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Vândalos serram ponte pênsil
ein reforma

Numa ação de puro sa
dismo e 'VIàndalismo, foram
serradas na madrugada do
último sábado, várias tre

vessas que dão sustentação
ao assoalho e arames da
Ponte Pênsi I "Maria Grub
be", ;

que estava sendo re

cuperada por uma equipe
de operários da Prefeitura
Municipal. Esta é a primeira
-de um total de catorze pon
tes pênseis que serão refor
madas visando dar ségu
rança aos ciclistas e pedes
tres que se utilizam dessas
passagens.

, E não bastasse a atitude
repugnante e' lnclvlllzada,
madeires destinadas às, re

formas estão sendo rouba
das. O prefeito Durval Va

sei, bastante contrariado,
disse.que essa- ação de ban
ditismo veio atrasar as 0-

bses, prejudicando as mais
de duas mil pessoas que
.diai"iamenté trafegam por a

.quele ponte para as mais di-
- ferentes atividades. Ele não

descarta a hipótese de que,
tenha sido intendona I ( qoes
tões políticas). e,solicita à

comunidade para que denun
ele sempre que algum bem

público for depredado, para
, que os seus agressores se

jam punidos com o rigor da
,.Iei. As árvores plantadas ao

'longo de ruas e avenidas
são também vítimas cons

tantes desses lndivíducs
inescrupulosos.
Com relação a árvores,

informou o Prefeito Munici

pal que foram plantadas
mais quatrocentas mudas,
substituindo as destruídas
pelos vândalos e também
em outras ruas que não dis

punham de arborização. A

crescentou o màndatário
mar do município, que dez

engenheiros e arquitetos de

Jaraguá, Florianópolis e Jo

inville se habllitaram a ela

b-oração do anteprojeto do
Passeio, Público .Municioal
de Jaraguá do Sul, a ser

construído na rua Jorge
Czerniewicz e que deverão

apresentar o tràbarho até o

dja 17 de dezembro, caben

do, ao anteprojeto vencedor
Cr$ 1 milhão, ao segundo
çolocado Cr$ 500 mil e ao

14,° cQloçado Cr.$ 200 mil.

Durval Vasel disse tam- no de propriedade da SCAR, '

bémque foi acertada a com- na rua Jorge Czerniewicz,

pra do imóvel da antiga So- onde 'será construído o fu-

ciedade Atiradores Progres-' turo Passei; Público. A área

so, doada à Comunidade E- adquirida tem cerca de 18

vangélica Loterene por oca- 'mil rnetros quadrados.,
sião da sua extinção, por A cessão da área à SCAR

Cr$ 80 milhões e que, por irá a aprecieçâo da Cêmara
'

sua vez, será cedido à So- de Vereadores. A mesma 10-

ciedade Cultura Artística pa- 'caliza-se na Rua Amazonas,
ra a construção da Casa da aos fundos da ,Fábrica' de

Cultura em troca do terre- Parafusos e Porcas Ewald,

Municipios. concluem
orçamentos de '85 •

será de Cr$ 8.904.475,mil.
DEMAIS MUNlCJPIOS

Em levantamento realiza
do pela ,reportagem nos de
mais municípios da regiãO,
cbservou-se também que:
'seus orçamentos sofrerão
substanciais elevqções com

relação a este exercício.
Guaramirim, dos Cr$ 580
milhões de 84, passará para
Cr$ 2.300 milhões, com a

créscimo de 296,55% e a

maior aplicação de recur

sos, em 85, ficará com o se

tor de estradas de rodaçem,
com Cr$ 894 milhões, segui
do do setor di'.: exoediente e

pessoal, com e-s 347.800
mil e o setor de educação e

cultura, com Cr$ 325.660
mil. O orçamento de, Sch
roeder, segundo o prefeito
Aldo Romeo Pasold, ficará
em Cr$ 1.230 milhões, sen-.'
\:to que o departamento de
estradas de rodagem e o

bras
- consumirá cinquenta

por cento da receita do pró
ximo ano e a edrjcação, tre- '

'

ze por cento.

Dez bilhões de cruzeiros.
Este o valor do orçamento
que estima a receita e flxa
a despesa do município de

Jaraguá do Sul, no âmbito
da administração munici

pal, para o exercício de
1985 e qUe dará entrada na,
Câmara de Vereadores na

próxima segunda-feira, dia

15, último prazo legal para

apresentação do documen
ta. Junto com os órgãos de

administração descentraliza
da, o orçamento. atinge a

Cr$ 11.513.000.000, des

quais Cr$ 1.250.000.000 do
Samae e e-s 263.000.000 da

Fundação Educacional Re

gional Jaraguaense.
Dividido em setores, as,

dotações orçamentárias eS

tão assim distribuídas: Câ
mara de Vereadores e-s 290

milhões, Gabinete' do _
Pre

feito Cr$ 135.400 mil, Se

cretaria de Admtnístraçêo
Cr$ 923.400 mil, Secretaria
de 'Finanças Cr$ 1.422.200
mil Secretaria do Bem-Es
tar Social Cr$ 378.300 mil,
Secretaria de Educação, Cul
tura, Esporl;j e Turismo Cr$
1.245.700 mil, Secretaria de
Obras. e Viação Cr$ 3.246
milhões e Secretaria de Pla�
nejamento e Serviços Públi
cos Cr$ 2.359 milhões. O

orçamento plurianual de in

vestimentos para 85,86,' 87

E Massaranduba embora
ainda carecendo de dados

-

cficiais,- o orçamento deve
rá ficar em e-s 2 bilhões
e de Corupá em torno déCr$
1,6 bilhão, conforme infor

mações fornecidas na tarde
de quinta-feira.

SCHROEDER CONTINUA, PAVIMENTAÇÃO
O prefeito Aldo Romeo Pasold, de Schroeder.cna q��

lidade de Presidente da Federação Catarinense de ,�unlcl
pios-Fecam, participou do 11.0 Congresso Brasileiro deMu.

nicípios, em Balneário Camboriú, na semana passada, co- "

mo um dos debatedores do painel sobre microempresas.
I n,formou o alcaide schroedense que já foram calçados à

pari:delepípedos 4.000m2 ,da nova etapa ela Aveniçla Mal.

Castelo Branco, de um total de 10.000m2, que correspon
çlem ao tQtQI desta etàpa.

Liberais construirão
"..,_.,I, ' •

seae umca

,

Dentro de duas semanas,
começarão a ser Implanta
dos os 31novos· abrigos em20
pontos de ônibus dentro da '

área central da cidade. A

licitação já foi realizada e a

, vencedora foi a Carroçarias
Argi, sendo os abrigos em

fibra de vidro, em formato
de domas,' qua darão um

novo aspecto visual à cida

ele, além de beneficiar mi

lhares de usuários dos co

letivos. O investimento ehe

gará a Cr$ 20 milhões e é

intençãodo poder público,
após, dotar a periferia de

ebrigos, porém de forma

slmpllficade, em conjunto
com os clubes de serviço da
cidade que manifesterem in:
teresse em colaborar eom a

de Santa Catarina, em Blu
menau, constando de jogos,
palestras científicas entre
outras atividades, com a

participação de profissio
nais de odontologia e con

vidados de Santa Catarina
'

e de todo o Brasil.
SEDE CONJUNTA
Segundo informações co

lhidas pelo "Correio do P�

vo", as Associações' de o

dontologia, Médica, de En

genheiros e Arquitetos, e

de Advogados de Jaraguá do
Sul, unindo esforços, pre-,
tendem construir uma sede
.conjunta, qUe constará de
um auditório e, secretartas,
para que possein alf pro
mover eventos de caráter
social e cultural. De mo

mento está-se a procura de
um imóvel para a conse

cução 'do projeto da sede
conjunta para as quatro en

tidades, que reúnem mais
de cem profissionais' nessas

A ASsociação Brasileira de
Odontologia - Subseção Re
gional de JaraglJá do Sul e
que reúne, também, profis-.
siona.is de Guaramirlm, 'Co
rupá, Schroeder e M'assaran"
duba, elegerá no pr6�imo
di,a 20 de outubro a nova di
'reloria, com passe no/ Par- ,

