra. ternadamente a Bety Faria,
.Nervose ainda entra no o Raul Cortês, Cláudio Mar

serviço e' conta o sucedido, zo, Glória Pires, Kadu Mo�

dizendo que estava pronto literno, Cristiane Torloni,
pra comprar uma arma, pra Norma Bengel, Suzana Viei

mostrar a esses pilantras ora, Hersen Capri e o Jonas

que ele seria capaz de fazer Mello.
como cara que é mecho, Ele mesmo se imagina
Compra, então, um revólver, participando des cenas e do

calibre 38, qUe municia com que poderia ele fazer com

balas' dum-dum, daquelas SUa nunca desmentida cora

especiais pra matar ledrão.": 'gem, de homem forte, de
-x- uma virilidade que sua pró-

Uma semana depois, de pria esposa' temia.. Era o

noitinha, encontrava-se no homem talhado para uma

seu apertamento, ele e a es- novela dessas, que prendem
posa assistindo mais um ca- milhões de mulheres que
pítulo da novela . PARTIDQ suspiram a cada cena amo

ALTO. rosa rnais forte, Quem sa-

O nosso herói já esque- be algum dia chegaria a sua

ceu o incidente do Fiat e a- vez! !
A esposa, subitamente,

_ vê desfilar pela soleira da
janela um estranho vulto e

alerta '0 marido sobre a

inusitede ocorrência.

Ele, queimado como é,
toma conhecimento da si

tuação, passa a mão no re

vólver e nas balas que re

põem no tambor e se arran

ca.

A esposa acompanha afli
ta o manejo do marido. E
certo que e marido é ma

cho, mas sabe também que
tem dia em que o

_
milho pe

de virar mingau. Seu cére
bro vibra num turbilhão de
idéias.
,t-Jo desespero, ela faz um

-apelo:
.

- Não, não, . não faz is
so, maridol É perigoso de
maisl . i

,_.6..,.:. i

Aí ele se encoraja:
- Não, minha filha, des

sa esse ladrão não escapa!
E sái ao encalço do estra

nho, que encontra no apar
tamento inferior, ainda não
ocupado. Por precaução,
ele examina detidamente ca
da aposento e dá de cara
com o ladrão.

oBANCOTOTAL.

O......��BIncOdabmlcià....

ZBEse .�
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Saca do revólver, que se

gura com as duas mãos, no
melhor estilo hollJwoodiano
e ordena:

- Mãos ao alto! Que tás
fazendo aqui?
O intruso não se dá por

achado, que calmamente o

lhei a pose do novo Sherlock
Holmes e diz:
- Tê procurando bali-

nhas por aquí! .

.

Como quem não tá ligan
do nadinhas para a cena, vi
ra as costas e, mesmo sob a

mira do revólver que tre

mia mais que geléia da Ro

yal, faz um "tchauzinho" e

se vai.

Afasta-se
convidado
"cow-boy"
afim.
A mulher que observa tu

do da sacada, não acredita
no que está vendo. Mas on
de está o seu herói, que ain
da segura o revólver?

Repentinamente sente-se

sob o olhar de sua amada e

nota com toda a intensida
. de o seu trágico fracasso e

explode a sua tardia revol
ta;

como quem foi
pra brincar de
e não estivesse

- Ö mulher, porque não
chamaste a polícia ainda?

Depois, já retornado ao

apartamento, explica para a

sua frustada esposa o que
pode acontecer, quando' se

tem pela frente uma situa

ção não esperada, que gela
a pessoa, tira-lhe os movi

mentos, porque não . está
habituado, como os assal
tantes e arrombadores, a

conviver com o inesperado
do dia-a-dle.

, Com toda a_ certeza, a a

mada esposa deve ter pen
sado com seus botões:
- ESSe xerife bing-bing,

o mais destemido do leste,
está precisando rever ur

gentemente a sua condição
de mecho ... De macho, não,
que a natureza não deixa.
Mas de machão?

EVI SINSVAL.Set./84

Jomack Dom. de Máquinas
Assistência técnica de máquinas de escritório em geral,
arquivos, cadeiras' giratórias,' mimiógrafos, relógios de

ponto e caixa registradora.
Rua Barão do Rio Branco, 333 :_ Fone 72-1486

Pamplona
Auto Peças Ltda.

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

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

72-2826 (res.) - JaraguádoSul- SC.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Agência
Cosmos de
Viagens Ltda.

Nao pare 1,0 tempo, viaje! Conheça o Brasil e o Mundo
pela AGf: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 Sul.
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 Getulio Vargas

FUNILARIA· JARAGUA LTDA.
Calhas para todas as finalidades.

Agora também aquecedores a

energia solar.

LANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

Relógios; cristais, violões, troféus, medalhas e.

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINOERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
CINDERELA

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

.�

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Barão de Itapocu

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

tem longa prática no assunto, Profissionais especializados examinam os problemas
com profundidade e acompanham os assuntos com ética e seriedade. Não custa

consultar. Telefones (000-0482) 22-9874 ou 23-0804, chamando por Victor, ou

.
por lntermédio do fone IOCClI 72-0091.