'

que da Malwee. Os profis
sionais, no dia anterior(9)
participarão _

de curso de
Ortodontia Preveptiva,. em
sua parta teórica e, no ' dia
20, a parte ptática, na As

sociação Comercial e Indus
trial de JéÍraguá do Sul, cul- ,

minando com a �Ieição da
nova diretoria. O presidente
atual é o Dr. Orlando Ber-
.nardlnc da Silva e existe
movimento visando. a sua

recondução à presidênoia.
, A odontologia brasileira

está completando 100 anos

e dentro da programação
do centenérlo está prevista
a realização de um Encon
tro das Subseções da ABO

Ab
·

' -

.
, rlg.OS: construçao

.Inicia em duas semanas

áreas.

iniciativa, através de .cam-

panhas. \

Por outro dado e visando
a comemoração de Finado-s,
a municipalidade está rm

dando a pintura do cemi
tério municipal, onde foi co
locada recentemente ilumi-'
nação, além da construção
de banheiros e muro de pro
teção. E no dia 17 próximo,
os supervisores municipais
do Mobral da Área de Jara

guá do Sul estarão reunidos
em Jaraguá, quando apre
sentarão à coordenação es

tadual as propostas de' pla
nejarnento participativo .pa
ra 1985" que inclui as ati
vidades mobralensés e os

programas a serem implan
tados nos municípios em 85.

JOGO PELO ESTADUAL DE FUTSAl À NOITE
A equipe da Cerealista Urbano, toi a única classiti

cada de Jaraguá do Sul para: a segunda fase do Cam

peonato Estadual de Futebol de Salão .. E riesta condi

ção, enfrenta às 20 horas deste sábado, no Ginásio de

Ésportes Artur Müller, a equipe dos Acadêmicos, de São

Miguel dei 'Oeste, com cobrança de 'um ingresso s'imbó
lico. À Urbano va,i ao Oeste, para ii segunda partida, no

dia 03 de novembro, após os Jogos Abertos. Mais espor
tes na página 11 .
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o "SIM" DE M�RCIA/E.
DUADO - Casamento que
movlmenreré a sociedade
local acontece às 20 horas
deste sábado, quando Mér
cia filha dileta do ex-pre
feit� Siqolf .Schünke e d.
Caci Ida Menegotti Schünke
e o Eduardo, jovem benquis
to, filho do sr. Darcy OCtá
vio Horn e Nei)a Rêgo Fer
reira Horn,' de Porto Ale
gre, darão o seu "sim" pe
rante Os pais, testemunhas e

padrinhos, bem coma de
parentes e muitos convida
dos, no altar da Igreja da
Comunidade Evanqéliea Lu-,
terana ele Jaraguá do Sul
Centro.

Serão testemunhas da noi- ,

va, Márcio Menegotti Schün
ke e Sra., Gilmar Menegot
ti Rocha e Sra., Almir MenEi
gotti Rocha e Sra., Charles
Menegotti' Rocha e Sra., Gil
berto Píccoli e Sra., Duilo
De La Corte e Cláudia Em
mendoerfer, Luís Antônio
Senferd e Ana Paola Bruch
e Luís Alberto Gaya e Lilian
Emmeneloerfer; do noivo,
serão padrinhos, .Rudlmar
M. Lobato e Sra., Manuel La
Porta Neto e Noiva, Luiz
Antônio Pezerlco e Sra., Da
niel Santa . Catarina e Sra.,
Marco Aurélio Ramos e Sra,
Júlio Rabefo e Sra., Leandro
M. Horn e Sra. e Eroni Xa
vier é Sra., todos da capital
gaúcha.

Na Igreja, a música seré
tocada somente com instru
mentos de corda, por um

grupo de Curitiba, coman
dado pelo pianista Hilton,
Ronald Alice e a decoração
à cargo de Aldo Duarte, de
Florlanöpolís, Luiz Augusto
fará êl decoração do Clube
Atlético Baependi, onde os

convidados serão recepcio
nados.

O "Correio do Povo" sen
te-se honrado em cumpri
mentar por esta coluna os

distintos noivos e aos res

pectivos pais, acompanha
do de bons augúrios e fell
cidades para o novo casal.

Gente ,& Informações

CORREIO DO POVO

NO CINEMA - O Cine Ja-'
raguá vai apresentar a par
tir das 20h15 deste sábado,
até terça-feira, a película
"O Segredo do Tesouro Per

dido", censura 16 anos.

DEBS/CORUPÁ - Ápro
xime-se a grande data do
baile branco de Corupá, do
Liens Clube, dia 20, no Sa
Ião Paroquiál, com música
do Grupo Reflexo, de Curi
tiba. Ontem à tarde, em São
Bento do Sul, o casal patro
nesse Prefeito Genésio (Ma
ria da Conceição) Toreck.
ofereceu coquetel na Socié
dade Ginástico às debutan
tes, que são: Andréia Simo
ne Maluta, Cláudia Daniele
Ristow, Cláudia Koslowski,
Edlaine Mària Tubbs. Edna
Regina' Cruz, Fabiane Heller,
Giovana Koslowski, leia Su
sana Bosse; I recl ídia Delou r
des Blunk, Karim Marlise
Schlünzen, Lara Romano
vicz, Margarete Gioconda
Menegotti, Mariane Ristow,
Paula, Maria Barbosa e San- '

dra Regina Moretti, que re

presentam as sociedades de
Corupé]' Jaraguá do Sul,
Guaramirim e Florianópolis.

A promoção leonística é
de caráter beneficente, em

prol das pessoas necessita
das da vizinha 'cidade. As
mesas.jé estão sendo ven

didas à razão de Cr$ 30mil.
O acontecimento vai mar

car época em Corupá. A a

presentação será do comu
nicador Antônio Sebastião
Pelxer, o Marco Antônio.

NO JUVENTUS - O Gru
po Musical Prisma, de lta

jaí, animará esta noite o 2.°
Baile do Professor, às 22,30
horas, no Juventus, da As

sociação dos Professores e

Educadores cio Vale cio lta

pocu - Apevi. Cinco can

didatas concorrem ao Con
curso Rainha' da Apevi: Ca
rim Tomaselli, Ana Horn-

r
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venil.'
NA QUARTA - Ser� 4a.

feira próxima, dia 17, o 6.'f!J IConcurso Bonecas Vivas do
Lions lndustrlal, que tem 19

.

concorrentes, A promoção
beneficente começará às 15
horas e terá desfile da But
tok, café e apresentação das
candidatas. O custo do car

tão-ingresso é Cr$ 3, mil,
podendo ser adquirido no

ato ou antencipadarnente na

Lojas May, com Alclr Bit
tencourt.

Grande promoção de rel6gios Technos a

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

Relojoaria Avenida
Jói�s e Rel6gios

Marechal Deodoro, 431, e Getúlio Vargas, 9

,�� �_J'
r ,

Celina Cabeleireiros
Especialidade em certes modernos, bem como

pintura, reflexos, hidratação, maquilagem e a mais
nova técnica pera permanentes, limpeza de pele e ma

nicure'.
Rua Gumercindo da Silva n.O 119 (ao lado da Caixa

I lEconômica) � Telefone: 72-21�$ - Jaraguá do SuL

I
li

burg e Roseméri Campre
gher, da E.B. Roland Dorn,

,

busch; Elenir Born, da E.B.
Heleodoro Borges e Sônia
Conti, do Divina Providên
cia.

D R O PES - Passando
a ler a coluna em Toledo-PR
o casal Carlos Alcides (A
ne ) Boqo, onde também Ejs
tão o Beta e Leila Gonçal
ves. e Fazendo sucesso com

o "Urso Branco", 0- casal
amigo Dr. Mário César(Cin
thia) Felippi.. _e A APAE
lança em novembro, a se·

gunda edição do seu livro,
de receitas. e Deverá acon

tecer em novembro, o lan
çamento do Ii�'ro "Anota
ções .do Front Italiano", do
ex-praclnha e jornalista Fer
dinando Piske, Ele doou os

direitos autorals às entida
d€s assistenciais. e Está
previsto para o segundo se

mestre de 85, na FERJ, o

curso de Administração. Em
janeiro só haverá "vestiba"
para Ciências Contábeis,
cem 40 vagas.

CASAMENTOS - Aconte
ce neste sábado, dia 13, na
Matriz São Sebastiãe, as ce

rimônias rellqiosas de ca·,

samen tos dos jovens Agenor
Garrett/Lúcia de Berba às
10h 17h Ovídio Perei ra

Dio�o/Albertina Rosa, Ceir
Sebastião Luiz/Maria Mada
lena Fad i e Valdir Burgardt

, 1Marlene Rosa e, às 18h Jo
ão Carlito Fuck/Marli Schug.
Na, Igreja Evangélica, 20h,
Eduardo Ferreira Horn/
Mércia Menegotti' Schünke.

ORQU�STRA DIA 27 -

Está confirmada para o dia
27 de outubro, às 20 horas,
no Clube Atlético Baependi,
a ,apresentação da Orques
tra Juvenil de São Bento do
Sul, para apresentação úni-

NOVO TRABALHO ,_ O
Dr. José Alberto Barbosa,
'Promotor de Justiçada la.'
Vara, sempre voltado às
pesquisas e a historiografia
dos municípios da região,
concluindo novo trabalho
sobre "Empregos e Signifi
cados da Expressão Jara-,
guá". Futuramente pretende
publicar um livr_? Parabéns
Dr. Barbosa!

REI E RAINHA � A So
ciedade Vieirense vai revi
ve� no próximo dia 20, a

tradição das festividades de
Rei e Rainha do .Tiro, ainda
comum na região., O pro
grama prevê para as 13h30
início da marcha em busca
da rainha Sra. Lina Vendorf
e do rei Sr. Curt Adam. Às
22h, baile com o Conjunto
Avantes, de Massaranduba.

ca, promoção da SCAR/Pre
feitura, através da SECET.
I ngressos à venda na Relo

joaria Lanznaster é na Es-
. cola de Música, ao lado do
Cine Jaraguá.

STEMMER NA OEA - O,

prof. Caspar Erich Stemmer
fOI ao México, onde, a con

vite da Organização dos Es
tados Americanos, faz pa
lestra sobre' automatização
indu'strial no 9.° Encontro
Latino Americano de Pós

Graduação em Engenharia.
O ex-bolsista da Fundação
Rotária, membro do Rotary
Club Florianópolls e ex-Rei
tor da UFSC, mostrou o seu

saber naquele importante
'encontro de profissionais li

gados à área da engenharia.
'DOIS TOQUES - A Sra.

Maria Luiza Vasel, Primeira
Dama do Município, será

[urada na promoção de es

colha da rainha da 3a. Fes
ta da Banana, em Garuva,
no dia 27. ** O Governador
do Distrito 465 de Rotary,
Joaquim de Assis Santana"
fará visita oficial ao Rotary
Club de Guaramirim, no dia
25 de outubro. ** Nos dias
20e 21 próximos, defronte
a Prefeitura, a Feira de u.
vros Espíritas. Outubro é o

Mês Espírita. ** No Beepen
di, até dia 18, inscrições a

bertas para o Torneio In
terno de Tênis Infanto-Ju-

�--------------------------"

A. ECONOMIA SEM
,

SEGREDO

Venha conhecer e pro-
,

var os pratos prontos
congelados Urso Bran
co: aperitivos, massas

sobremesas, carne de

boi, aves, frutos do

mar, carne de porco
entre outros.

"

R. Barão do 'Rio Bran-'

co, 241 - F. 72-0508
Jaraguá do Sul

ISMAR LOMBARDI -

Completou seus 30 anos de
idade, dia 10, o empresário
e desportista Ismar Lom
bardi, que à noite recebeu
famillares '� amigos na sede
da AASB, para a comemo
ração.. Ismar é casado com

Zi Idete e tem três fi lhas:
'Melissa, Caroline e Jaqueli
ne. Parabéns pela idade no

va!

EM MASSARANDUBA I'

Também no dia 10, rasgou
folhinha, o prefeito de Mas
saranduba, Zeferino Kuk-:
linski e foi bastante cum

primentado pelos seus 44
anos, pelos familiares, fun
cionérlos e amigos. Zefo
vem fazendo uma grande
administração e no mês de
fevereir-:;'85, será o anfi
trião da la. Festa Cetarl
nense do Arroz. Felicidades,

, Prefeito!

, RAPlplNHAS - Corupá
recebeu quarta-feira, a vi
sita do Secretário de Desen
volvimento Social, Raimun
do Colombo. 1 Integrantes
do Clube de Bolão Botafo
ra, do C.A. Baependi, estão
excursionando para Campos
do Jórdão e arredores. 1 A
Sra. Asthéria Vargas rece

beu quarta-feira, para V,m ,

lanche, as amigas do seu

grupo. I A FERJ recebeu
dias atrás Cr$ 1.376 mil pa
ra sua manutenção e cons

trução do novo bloco.z' Com
música de "Os Montanari",
o Baependi promove dia 30 '

/11. o baile de aniversério e

encerramento do bolão. Dia
31/12, baile da réveillon,
com o Conjunto de Ritmos
Soçaite. / O Dr. Odilon Rai

zer, proferiu palestra terça-
.feira, no Rotary, sobre o

relacionamento errpreqado
/empregador e sobre sindi
calismo.

r ,

'ClínicadeOIhosJaraguá
I

DR. WALTER CORAL
OFTALMOLOGISTA

-

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

das 14-20h. Atende-se tambénjl com hera marcada.
I

I.

Rua Guilherme Weege, 72 (p�9'�lmo ao Café Bauer)
Telefone: n.-l�óB.

.... '_....
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Correio Informativo
de Trânsito. Trinta empre
sas do município colabora
ram ria elaboração do ma

terial, de boa apresentação
gráfica ê de grande utilida
de, principalmente quando
se desenvolve na cidade a

Campanha Segurança no

Trânsito, que já tem apre
sentado resultados práticos.