. ... HÁ40ANOS

- O Brasil era classificado como um

país formidável: em números absolutos
importávamos de janeiro a junho de 1944
nada menos de 1.828.975 toneladas no va

lor de 3 bilhões e 23 milhões de cruzeiros
e exportávamos 1.239.332 toneladas ne

valor de 4 bilhões 993 milhões e 489 mil
cruzeiros. Verificava.se, assim, que houve,
no semestre em apreço, um saldo favorável
ao Brasil no valor de 1 bilhão 432 milhões
e 466 mil eruzelres, quase 9% superior ao
registrado' no mesmo períódo de 1943.
Notem·se es seguintes detalhes: 1.° - tu.

do era calculado em cruzeiros e 2.° - co

mo estavam valorizadas as nossas merca

dorias. Não dá pra repetir esse fenême-.
no?

- A Força Expedicionária 8rasileira
continuava a' sua ação de patrulhamento
(daquelas de que o Capitão Ferdinando
Piske fala em seu livro "ANOTAÇÕES NO
"FRONT" ITALIANO", seu diário de guer·
ra ), sondando os pontos fracos da linha
inimiga. Embora a resistência que os ale
mães antepunham às tropas invasoras, ea

da vez mais forte, as baixas da FEB eram

taxadas como ligeiras. Na semana de se

tembro os soldados recebiam com entusi
asmo a visita do Ministro da Guerra, Ge
neral Gaspar Dutra. O titular, depois de
a�sistir a condecoração pelo Governo dos
Estados Unidosf dos Generais Mascare
nhas de Morais e Zenóbio da Costa, partia
para a frente de batalha, onde inspeCiona
va as tropas em ação.

... HÁ30ANOS

Era uma sensacional notícia, ca

paz de, varar os � continentes. Vinha de
.

Cordoba, na Espanha: um enorme ovo,
com três gemas, botou uma galinha d�

1propriedade de um agricultor de Vil,lafran. ,

ca. A mesma galinha já botara, várias ve

zes, ovos com duas gemas, sendo chama·
da a "galinha des ovos de ouro". Isso há

30 anos, é claro. Mas na atualidade o fe

nômeno é encarado, com naturalidade.
Nosso diretor no exercício do carqo na

BESCOR, junto com Marcos Acácio Outra,
eempravarn e compram dezenas de dúzias
de ovos Com duas gemas por aquele preço
que só o Oeste catarinense sabe cobrar.
Ainda em comecos de agosto, o motorista
Att>ilton Lazare da Silva, exibia um ener

me ovo de três gemas, que mais parecia
uma arma do que um produto alimentar.
E como no passado era notícia de varar o

mundo, o fenômeno barriga.verde ficou
aqui registrado. E pensando na .aberração

da natureza ficamos a imaginai'; coitada da
galinha!

- Revesti�.se de grande brilho e ele
vada significação a posse de Rudolfo Jahn,
eleito pela vontade soberana do povo de
Guaramirim. Apesar das chuvas que cas

tigavam a região, a população compare
ceu aos atos solenes, prestigiadas pelo Vi·

gário da Paróquia, Pe. Mathias Stein, re

presentantes de Massaranduba' e Guaraní,
dos dep. federais Jorge Lacerda e Plácido
Olímpio de Oliveira e 'o dr. Paulo Konder
Bornhausen, candidato a' deputado esta

dual pelo município.
f

... HÁ20ANOS

- A empresa joinvilense Com. e lnd,
Germano Stein S/A, por intermédio .de
BOLETIM STEIN, lançava por ocasião da
Festa dg Dia do Colono, realizado no Pos�
to Agro.Pecuário Ministro João Clt!ofas,
o conCUI;SO: "VAMOS DAR UM COGNOME
PARA JARAGUÁ". Deveria refletir o pas
sado histórico ou es feitos de seus ilustres
filhos. A sugestão do concurso coube hen
rosamente a um filho jaraguaense, na pes
soa do sr. Mário Mahfud, eficiente funcio·
nário do consórcio Stein, da Cidade dos
Príncipes. O Itajara Tênis Clube era palco
da apuração das 2.067 sugestões, escolhen- '

do os membros Os seguintes: Pérola do
Itapocu, do jovem Luiz Carlos Soares, de
14 anos (mais tarde acrescido da expres·
sãodo Vaie): Metrópoledo Dlnarnismo,
do Irmão Adolfo (do Colégio São Luís) e

Rainha do Arroz, da Sra. Ida Mohr Bast.
Nesses cognomes lnsplreu-se o rotariano
Eugênio Victor Schmöckel, para idealizar
·0 Brasão de Armas, por concurso do R.C.
de Jaraguá e adotado oficialmente pelo
Município pela Lei n.O 203, de 28.11.68 •

Mas nessas ocasiões sempre exi$tem os

"espíritos de porco" com expressões . que
não puderam ser publicadas. Mas sobra·
ram dois outros. Terra dos Miseráveis e

Terr a dos Picaretas. Já viram isso!?

... HÁ 10 ANOS

Um industria{1 de Lyon, França
queria testar a frieza do casal e montou �
esquema: "Vou experimentar o ciume".

Com�rou uma boneca que, quando cheia,
pa-ccra urna mulher, Punha-a ao seu lado
no seu automóvel, com quem era visto.
Ccmeçaramos avisos anônimos a ela, Ie·
vande-a a verificar a exatidão das notícias
que recebia. Eu já vi meu marido com ela
no carro, respondeu uma denunciante. Foi
ela à Justiça, pedindo divórcio, que foi
concedido pelo Juiz. Só depois ela soube
que a outra era apenas,.. uma .boneca. Era
tarde e não houve adultério. Viu?

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Estado de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÃ DO SUL

EDITAL DE LANÇ�MENTO N.O 09,í84
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DQ SUL, divulga através do presente ,Edital os

lançamentos referente ao calçamento, no 'trecho da Rl,la 50 - Guilherme Weege, de
acordo com o Edital de Custos N.O 09/84, de 06 de agosto de '

1984 e o Decreto N.o
98.1/84, de 09 de agosto de 1984, sendo que todos os confrontantes ficam lançados de
acordo com a relação anexa, e com o vencim ento do pagamento (a vista ou 1 a'. parcela)
fixado para o dia 10 de outubro de 1984.
01 - Adolpho Osvaldo Saade �3,50m2 Cr$
02 - Eraldo Doubrawa 51,00m2 Cr$
03 - Erminio Rozzá 87,60m2 Cr$
04 - Helmuth Krause 130,80m2 Cr$
05 - Reiner Modro __ 43,80m2 Cr$
06 - Alberto Maiochi' .: '........ 43,80m2 Cr$
07, - Alberto Maiochi � --........... 86,1 Orn2 Cr$
08'.,-- Amanda E. Bruch __ .

58 ,20m2 Cr$
09 - Amanda E. Bruch .. __ 31,50m2 Cr$
10 - Hilário Schmidt 42,00m2 Cr$
11 - Manoel Vizuete Altuna '

o 42,00m2 Cr$
12 _;_ Eleonora Rau Emmendöerfer ".... 41,40m2 Cr$
13 ._ Ricardo Paupitz ,._ __ __ 42,00m2..L Cr$
14 - Ingo Marquardt __ : .. ; __ . 83,70m2 Cr$
15 - Nery José Buchmann __ .. __ 45,90m2 Cr$
16 - Fritz OUo __ 42,30m2 Cr$
17 - Hilário Bertoldi 93,90m2 Cr$
18 - Darci Luiz Buchmann 51,00m2 Cr$
19 - Arno Bertoldi :... 67,20m2 Cr$
20 - Zelindo Reis _ :....................... 89,40m2 Cr$
21 - Ronaldo Reis t: 45,00m2 Cr$
22 - Rudi Oestereich , ,..

. 46,50m2 Cr$
23 - Rudi Oestereich __ . __ __ __ ,.. 43,50m2 Cr$
24 - Lalau Rath 44,70m2 Cr$
25 - Lalau Rath .: �.: _. 44,1 Om2 Cr$
26 - Nilto Gartz .. _ _ : .. _ _ _...... 43,20m2 Cr$
27 - João Pédro Gacho _ .. _ __ 40,80m2 Cr$
28 - José Stedile ._ _ _._ _................ 79,80m2 Cr$
29 - José Emílio 'Sapata Montano �.... 79,20m2 Cr$
30 - Manoel Vizuete Altuna 45,00m2 Cr$
31 - Sidnei Garcia 45,00m2 Cr$.
32 .._ Henrique Sprenger 44,70m2 Cr$
33 - Sebastião Sprenger . 42,90m2 Cr$
34 - Adolar O. Steilein 78,90m2 Cr$
35 - Ana Bárbara Buchmann 39,60m2 Cr$
36 - Elza Müller ' 95,40m2 e-s

Jaraguá do Sul, 20 de setembro de 1984.'
DURVAL VASEL Prefeito Municipal

447.842,00
525.058,00
901.864,00

,1. 346 . 619,00
450. 93:Q,00
450.932,00
886.421,00
599.184,00
324.299,00
432.401,00
432 .401-;00
426.222,00
432.401,00
861.711 ,00
472.552,00
435.488,00
966.724,00
525.058,00
691.841,00
920.394,00
463.285,00
478.728,00
447.842,00
'460.198,00
454.021,00
444.755,00
420.045,00
821.561,00
815.384,00
463,1.285,00
463,.285,00
460.198,00
441.665,00
812.294;00
407.692,00
982.167,00

::� ., Seja diferente. o :
�.

Conheçà O novo L Silver
O novo Chevette L Silver Line já está fazendo o maior sucesso. Chevrolet é prateado. Portanto, não perca essa. Venha até a
E você não vai ficar por fora, vai? Afinal, a di:erença "..---======-- .J!gente.Temosmuitoamostrare planos
você vai sentir nos mínimos detalhes. Por exemplo, Incríveis para você sair num
sua cor é prata andino, os bancos são cinza Chevette L Sitver Une. Um
claro, carpete cinza escuro, pára-choques da jeito novo de ser diferente.
mesma cor do carro, enfim, até o logqtipo . Nosmrnimos çletalhes.