A Meta Editora Ltda., de
Curitiba, entregou à Secre
taria de Educação de Jara

guá do Sul,2.500 cartilhas
de um total de 4 mil.: de
educação de trânsito, desti
nadas a alunos de 1.° grau,
que objetiva diminuir o nú
mero de acidentes de trân
sito e o conhecimento das
normas do Código Nacional

USO DO CINTO DE SEGURANÇA
A propósito do assunto Público Urbano sobre o Uso

trânsito, o Delegado de Po- do tinto de Segurança, dias
Heia Chefe do Detran em S. 26 e 27 de novembro, na

Paulo, Abrahão José Kfouri Fiesp. Estudos realizados
Filho, em expediente ao em mais de 60 países com-

"Correio do p()vo", solicita provam que o usa do cinto
divulgação do 1.0 Encontro de segurança reduz drastica-

.

sobre a Utilização da Técni- mente o número de mortes
,

ca da Comunicagão de Mas- e ferimentos graves nos a-

sas na Conscientização do cidentes de trânsito.
.

EM GARUVA, A FESTA DA BANANA

No período de 26 a 28 de e comerciantes de bananas.
. outubro, sera realizada em Produtores de Garuva, Gua-
Garuva, a 3a. Festa Esta- ramirim, Joinville, 'Jaraguá
dual da Banana. Da progra-· do Sul e Corupá estarão per-
mação consta shows com ticipando da festa. A região
duplas sertanejas," danças Norte do Estado é a maior
típicas, desfile de carros a- produtora desta fruta do
legóricos, apresentação de Sul do Brasil; sendo Coru-
grupos folclóricos, corais e pá o maior produtor do Es-
encontro entre produtores tado.

SALÁRIO MfNIMO VAI A Cr$ 166.462
A variação semestral do semestrais serão reajusta-

INPC de abril a setembro, dos em novembro em até
ficou em 71,3 por cento, 57,04 por cento e os anuais
que será a base dos reajus- que vencerem naquele mês
tes salariais de novembro e de 153,23 por cento. O cál-
elevará o salário mínimo de culo do novo salérlo-mínl-
Cr$ 97.176 pera .. . . . . . . . mo ainda depende de con-

Cr$ 166.462. Os aluguéis firmação oficial.
PALESTRA PRODUTIVIDADE INDUS,TRIAL

Técnicos da Kepnery'Tre- derão ·àssimilàr durante a

90e vão realizar no próximo palestra uma série. de: prln-
dla 25 de outubro, no audi- cípics gerenciais da mais
tório da Associação Comer- alta importância para as
cial e Industrial de Jeraqué empresas que desejam real-'
do Sul, a partir das 19h, pe- mente progredir. As inseri-

'. lest ra sobre "Produtividade ções são gratuitas e podem
Industrial", lnteressando ser feitas pelos telefonés
principalmente à pequenas 72-1044 e 72-1746.
e médias empresas; que po-

ACIJS ELEGE NOVO CONSELHO
Na segunda-feira, dia 15 6a. Região da Federação

de outubro, será eleito o no- das Associações Comerciais
vo Conselho Deliberativo da e Industriais de Santa Cata-.

ASsociação Comercial � In- rina, com a participação de
dustrial de Jaraguá ao Sul Associações Comerciais do
que; por seu turno, elegerá Norte do Estado e às 20h,
a -diretoria da entidade, que .

jantar de confraternização
tomará passe no dia 26. no Baependi, com posse,
Naquele dia (26), iÍs 16h, onde é esperada a presença
no Centro Empresarial, reu- do governador Esperidião
nião da .Coordenadoria da Amin.

CADERNETA FAR�DA -- REDUÇÃO
No último dia 4, o BNH 'A decisão objetiva prove-

decidiu que as cadernetas car, dentro de algum temo.
de poupança com saldo in- po, o fechamento automáti-
feriar a meia Upç co' dessas contas paradas e

(Cr$ 8.933,50) e que fica- livrar os administradores
rem sem movimentação du- das cadernetas de uma ini-
rante doze meses, passem a,

.

flnldade de contas que lhes.
sofrer uma esefficie de mui- custam tempo de processa-
ta de 0,05 UPC (Cr$983,35) mento.' despesas' Com cor-
'�ao mês, até que fiq�em ze- respondência e outros en-

. radas ou voltarem a ser cargos admlnlstratlvos.
tflovimentadas pelo titular ..

Contabilistas preocupados com o

estatuto da microempresa
adequado de maturidade pa
ra esclarecer maciçamente
que, com a existência da
computação, deixou de e

xistir a exclusividade no se
tor". A garantia de merca

do que haviá trouxe muita

acomodação, ou seja, "ge
rou uma falta de senso par
ticipativo muito grande".

Cabe, portanto, às entl
dades Inverter este quadro
salientou Flávio da Cruz.

Na nossa maneira de pen
sar, deviam os interessados
da microrregião, tomar par
tido ativo, na defesa de seus

interesses e dos que, como

a Associação e o Conselho
Federal e Regional de Con
tabilidade, congregam e fis
calizam a atividade do con

tabilista, para que a classe
se· afirme como· categoria
profissional.

A própria Escola Técnica
de Comércio São Luís devia
engajar-se no movimento,'
para, quando muito, justi
ficar a sua existência na for
mação de profissionais que

, estão. fadados a desapare
cer'.

Cada profissional deve
manifester a sua oprrueo,
nem que seja para comprar
Um exemplar deste semaná
rio e enviá-lo ao seu depu
tado estadual preferido.
'A Associação dos Conta

bilistas e o CRC-SC não de
viam omitir-se neste pro
blema.

Cada um deve fazer a sua

parte. ,Agora e JÁ. Depois
, pode ser tarde. Quem avisa

, ernlqoé. '

Eu já fiz a minha! E Vo
cê? Lembre-se: a união fa1
a força!

E.V. 'Schrriöckel '

Contador n.O 1.605

Sobre o assunto este se

manário já se manifestou
diversas- vezes, abordando
aspectos que envolvem as

microempresas, de um la
do e os contabilistas, do
outro.

Eis que, agora, volta o

assunto à tona, na palavra
do Professor Flávio da Cruz.
Nas ocasiões anteriores a

lertamos a Escola Técnica
de Comércio São Luís, a As

sociação dos Contabi listas
de Jaraguá do Sul e a Dele

gacia local do Conselho Re

gional de Contabilidade so

bre a necessidade de se mo

vimentarem os interessados,
para que não possam os in
teressados dizer depois que
não foram ouvidos, Omitir
se é concordar. Logo ...
Mesmo reconhecendo a

importância do Estatuto da

Microempresa para a econo

mia catarinense, o Professor
Flávio da Cruz, da UFSC,
que participou das comemo-:

rações referentes ao "Dia do
Contador", manifestou a

sua preocupação corn os

possivers reflexos sobre o

mercado de trabalho daque
la categoria profissional.
Ao mesmo ternpo chama a

tenção des entidades
.

de
classe. e dos contabilistas
em geral para a necessidade
de ampliarem o seu grau de

mobilização e partíclpação
política.

Segundo Flávio, o refle
xo do Estatuto sobre o mer

cado de trabalho decorre de
uma "disfunção �a forma
ção meramente teenleiste
que é proporcionada ao pro
fissional de contabilidade
.nos tempos atuais". Se ele
recebesse urYla formação em

,

bases científicas, sublinhou,
"o grau de interferência do
Estatuto sobre o mercado
não seria tão grande pela
simples eliminação de en

traves burocráticos e de

carga fiscal sobre o contrl
buinte" .