Presentes finos para todos os gostos e

\ para todas as ocasiões, .

das
� das mel hores procedências, só na

.

_
.

JOALHERIA A peROLA.
Em anexo, a ÓTICA. MODERNA. Vislte-nos e

comprove.

Joalheria A Pérola
ÓTICA MODERNA

Rua Rei noldo Rau, 289 - Fone 72-1823

INGO I(RAUSE TeCNICO CONTÁBIL

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 Gehring, 120 - Fone 72-0808 - Jguá. do SUl

SHARP e DISMAC
Venda e assistência técnica autorizada de calculadoras

eletrônicas para Jaragvá e região.
COMERCIAL FLORIANI

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

Telefone 72-1492

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços de terraplenager,n e aterros

TUBOS SANTA HEtENA
Tubos de concreto para todas as obras.

. Consulte-nos!

Rua Joinville, 1.016 - Telefone 72-1101

Line.

Venha conheçê-Io aqui: .

�'.

Emmendoerfer Comercio de Veículos ltda.
Av. Mal'. Deodoro, 557 � Fones: 72�0655, 72-0060 e 72.;0969 - Jaraguá do Sul:
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putar, em 1985, o Campeonato Es
teduel-Amédor, Paraleiámente aos

jOgos da Primavera,' vai econtecero
.

C_ampeOnato. de Juniores, com . jo
gos nas preliminares,

.

informou '0'
. presiden_te da Liga, Valdir Stricker,
que revelou sua intenção de pro

'. mover este ano ainda um' torneio
entre os clubes da segunde divisão,
"desde que haja pessoal disponível

ESTADUAL DE FUTSAL NA AA, ,(árbitros e auxiliares) para tel",
BB - A Federação Catar'inense·9e. BONS JOGOS MOVIMENTAM
Futebol de Salão lnlcla nesta sabe- O VARZEAN9 - A Divisão Munici-'
do, die 29, o Campeorreto Estaç!ual ".pal de Esportes iniciou ·no domín-
Adulto e Juvenil, da temporada; que gO,.no Estádio João Lúcio, do João
s€rá reqíonallzado e. em caráter eli-. Pessoa., em Irapocuzinho, .. o Cam-
minatório. As equipes campeã evi-

.

peonato Municip�J de '1=webol V'ar-
ce de Jaraguá do Sul medirão Aor-.. zeano em sua fase semiflnal. Pelá.
ças com a campeã e vice, de .ceda manhã, pela Chave Branca, Vila 0-
categoria, da cidade de Blumenau, límpicc 2xO Malvice, Super Lenzi
acontecendo as partidas, aqui; no OxO Bangu e Jaraguá Ox3. Arsepurn
Ginásio de Esportes' da AABB, ini- e, à tarde, pela Chave Rosa, Santo
ciando às 19 noras, onde Urbano e Antônio 2x 1 Corinthians, Santa Lu-
Weg, vice-campeãs adulto e [uve- zie 1xO Fluminense e Columbia
nil jogarão diante das campeãs des- '.' 2x3 PinglJela. A segunda rodada
sas categorias de Blumenau, o mes- devera OCOrrer neste domingo (se
rno ocorrendo em Blumenau, onde nãochover ) entre: 8h30.Mal/ice x

Fabril e Mirtes, campeãs de Jara- ..Super Lenzi, 9h30 Bangu x Jaraguá;
guá vão jogar diante das vice-cem- . 10h30 Vila Olímpico .x Arsepum,
peãs daquela cidade" No próximo 14h Corinthiens x Santa Luzia,.15h
final-de-semana àcontecerá o inverso.. Fluminense x Columbla e às 16h

JARAGUÁ MANDA SEIS AOS
'.

SantoAntônio X ,ei.nguelá",
JASC - O Chefe da Divisão Muni .. ;� ", JARAGUÁ' REVIVE EMOÇÕES
cipal de

.

Esportes, Raul Rodrigues, DO MOTOCICLISMO - O Jaraguá
participou ontem, às 14h, no Clu- Motor Clube: Pfomoye� n_ejte fina!-
be 29 de Julho; em Concórdia, do de-semana, a 7a. etepado 3.° Cem-
Congresso Técnico dos 24.os Jogos peonato Catarinerise de Motoci'dis-
Abertos de Santa Catarina, que se- mo-Velocidade, edição ..

' 1984. Nas-
rão realizados naquela cidade; ,de te.sébedo, o treino é livre e dornln-
29 a 28 de outubro. No Congresso, ge, às ]Oh30, competição de moto-
foi confirmadá a' participação de cicletas até 125 cilindradas stan-

Jaraguá do Sul nas modalidades de dard, 11h30 até 180 cc,13h30 até
handebol feminino, atletismo mas. ·250 cc, 14h30 força livre nacional
culino/feminino, natação feminino, e 15h30 força, livre especial. os
judô, ginástica olímpica mascullno maiores expoentes do motociclis-
Ifeminino e ciclismo .. Ä delegação· rno catarinense estarão em Jara-

. jaraguaense aos ,JASC, terá 70 pes- guá do Sul, onde Volkmar Berch-

soas, entre atletas e diriqentes e told, da Moto Schroeder, vai de-
ficará hospedada no Colégio Esta� fender a liderança nas categorias
dual Vidal Ramos, defronte o Fri- até 250cc, força livre nacional e es-

. gorífico Sadia,. pratiCamente no cen pecial. Estão previstas . grandes ·e

.tro da. cidade, segundo Raul Rodri-" interessantes "pegas;' n6 Motódí-o-
gues, que· esteve seman,a passada mo G_�túlio Barreto da Silva.
em Concórdia verificando o alOja- WEG CONFIRMA CONQUISTA
mento, com seis saras; uma sec ra- DA OLISEJA -. O Conselho Des-
taria e uma cozinha. 'portivo Sesiano, encerrou oficial.

. PRIMEIRONA
.

COMEÇA EM ,'ménte domingo, a 3a. Olimpíada
OUTUBRO - Apenas quatro clubes

.

Sesia.na ';Jaraguaense, a Oliseja, com
confirmaram parti'cipação e o Cam�"" a realiza,ção das provas de' atletis-
peonato da Prjmeira Divisão de A· mo, cuja' colocação, pela ordem, fi-
madores da Liga Jaragúaense ,de cou sentio: Masculino'';_ Malwee;'
Futebol vai iniciar no dia 7 dé ou� Weg, Kohlbach, João Wiest, Jaraguá
tubro. A definiçãó' aconteceu néi Fabril, Marisol., Marcatto, Ind. Reu-
noite do dia. 2Q passadÓ; devendo nidas, Menegotti e ,Bombeiros; Fe-
dele p,articipar o Estrella; Rio Cer- .�i1}i"Q·�· )oãp: Wiest,. ,Man;.ah�"
ro, Botafogo e Cruz de Malta. A Ma'lwee e Kohlbach. Com estes re-

primeira rodàda m.arca para aque.-. '".: �pf'tados" a Weg ratificou a corno,

Ia data, Botafogo )( Rio Certo e Es''_'::' qÓis'ta dô' ptifneirO'ldgar nã classl�"
trella x Cruz de Malta, sendo que o ficação geral, c<;lm 54 pontos, vin.
campeão adquirirá o direit.o de dis- do em seguida a João Wiest--- com'

39, Malwee 38, Kohlbach 25, Reu
nidas e Marcattb 13, Menegotti 12,
Celesc 7, Dalmar e Jaraguá Fabril
4, Gráfica Avenida 3; Viação Cana;
rinho e Marisol 2 e Metalúrgica
Lombardi 1 ponto. O troféu gerá1,
ofertado pelas Indústrias Reunidas
foi conquistado em definitivo pela
Weg por ter conquistado por' três
anos consecutivos o título.

MUITOS' GOLS.NO INfCIO 00
PELADAO . _: O 2.° Campeonato A�
berto Municipal de Futeb<;>1 de Sa
lão (Peladão ), promoção da Secre
taria de Educação, Cultura, Espor-

'

te e Turismo e Liga Jaraguaense de
Futebol de Salão, foi iniciado séba
do, no Pavilhão de Esportes Artur ..

Müller, no Agropecuário e- com

plementada domingo a segunda ro

dada. Abecelesc 2x1 Pinguim, O
limpicus 41<3 ÁglJas Claras, Artela
je 1 x2 Mirtes, Gráf. Avenida 3x2
Caxias, Corinthians A 1 x31 Novo
Horizonte, Rollnhos ]x1 Senai, Sa
télite S.x2 Rádio, Corinthians B 1x8
Papel Plast, Juventuds 4x3 Arse
pum A, Super Lenzi 6x3 lnd, Reu
nidas A, Fantmen 4xO Olipê, Ma.l
wee 2x4 Asa Branca e Conf. Neusa
3x2 União Nagel, foram os resulta
dos da 1 a. e Za, rodadas do Pela
dão, que continua esta tarde, a par
tir das 13h30, entre União Arse-.
pum x Emmendoerfer, Loni-Mar x

Brahverde, Weg Máquinas x Pin-
,guela, Portuguesa x Zonta, Costa e

Silva x Caif, Ind. Reunidas B x Co
merciai Jaraguá, Grêmio x Fantás
ticos e, prossegue domingo, com a

4a. rodada, a partir das 8 horas,
com as partidas América I< Gráfica
Avenida, Artelaje x Caxias, Flumi
nense x Rolinhos, Corlnthlans A x

Senai, Coneza x Olimpicus e Abe
celesc x Águas Claras .