Neste sentido, frisou, ca

be à universidade rever a

base da capacitação de do
centes, "dando atenção à

preparação dldätico-pedaqó
gico, pois hoje temos bons

profissionais querendo trans

mitir conhecimentos sem

conhecer absolutamente na

da da técnica de ensino" ..
Flávio apontou alguns

pontos positivos do Estatu-
� to da Microempresa: cOm

bate à ehamada economia
invisível; redução dos cus

tos de fiscalização da arre

cadação por parte do Esta

do: 'e oportunidade para
surgimento de neves empre
endimentos.

Ma� FC'r outro lado, ob-

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do SuJ

COMUNICADO
A Prefeitura Municipal de Jaraguá do ..Sul, por íntermé

dlo da Secretaria de Planejamento, comunica aos mu

nícipes que, de acordo com a Lei Ml:Ji-licipal N." 47�, de
31 de dezembro de 1973, fica estabelecido o seguinte:
1) É obrigatória a construção, reconstrução e reparo

de muros e calçadas nas ruas pavimentadas.
2) O prazo para a feitura é de 6 (seis) meses, conta

do a. partir do término da pavimentação da rua.

3) Antes do início da execução-dos muros e calçadas,
deverá ser requerido, gratuitamente, na Prefeitura,
o respectivo alvará, ocasião em que o munícipe se

rá orientado a respeito d? tipo de revestimento, ma
terial e técnica de construção das, calçedas.

.4) Nas calçadas já prontas, para rebaixamento do meio

fio, o interessado deverá requerer licença à Prefeitura

5) Nas calçada'? não podere haver degraus, cunhas, sa

liências e/ou depressões" exceto o chanframenta 'Pa
ra acesso e saída de veículos, abrangendo 30 em a

parti r da faco externa do meio-fio.
.

Jaraguá do Sul, 9- de outubro de 1984. '

DURVAL VASEL . ARIST1DES PANSTEIN
Prefeito Municipal Secreto de Planejamento

servou 'pede trazer incenti
vo a sonegações fiscais, li
gadas principalmente à di
visão geográfica de alguns
impostos, como o ICM". A
lém disso, o Estatuto "po
derá retirar do

-

microem
presário a parceria de uma

assistente e conselheiro lo
cai livre do atrelamente- es

tadual e conhecedor das di
ficuldades reais que ocor

rem de acordo com as ca

racterísticas próprias de ca-

da empresa".
.

Ele acha que, no 'momen
to, "não é possível implan
tar, com êxito, o projeto dã
microempresa sem alterar a

política econômica". Acres
centa que "qualquer .proje
to dessa ordem provoca re

flexo econômico imediato".
O .palestrante apresentou

aos participantes do debate,
moção aprovada pela 8a.
Convenção de Contabilistas
de Santa Catarina, realizada
em Joaçaba. O documento
propõe-se a levar à· classe
política de Santa Catarina
"uma reflexão sobre a dls

pensá de escrituração con

tábil e principalmente sobre
a retirada da assessoria le
cal e independente, em fa
vor de uma desorganização
gerenciaJ da microempresa
ou d� um tutelamento não
neutro por parte do Esta�
do".
Assinala, por outro lado,

que "existe típícamente
uma preocupação lmedla
tista e quantitativa que tor

ne o contabilista um ho
mem cansado e muito re

sistente a discutir aberta
mente as suas questões e

participar da vida política,".
.

Na sua opinião, "falta. às
entidades de classe um grau

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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NASCIMENTOS
Dia 25 de setembro
Jone Silva, filho de Valdir
(Alice) Costa.
'Dia 01 de outubro
Maristela, filha de Leonor
(Lídia) Cardoso. .

Nádia Paula, filha de Celso
(Maria) Vieira ..
Vaneide, filha de Alfonso
(Elfi) Köhler.

Dia 02 de outubro
Calinca, filha de Rubens
(Elvira) Umlauf.

'

Dia 03 de outubro
Jocemar César, filho de Jo
ão (Maria) Santos.
Terezinha Aparecida, filha
de Geraldo (Marly) Faust.
João Paulo, filho de Raulino

. (Maria) Volles.

Dia 04 de outubro
Fátima, filha de Areneu
(Maria) Junkes.
Maycon, filho de Gilberto
(Maria) Franzener.

Susimara, filha de Egon (A
linda) Krueger.·

.

Dhl.05 de outubro
Micheie, filha de Clóvis ·(AI.
ciléia) Wenholz.
Fernando, filho de Renato
.( Kátia) Schultz.

Dia 07 de outubro
Daniela, filha de Nélson (E
rica) Lemke.
Vilson Jr., filho de Vilson
(Maria) Silveira ..

FALECIMENTOS
Dià 04 de outubro
Alicio Verbinnen dé Ávila,
64 anos.

Anúncio não é .

despesa, é
investimento.

Anuncie aqui e tenha
retorno garantido.

CORREIO DO POVO
Fone: 72-0091

Oração ao
Espírito Santo

Esoírlto Santo, vós que
me esclareceis tudo, que
iluminai.s todos os -cami
nhos, cara que eu atlnle
a felicidade. Vós que me
dás o dorn divino de per
doar e esquecer . o mal
que me fazem, Quero nes
te ourto diáloao acrade
cer-vos por tudo -e con
firmar mais uma vez que
iamais quero seoarar-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 àl6ria
perpétua na Vossa com
panhia

.

e na companhia
de meus irmãos. A pes
soa deverá fazer esta 0-
rac;?o 3 dias seq,Jldos,
sem dizer o· pedido, den
tro ae 3 dias' será alcan
çada a araça, por mais
difícil que seia. Publiçar
assim que receber a Qra
ca. Por araças alcánca·
das. (M.B.

ANIVERSARIANTES

Aniversariam hoje: 13
Sra. Maria, esposa de Alba
no Stingh.en; Sra. Regina,
esposa de Eugênio Gascho;
Sr. Sílvio Paulo Prodoehl,
.em Ctba.; Rosângela Fátima
Ferrazza, Schirley S. Stein,
Demis Giuliano Ritta, em

Petrópolis-RJ.
Aniversariam domingo
Sra. Hildegard Albuns Ba

ratto, Sra. Anita Voigt, Sr.
Clóvis Marcelino Gonçalves,
Sra. lolanda Barg Perin.

Dia 15 de outubro
Sra. Tereza Stinghen, Leo
nor Tomaselli, 'Sr, Adolfo
Bartei, no Itapocuzinho; Di
naldo José Darem, Sr. Fran
cisco Engler Sobrinho.

Dia 16 de outubro
Sra. Alrona, esposa de Wal
ter Bartei; Maria Schiochet,
Sr. Jackson Luiz Müller.

Dia 17 de outubro
Sr. Waldeburg Hinsching,.
Sra. Adele B. Herrnenn. em

Corupá; Sr .. Afonso Nagel,
Srta. Veneranda Rincaves-.
ki, Sra. Emma, esposa de
Reinoldo . Bartel ; Sra. Zélia
Maria Dagostin Meiler, em

Florianópolis; Sr .. Eggon J.
da Silva.

.

Dia l' de nevembre
Sra. Paula Rubini, Sra. Ed
na Bruhns Vemuth, em Jo

lnville. : Romi Ellsabet Sch
neider.

o avesso

do mundo

Dia 19 de outubro
Sr. Leopoldo Karsten, Leu

rival Stein, Sr. Arno Blank,
Sra. lIena, -esposa de Ernal
do Bartei, Valdir Luís Hol-
ler.

.

CORREIO DO POVO

Proclamas de Casamento

Edital 13.931 de 05.10.1984
laercio R"mthúm e Dalva
Pakuszewski. Ele; brasilelro
solteiro, operário, natural
de Sobredinho-Bresilia, do
miciliado e residente na R.

Lourenço Kanzler, 467, n/
cidade, filho de Elias Ram

thum e de
-

Vali Ramthum.
Ela brasileira, solteira, coso

tl:Jr�ira, natural de Jaraguá
Esquerdo, neste distrito, fi
Ihade Paulo Pakuszewski e
de Paula Kitzberger Pakus
zewski.
Edital 13.932 de 05.10.1984
Antonio Roberto Jucá Fon
tenelle 'e Maria Aparecida
Corradi Ferreira. Ele, brasi
lei ro, divorciado, engenhei
ro, natural de Fortaleza-Cea
rá, domiciliado e residente
na Rua Egidio Vicente de

Souza,29, nesta cidade, fi·
lho de Oscar Fonrenelle e de
Carmen Jucé Fontenelle,
Ela, brasileira, solteira, ado
ministradora de empresas,
natural de Vitória, Espírito
Santo, domiciliada e res i-

dente na Rua Egidio Vicen
te de Souza, 29, nesta cida
de, filha de Edgard Ferreira
dos Santos e de Maria da
Penha Corradi Ferreira.

Edital 13.933 de 08.10.1984
Gilmar Gabriel . Maurissens
e Angie Mari Sousa.
Ele, brasileiro, solteiro, co

merciário, natural de Co ru

pá, neste Estado, domlcllia
do e residente na Rua 14 de
julho, 2412, Campo Grande,
Mato Grosso do Sul, filho
de Gabriel Maurissens e de
Erica Karsten Maurissens.

Ela, brasileira, solteira, au

xiliar de escritório, natural
de Jaraguá do Sul; neste Es
tado, domiciliada e residen
te na Rua Padre Pedro Fran

ken, 253, nesta �idade,'filha
de Mario Sousa ede Jandira
Pereira Sousa.

Áurea Müller Grubba, Oficial do Registro Civil ao

1.0 Distrito da Comarca de Jaraguá do Sul. Estado de San
ta Catarina, Brasil. Faz saber que ccmpereceram em Car
tório, exibindo os documentos exigidos pela lel, 3 fim de se

habilitarem para casar, os seguintes:
Edital 13.926 de 03.10.1984 Konell e de Terezinha de
Àntonio. Gualberto Pereira Souza Konell.
eDorlida Silva Corrêa Edital 1:3.930de 05.10.1984
Ele, brasileiro, solteiro, en- Henrique Purnhagen e Rosa-

fermeiro, natural de Jara- ne Teixeira. Ele, brasileiro,
guá do Sul, neste Estado, solteiro; auxiliar de conta-

domiciliado e residente na bilidade, natural de Curiti-
Rua Irmão Leandro, 425, ba, Paraná, domiciliado e

nesta cidade, filho de Anto- -residente na Rua Pastor Fer-
nio João Gualberro Pereira e dinando Schlüenzen, 173,

/de Tereza de Freitas.. Ela, nesta cidade, filho de Hein-

brasileira, solteira, cabelei rich Gerhardt Purnhaqen e

reira, natural de São Bento de I ris Lindner Purnhaqen.
do Sul, neste Estado, domi- Elà, brasileira, solteira, es·

ciliada e residente na Rua criturária, natural de Caça,
Arquimedes Dantas, 162, n/ dor, neste Estado, domici-
cidade, filha de Juvenal da liada e residente na Rua
Silva Corrêa e de Maria Francisco Hruschka, em Ja,
Corrêa. requé-Esquetdo, neste dis-
Edital 13,927 de 03.10.1984 trito, filha de Valdomire

.
João Olegário Corria e Sll Alves Teixeira e de Anair
via Inês Temlo. Ele, brasi- de Mello Teixeira;
leiro, solteiro, músico, natu
ral de Guaramirim, neste

Estado, domiciliado e resi
dente na Rua Joãó Picolli,
nesta cidade, filho de Oie,
gário Corrêa e de Vergín ia
Florinda Gonçalves. Ela, bra
sileira, solteira, do lar, na

tural de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na Rua
João Bertoli, nesta cidade,
filha de Mario Augusto To
mio e de Maria Ema 'Fagun-
des Tomio. .

Edital 13.928 de 03.10.1984
Rufino Hoeltgebaum e Re
sani Theilacker. Ele, brasi
leiro, solteiro, ferrámentel
ro, natural de .Indaial, n/
estado, domiciliado e resi
dente em Estrada Garibaldi,
neste distrito, filho de .AI
fons Hoeltgebaum e de Eri
ka Hoeltqebaum. Ela, brasi
leira, solteira, do lar, natu

ral de Jaraguá do Sul, nes

te Estado, domiciliada e re-

sidente em Estradá Garibal-
Um casal de velhinhos di, neste distr ito.v filha d�

passa pela rua e ouço co- Heins Theilaêker e de Elfi
mentário de um gaiato: São Marquardt Thellacker,
dois imorais. - "Quem? Edital 13.929de 03.10.1984

�i'��}'i���:�;� �:�:�;;�;. �:�$K�;i;�O:�·� r�·;·;;;:-'�R;�""M;t;�l
bl

Eie, brasileiro, solteiro, co- o. /�"CS IM l'. I <, i.

�i:� i,;��x� :��7í���}n�l� ��e:ci��iosu:�a���� d�s�:��� i.lo
,/ �

.� nal Bem-me-Querp.;,o,certos cartazes de propa- domiciliado e residente na O. (i\
'-U� o.

ganda. E. o meu amigo co- �� 0C!J13La i�Rua Joinville,730, nesta ci �� Com carinho e amor. ��
menta: - "E quando o se- dade, filho de Udo Weege e �� Deixe suas crianças de Oa 4 anos �I
xo não é explícito"? e As. d Ad B h W' EI ·i b d' cl F E 'I S' �

e a e rens eege. a,' �� so nossos cui a os. uncionamos a rua mi io tem �
revistas por.nográficas são b '1' I' '1' .0

2008 d' h·iirasl eira, so telfa, auxi lar �� n.O 180 - Fone 72- ,com aten Imento por ora, �§proibidas p'ara meno. res de d 't'
.

I d J.O d d I b f' �
e escrl OrlO, natura e a- �� meio perío o ou perío o integra, em

a.m
iente a etlvo,

III18 anos. E porqúe não para raguá do Sul, neste Estado,' §� alegre e seguro. A freqüência poderá ser em somente 2 �

maiores de 60? e Estados d
.

'1' d 'd O.

omici la a e resl ente na �� ou 3 dias, a combinar. Direção de Suzana Ampessan
Unidos e Rússia estão' inte- R II .�

ua João Pico i, 565, nesta �
•.�o (psicóloga') e coordenação de Birgit Zin (pedagoga). o

ressados no aproveitamento 'd d f'll d I b'
.�

CI a e" I la e ngo erto �-,ooo.o.o.o.o.o.oooeo.oeo.o.o.o.o.O.O.iI.DooeO.ooo.o.o.o.0.0.0"".0.00000.0.0.000.0.0.0000''1
da pa rapsico I09 i a com a rm a

.Q.oeoeo.O.O.O.O.D.O.O.O.O.oeo.o.o.�o O.O.O.O.O.O.O.O.O.G.O.oeo.oeo.o.o.o.o.o.o.�.c.o.o •.

de guerra'para detectar sub-
.

rCOMPRE UMA HONDA EM MOTO SCHROEDER E ECONOMIZE GASOLINA E DI- '"'\
marinos e outros perigos NHEIRO. VE'RIFIQUE NOSSOS PLANOS DE PAGAMENTOS E A NOSSA liNHA DE

navais, terrestres ou astro- PRODUTOS. TEMOS TAMB_!:M À VENDA_MO:rOS USADAS•.
návticos. Se a coisa fosse no

�
Revendedor Autorizado.