JOGOS ESCOLARES CONHECE
CAMPEõES - Após a verdadeira

.

maratona de jogos, iniciados dia 17
e concftJídos dia �2, sábado, no Gi
ri�sio de Esportes Artur Müller, co

.nheceu�se os vencedores des. 5.Os

Jogos Escolares Regior;.ais/84, çate
gerias. mirim e infantil, da 19a.
UCRE.Nos dias' 15e 16. acontece
ram as provas de atletilimo, cuja
classificação final divulgamos na

edição pas�ada, sendo os. melhores
colocados das_modalidades coleti-·
vas, os seguintes: -VoleiboJ - Mi-"
rimJM- S. Luís, Teresa Ramos e D.u�
arte Magalhães, Mirim/F Roland
Dornbusch, Gal. Rondon e Teresa

Ramos, Infantil/M Abdon Batista,
. Teresa Ramos e São Luís, Infantil/
F Roland Dornbusch, São Luís, b.

,Magalhães; Handebol - MiriiTI/M
: Roland Dornbusch, São Luís, He
leodoro Borges, Mirim/F Lauro

Zimmermann, Abdon Batista e São

José,lnfantiljM Abdon Batista, S.
Luise H. Borges, InfantiljF São
Luís, Roland Dornbusch e Holando

.: .

Gonçalves: Sàsquetebol - Mirim/
M Roland Dornbusch, Glardlní Len
zi e Abdon Batista, Mirim./F Mi
guel Couto, Abdon Batista e Giar

dini Lenzl, Infantil/M Giardini Len
zi, Abdon Batista e/ H.IBorges e, In

fantil/F Abdon Batisla, Giardini
Lenzi e Miguel Couto. O troféu des
file de abertura coube a E.B. Ju
lius. karsten e o troféu disciplina à
E.S. Roland Dornbusch. Os Jogos
EScolares contaram com 16 esta
belecimentos e 1.33â alunos/atle
tas .pertlçjpentes ..

TORNEIO pAPP SPORT CON.
TINUA _:_ Na próxima semana, se

rá realizada a nona' e décima roca

das do Campeonato Extra-Oficial
de Futebol de Salão "Papp Sport",
da LJFS, encerrando o primeiro
turno. Na terça-feira, dia 2,.na Ar

weg, 20h 15 Marisol x Urbano Él 21 h
30min Hermeeie x Cöneza e dla ,05,
sexta-feira, no Artur Müller, nos

mesmos horários, Arweg x AABB e

Mirtes x )araguá Fabril. Em Coru

pá, no Ginásio Willy Germano Ges
sner, já foram realizadas duas ro-

dadas do segundo turno do Torneio
de Futebol de Salão Prefeito Alba
no Melchert}1984, sendo que no

dia.2, terça-feira, jogarão às 19h
Prefeitura x Guarani, 20h AABB x

Madeiras Herrmann e 21 h Sweeter
Som x Barbearia Avenida. Ainda
em Corupé, dla 21 passado, a CME

promoveu reunião com clubes in·
teressados, para a promoção do
campeonato da prjmeira divisão da
CME, cujos jogos serão realizados
às sextas-feiras e qUe levará o no

me do saudoso e jovem desportls-
tas Almim Zanghelini(também nos

so ex-companheiro de trabalho},
falecido há -. arguns anos .vítima 'de
graVe enfermidade,

'

CURTAS ESPORTIVAS - O 3.°

Campeonato Jaraguaense de Biei
cross, será encerrado dia 20 de óu
tubro, na pista da Marcatto, antes

porém, no dia 6, será realizada a

sétima etapa, no mesmo local. ***
A k9hlba(i:h e?tará represéntada
neste domingo, em Guaporé, Rio
Grande .do Sul,no Campeonato Bra
sileiro de MarGas, ç:om três pilotos.
Começa a zer,o hora de domingo e

terminalao .meio dia. O carro será
um Chevette e o circuito tem 3.080
metros. *** O técnieo do atletis
mo local, José Augusto CagJioni,
participou em São Caetano do Sul,
em São. Paulo, de um Seminário so

bre Atletismo� *** Se não chover,
acontece hoje e amanhã, a nova e

tapa do Campeonato Catarinense de
, Vêo Livrei,em Jaraguá do Sul. "
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As Anotacões de Hávio José
,

• A questão é polêmica, mas merece ser vista com a

tenção. Trata-se da segurança nos p�édios· e edifícios
de apartamento de Jaraguá do Sul, que não dispõem de

equipamentos contra incêndios. Pelas informações, são
pouquíssimos os edifícios que têm· estes dispositivos e a

· sua falta poderá resultar em consequências tráqlcás. na

eventualidade de sinistros. E olha que já .temos edifícios
com 18, 8 e vários de 5 e 4 andares.

.