Brasil tudo acabaria em ses- � . � �� �
.

I 11.#r�/J.rA
'I'

....

são
.. espírita, pelo menos. t.II1.AJUlJI �� RONDA

(João Cla l:ga), U<-l�'I.I"''''''U\.lo

Edital 13.934 de 09.10.1984
Jacinto Sawulski e Catarina
Fortunata Ronchi.
Ele, brasileiro, solt., guarda
noturno, natural de Massa
randuba, neste Estado, do
miciliado e residente na Rua
João Carlos Stein, nesta ci

dade, filho de José Sawuls
ki e de Ana Gauczinskí Sa
wulski. Ela, brasileira, sol
telra.ido lar, natural'de Ja

raguá do' Sul, neste Estado,
domiciliado e residente em

Barra do Rio Cêrro, neste

distrito, filha de João Gue
rino Ronchi e de Maria Ron
chi.

Edital 13.935 de 09.10.1984
Carlos Otavio Cesconetto e

Marlete. Pavanello. _

Ele, brasilei-ro" solteiro, o

perário, nãtural de Guatá
Lauro Muller, neste Estado,
domiciliado e residente em

Santa Luzia, neste distrito;
filho de Otavio Cesconetto
e de Rosa Meurer Cesconet
to. Ela, brasileira, solteira,
operária, natural de Jaragu'á
do Sul, domiciliada e resi
dente em Santa Lu.�ia, neste

distrito, filha de Luiz Peva
nele e de Mathilde Zapella
Pavanello.

-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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DECRETO N.O 1.004/84
Aprova projeto de parcelamente
do solo em forma de loteamento.

O PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso de suas atribuições e nos termos da legislação vi

gente, em espeeial a Lei Federal N.O 6.766/79, a Lei
Estadual N.O 6.063/82 e a Lei Munic:ipal N.o 575/75;

DECRETA:
Art. 1.° - Fica aprovado o projeto de parc:elamen

to do solo em forma de loteamento, c:ontendo .

20.000,00 m2, entre 44 lotes edific:áveis, 1 lote para
uso público espec:ial e.2 ruas abrangendo a totalidadé
cio imóvel de propriedade de ELETROMOTORES WEG
S.A., matric:ulado nesta Circ:unsc:rição Imobiliária sob o

N.o 8.773, situado à Rua 601, Bairro João Pessoa, Zo
na Urbana deste Munic:ípio, tudo c:onforme planta apro
vada, anexa a este Dec:reto.

Art. 2.° - As superfíc:ies destinadas ao uso ee

mum do povo e uso públic:o espec:ial passarão a inte
grar o Patrimônio Públic:o Munic:ipal após o ato de re

gistro do loteamento em c:artório competente. Tais sU

perfíc:ies são as seguintes:
a) Rua "A", com 1.952,15 m2; Rua "B", com .

1.649,88 m2, mais 194,00 1n2, cerrespendente
ao passeio da Rua 601, destinadas ao uso ee-

mum do. povo. '-

b) 1.301,30m2, destinada ao uso público espe
elal.

Art.3.0 - O loteamento passa a se denominar
"Vila. Vieiras" e a' Rua "A", c:om 193,00 m de exten
são média e leito carroçável. e passeios de 7,00m e

1,50 In de largura, respec:tivamente, rec:ebe o N.o 624 e

a Rua "B", c:om 162,90 m de extensão média' e leito

carroçável e passeios de 7,00 m e 1,50 m de largura,
respec:t1vamente, rec:ebe.·o N.o 625.

Art. 4.°"_ O loteamento destina-se ao uso estrita
e predominantemente, residenc:ial.

Art. 5.° - O loteamento ora aprovado deverá ser

registrado no Cartório de Registro de Imóveis desta.
Comarc:a no prazo máximo de 180 (c:ento e oitenta)
dias, c:cntados a partir da data de publicação deste De
c:reto, sob pena de caduc:idade da aprovação.

Art. 6.° - E:ste Dec:reto entrará em vigor"a data
de sua public:ação, revogadas disposições em contrário.

Jaraguá do Sul, 04 de outubro de 1984.

DURVAL VASEL IVO KONELL
Prefeito Municipal Sec:ret. de Adm. e Finanças

FOTO LOSS
Brindes na revelação de seus filmes

Você escolhe: blusão de nylon, bolsa térmica,'
máquinas fotográficas, luvas ou posters.

Só o LOSS que dá presentes.

----------------------.-----,�

Edis apresentam pedidos de melhorias
Na ausência do líder da

bancada peemedebista, o

vereador Arnoldo Schulz
teve aprovado pedido de in

formações ao Executivo Mu
nicipal, solicitando a rela
ç50 completa dos servido
res municipais, cqm respec
tivos nomes, cargos ou fun
ções, carga horária ou local
de trabalho, até 30 de agos
to passado, justificando o

edil não tratar-se de dema
gogia, mas simr uma obri-:
'gação de prestar contas ao

eleitorado.
Lauro Siebert, pediu ao

Executivo Municipal, estu-·
dos que permitam descon
tos especiais para os estu
dantes em toda a área do
município, em razão das
altas tarifas que faz com

que o transporte coletivo
seja pouco' utilizada. Plei
teou igualmente a coloca
ção de três, luminárias na

rua que dá acesso ao Salão
Aliança,em Rio Cerro II e

que beneficia-rá também a

Escola . João Romário Mo
reira. O vereador Luiz Zen
ta requereu à divisão de
obras o patrolamento e ma

cadérnlzação da Tifa da
.

Mosca e rua Francisco Stin
ghen, assim como teve a

provada moção de congra
tulações "pelo magnífico
trabalho que' a Celesc exe·

cuta no município". A rno-.
ção foi aprovada com- dois
votos peemedebistas, não
sem antes haver discussões.
Ao Executivo, o' edil Gus-

r

tavo Mathedi solicitou mé- blica da Marechal Deodoro
Ihorlas e alargamento, a- e criticou o Samae pela
lém de retificação da estra- constante falta de água na

da a partir da Casa Corner- cidade, cortando o forneci-
cial Rau até a passagem de mente sem prévio aviso,
nível às marqens da ,BR-280 causando transtornos, prin-
e em Três Rios do Norte, do cipalrnente em edifícios, e-

Salão Alemanha à Casa Co- xigindo, da sua a,flministra-
mercial Moretti. Errol Kret- . ção, explicações acerca dos
zer, teve aprovado pela Câ- fatos ocorridos. Em defesa
mara um pedido, sugerindo' da auterquie municipal, O

a Comissão Municipal do vereador-presidente Jose G
Trânsito a instalação de si- Menel, disse que nos con-

nalização na rua Padre Pe- tactos com o diretor do Sa-
dro Franken, objetivando a- mae, Waldir Rubini, rece-

lertar os condutores de veí- beu deste a informação de
cuias a localização próxima que houve avaria na esta-

da estação rodoviária, 10- ção de tratamento, infor-
cal de grande movimenta- mando também que a esta-
ção de ônibus e pedestres ção, com a chegada de dias
que trafegam pelo local.' quentes, passaré a trabe-