•. Pelo que se sabe, a legislação obriga a coloêação de e

quipamentos de segurança acima de dois andares, mas em

Jaraguá, face aos absoletismo do Código de Posturas, não
vem sendo cumpriejo. t! um fato que deve ser analisado
com- profundidade e e.sse .alerta é necessário. Fica o regis
tro e a nossa preocypação, pois vidas humanas estão' em
jogo. Se -consumada a tragédia, nio .adiantam as lamenta-

ções:Que tal debater a questão?
'

• "Tarado violenta e mata menino no cemitério de Jara

guá do Sul" e "Contrabandistas fazem ameaça contra o

Prefeito de Jeraqué". Estas as principais manchetes que a

"grande" imprensa destacou esta semana sobre a nossa

cídade e mais urna vez fomos "dlvulçsdos", mas somente

de forma negativa, o que, aliás, 'não é mais novidade, infe
lizmente. Até quando?
• A reforma tributária, de maneira ampla e profunda, es
tará na pau,a de trabalhos do 11.0 Congresso Nacional de

Municípios, que será realizado entre os dias 2 e 5 de

outubro, em Balneário Camboriú. Também serão debati
das queslões políticas, econômicas e financeiras, atinen
tes ae desenvolvimento dos municípios. Prefeitos da re

gião vão marcar presénça.
• Muitas cabeças coroadas marcaram presença sexta

feira, na Usina Bracinho, na instalação da Estação Ecoló

gica, de 47 milhões de m2. O governador-Amin marcou

presença', assim como o vice Victor Fontana, este lem
brando em seu discurso ser a área preservada, a única vir-

.

geni do Sul do País e defendeu a J1ecessidade de Se pre
servar outra área, de 3.200ha, em Corupá, também da Ce- .

lese e imaculada quanto a presença de depredadores.
• A Nota Fiscal do Produtor Rural, que deveria entrar
em vigor .ségunda-feira, dia 1.° de outubro, teve a situa

ção· atual prorrogada até 31'de dezembro do corrente. A
Secretaria da Fazenda baixou portaria neste sentido e a

mesma somente será obrigatória a partir de 1.0 de janeiro,
caso até lá não ocorram alterações. Pör ora, continua tu.

do como dantes.
• Oito dos 21 deputados estaduais do PDS postulam a

'presidência da Assembléia Legislativa. Octacílio Ramos,
como sempre, aparece na lista, mas até hoja nunca che

gou lá. Na Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul, o

nome. de Lauro Siebert aparece cotado à presidência,. mas
Almiro Farias Filho também está na parada. Ademar Win
ter deve assumir nos dois últimos anos.
• A Cooperativa Juriti, de Massaranduba, realiza hoje
assembléia, para reforma 'des estatutos . e assuntos gerais,
quando também fará o pagamento dos juros diários sobre
.() saldo credor dos cooperativados, no valor de Cr$ 156 ml-
.Ihões. Será pago com 'eheque, no ato. Isto, naturalmente,
àqueles não intransigentes, que deixaram seus créditos na

Cooperativa.
• O Senac, Agência de Jaraguá do Sul, tem programado
pare os meses de outubro e novembro, vários cursos de
profissionalização, como vendedor lojista ou' balconista,
técnicas de vendas, empacotador ornamental, dinâmica de
vendas, recepcionista, relações humanas, psicologia apli
cada à venda e primeiros socorros. Informações na Av.
Getúlio Vargas, 621 .

.

• Além dos exames periódicos feitos no laboratório da
autarquia, o Samae, buscando qualidacJe e; segurançà do
produto, sem impurezas,'vai submeter em um laboratório
cle análises da cidade, a água que é servida a pqpulação. A
sugestão é do prefeito Vasel, acatada· esta· semana durante
reunião trimestral do Conselho Municipal de Eng. Sanitária.

SASSE
Café e Balas

PR�TOS GOSTOSOS

Ed1ica'ção renová
convênio com '·São Luis
o governador Esperidião

Amin, recebeu ":em audlên
da mi tarde de quinta-fei
ra, dia 20, uma' comitiva de .

Jaraguá do Sul, liderada pe
lo deputado Octaeílio Pedro.
Ramos, que fez apelo para
que o Governo do Estado
através da Secretarle da E�

ducação, mantenha a siste
mática de convênio com o

educandário nos termos em

que vigorou até o ano pas
sado, pará manutenção dos
cursos de 2.0 grau. O Go
vernador mostrou-se sensí
vel à reivindicação, despe-

. chando-a ao Secretário da

Educação, para formaliza
ção dos termos em que o

convênio será renovado.
Na ausência do secretá

rio Moacir Thomazzi, a cC?.:.
mitiva foi recebida pelo se-,

cretário-adjunto, Jorge Coe-

lho, que assegurou tretar-se
de um pedido justo, razão

porque a. solicitação está
sendo analisada em caráter
de urqência. Além de Octa
cílio; a comitiva esteve for
mada por Dávio Leu secre

tário executivo' da Amvali,
. Aldo Pasold prefeito de
Schroeder, Irmão Aloísio
Kuh� provincial da mente

nedora, Ir. Osvaldo Muel
ler tesóureiro da mantene
dora (União Catarinense de
Educação), Irmão Arcânge
lo Postai diretor do Colégio
São Luís, Paulo Moretti di
retor geral do éolégio, Lou
rival Rothenberqer presi
dente da APP José Alberto
Barbosa promotor de justi
ça, Alfre90 Guenther repre
sentante dos pais e Alfredo
Cerdose representante dos

professores.

Milho leva produtores
a Concórdia

Um grupo de 36 produtores
rurais e técnicos da Aca
resc dos municípios de Je

raguá dó Sul, Barra Velha,
Schroeder, Rio dos' Cedros,
Guaramirim, Massaranduba,
Pomerode Timbó, Indaial,
Blumenau' e Benedito Novo,
pertencentes a Região Ad
ministrativa da Acaresc de

Jaraguá do Sul, participarão
dia 1.0, de uma sxcursêc
técnica à Concórdia, onde
conhecerão o sistema' de
armazenagem de milho em

paiol, no tocante a guarda
do cereal, proteção contra

as pragas e ratos e.carga e

descarga.
Os produtores de milho

desta região, muitos dos
. quais já utilizam armazena

gem do. milho.. buscarão
nessa excursão, novos co

nhecimentos e técnicas .pa
ra aplicação em suas pro
priedades, conforme expl ica

Dejair Pereira, do Escritório
Local da Acaresc, que acom

panhará a delegação. De

jair qualifica como muito
.

importante a busca de no

vas. metodologias para a

guarda do milho e acres

centa que existe muita per
da devido a má condição de
armazenagem, lembrando
que se observadas certas

precauções, como expurgo
e paiol protegido, a perda
seria mínima ..

o Técnico da Acaresc in
formou também que no Es
critório da empresa, na Ba
rão do Rio Branco, o lnsti

tuto de Apicultura de San
ta Catarina mantém posto
de troça e comercialização
de cers alveolada pera os

apicultores interessados. A
cera alveoleda (em lâml
nas) vem pronta. para ser

colocada nas colméias.

"Exame" mostra

desempenho da Weg
. A edição de"Melhores e

M,aiores�' da revista Exame,
mostra a Eletromotores Weg
de Jaraguá do·Sul,

-

como a

empresa que obteve o me

lhor desempenho do setor

brasileiro de máquinas e le

quipamentos; em ·1983. A
Weg, que é líder do merca

do interno de motores elé
tricos e a maior exportado
ra brasileira do ramo, tam

bém f�i :apontada pela re

vista como a primeira em

liquidez, a segunda em cres

cimento, produtivj,dacle e ca

pitalização e a 9uada em

rentabllldade.
As classificações obtidas

nestes cinco indicadores que
posicionaram a Eletromcto
res Weg no primelrc Jugar
em desempenho glob,al do
setor industrial ao qual per
tence, segundo os crltérlos
econômicos da revista Exa
me, certamente' decorrem
da boa política adminlstre
tiva que a empresa colocou
em prática para enfrentar
os murais da crise que ain
da abala tödo Q' setor de
máqui�'as e equipamentos
nO País.

EM FOC,O
** A Cabeça de Juruna -
Já

.

começaram a implicar
com O deputado Mário Ju
runa. Dizem que por causa

daquele episódio em que os
ministros pediram sua ca

beça, e ele. foi "salvo" por
Flávio Marcílio, teria fica
do devendo obrigação ao

presidente da Câmara. Quer,
. dizer: agorá que o homem
e candidato (com Maluf),
pode-se imaginar em quem
ele-votaré ...
** IndiOs e caboclOS - No
recente entrevere com os

"Pataxós" andaram cobran
do urna posição mais defi
nida de Juruna: se estaria a

-

favor ou contra. Ao que ele

respondeu: "quem cuida de
cabocro é o Incra ... Eu sou

Fumii! Pataxó não é índio!
Tem pêlo no peito e bigo
de! Ö!
** Dois ';mi" para os "bi"

-:- A campanha presiden
cial, como a economia, con
tinua como a inflação. Isto
é: cada vez rnais inflaciona
da. Quando se falava· em

valor de voto na Convenção
do PDS, falava-se em "mi
lhões". Agora, quando se

fala em voto no Coléqio E

leitoral, já se eleva a quan
tia para os "bilhões" ...
** .sururú eleitoral - De

pois 'das declarações dos
ministras militares e da

"resposta" de Antônio Car
los Magalhães, o candldato
Paulo Maluf decidiu pro
cessar o ex-governador baia
no por conta das referên
cias ir [urlosas. O

.

outro

prometeu "provar" em juí
zo O que afirmou. Troca

ram-se acusações. E todo
mundo sabe no que vai a

cabar o circo: em nada!
** Saco de gatos - Conti
nuando a briga, Maluf ehe
mou a Frente Liberal de
"um saco de ga tos" . An tô

nio Carlos não deixou por
-

menos: "somos sim, para
caçar os ratos que Infestam
este País!".

.

** Esses "ingratos" - Nes
ses tempos de evasões e ade
sões, ninguém está conten

te. O General Figueiredo a

cusou-os dissidentes do PDS
de serem ingratos, por te

rem-se valido da- revolução.
Essas coisas. Mas Lá houve

quem respondesse: "Afinal,
a revolução também se va-

.

"leu de nós".
* *. GrilO da semana - Os

cigarros, como tudo, subi-
-

ramo E vão aúmentar outra

vez. Sabe-se, mais de 75%
do preço pertence ao gover
no. Quase 15 % fica com O
fabricante. O que sobra é
do varejista. Quer dizer: Q

governo engorda, o fabrican
te ganha e o povo, mesmo

fumando menos, continua a

"levar fumo".
.

.'

.

(Tupi ��me$ Corrêa)
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