O mesmo vereador elo- Ihar ininterruptamente du-
giou ci administração mu- rante às 24 horas do .

dia.
nicipal pela melhoria no Atualmente a ETA trabalha
sistema ele iluminação pú- 18 horas/dia.
....------------�--�----------

AGRICULTORES RECEBEM COLHEITADEIRAS
O Projeto Máquinas � E� Arno Borinelli e Ewaldo

.quipamentso de Uso Coleti- Prestini que formam um

vo, instituído pelo Governo grupo e o outro, formado
cio Estado, destinado á' be- por Luiz Demarchi, Paulo
neficiar o pequeno produ- Demarchi e Evânio José
tor rural a adquirir máqui- Prestini. O custo de cada
nas e equipamentos em tro- colheitadeira é de .

ca de produtos agrícolas, Cr$ 17.370 mil, financiadas
teve aprovados os dois pro-

. pelo Banco do, Brasi I. Am-

jetos apresentados por agri. bas serão paga� por produ-
cultores de Jaraguá do Sul. tos agrícolas (arroz), em 3

são os primeiros projetos anos (87 sacas anuais por
aprovados no município, da integrante do grupo) e em

charnedà "agricultura em quatro anos (66. sacas a-

grupo", para compra de co- nuais por integrante).
Iheitadeiras de arroz. As colheitadeiras já fo-

Os beneficiados foram os
.

ram entregues aos grupos
.
produtores' Lides Bortnelll, beneficiados.

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

F
,.

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

Aviamento de receitas, medic:amentos e perfumarias e os 'melhores preços da pra
ça estão aqui, Ven",a 'conferir!' _..;. Mantemos convênios com SindiCato�. ,
Av. Mal. Deodoro, n.O 1.771 (perto da Ponte do Vailatti), Fone 72-1689 - JS·/SC .

.
,'

.' _' .)

/
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Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul

DECRETO N.o 1 ;003/84
Declara de Utilidade Pública, para fins
de �esapropriação amigável ou judicial,
o imóvel que especifica.

o PREFEITO MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL, no
uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 6.°
do Decreto N," 3.365, de 21 de junho de 1941;

DECRETA:

"Árt. 1.0 - Ficam declaradas de Utilidade Pública
para fins de desapropriação, por via amigável ou judi
cial, a área de 17.155,62 m2 e a área de 351,00 m2
dos imóveis de propriedade da €OMUNIDADE EVAN
GtLlCA LUTERANA DE JARAGUÁ DO SUL, conforme
registro N.'" Rl-7.121, ficha 01 do Livro N.o 2 Registro
Geral e registro N.o_ Rl-7.122, ficha 01 do Livro N.o
2 Registro Geral, respectivamente, registrados no Car
tório de Registro de Imóveis da Comarca de Jaraguá
do Sul, pare edificação de um complexo turístico e cul-
tural.

,

-

Art. 2.° - As despesas decorrentes do presente
Decreto correrão por conta de dotação própria do Or

çamento vigente.
Art. 3," - Este Decreto entrará em vigor na data

de sua publicação, revogadas as disposições, em con

trário,
Ja'ragua do Sul, 03 de outubro de 1984.

DURVAL VASEL
Prefeito Municipal
IVO KONELL
Secret.? de Administreção e Finanças

,
- EDITAL -

AUREA MüLLER GRUBBA, TabeHã Designada de No-
'

tas e, Oficial de Protestos de Títulos da Comarca de Ja
raguá do Sul, Estado de S. Catarina, na forma da lei, etc.

, Faz saber a todos quantos este edital virem que
se acham neste Cart6rio para protestos os títulos centra:

AFONSO CRISTOFOhINI, Rua Par', s/n, nesta. GERMA·
NO O. SILVA, Rua Alagoas, 295, nesta. GRANJA JARA

GUA LTOA Estrada Garlbaldi, sIn, nesta. HAUS IMO

BILIÁRIA É PART. LTDA., Rua �res. Epit'cio ,Pessoa,
249, nesta. ISMAEL VALENTIM CAPRARO, Rua Itapo
cuzinho, s/n, Bairro São João, n�ta. INGRID STREIT,
Rua João Franzner, s/n, nesta. NILO FORLlN, Rua XV

de Novsmbro, 13,), Massaranduba. PEDRO COELHO, R.

lsldcre Pedri, 263, nesta. SUELI REGINA REINHOLD,
Av. Mal. Deodor.o, 615, nesta.

.

E como os ditos devedores não forem encontrados
e OI:) s� recusaram a aceitar a .devida intimação, faz por
lnterrnédio do presente edital para que os mesmos com

pareçam neste Cartório,. n� Rua Artur �UeJ, 78, �o
prazo da lei a fim de llquldar o seu débito ou ent�o
dar razão por que não o faz, sob pena de serem os refen

das títulos protestados _

na forma da lei, etc.

tw] Jaragu'á do Sul,. 11 de outubro de 1984.. .

Auréa Müller Grubba - Tabeliã Designada de Notas e OfI
clal de Protestos de Títulos da Comeres de J. do Sul

sc tem
a lei
.do� agro-
, ..

tOXICOS
A contar da próxima se

mana, todos os produtos a

grotóxicos só poderão ser

comercializados mediante
receita fornecida por um

engenheiro agrônomo, se

gundo determina projete-de
lei que regulamenta o uso

destes produt9s, químicos,
pesticidas e outros biocidas
em nível estadual', aprovado
na quarta-feira pela Assem
bléia' Legislativa de Santa
Catarina. O Rio Grande do
Sul foi o Estado pioneiro na

implantação da. lei cbs a

grotól5icos, seguido pelo Pa
raná e o nosso Estado é o

terceiro a implantar o do-
.> cumento legal, isto após um

ano de
. tramitação na As·

sembléia.

EMFOCO

Se,gundo o projeto, as' a
tividades de produção, co

merciai lzação, transporte e

õrmaz�namento e' o uso d�
qualquer: produto agrot6xl"
co, pesticida ou. biocida, in
cluindo os seus componen
tes em todo o território ca

tarinense, estão condiciona
dos ao prévio cadastramen..
to na Fatma e, além disso, a
neva lei só vai admitir a

distribuição e comercializa
ção destes produtos no Es
tado se forem reqlstrados
em 6rgão federal, no caso o

Ministério da Agricultura.

,

CARlS STRIKES AGAIN... E o ministro César Cals
ataca outra 'vez!? Agora passou a ser o intermediério en

tre Maluf e Andreazza. Todos os dias aparece, na TV, ar
muito sério e compenetra�o, "explicando" como acontece
rá a grande aliança... Como ele mesmo enfatiza, tudo
se resolverá graças a sua grande experiência política, sena

dor indireto que. é .. >

CALJM EID - O chamado "Tonlnho Malvadeza", no
.

entrevere em que se meteu com o candidato governist�,
em um programa de televisão na TV Manchete, não dei
xou por menes: "o senhor Calim Eid é o pior dos porcos
do Maluf". He]a vocabulário!

LEITAO - O presidente Figueiredo, às voltas com O
tratamento de coluna, deparou-se esta semana com outro
"problema": noticiou-se a demissão do ministro Leitão de
Abreu, chefe da Casa Civil.

DESMENTIDOS E EXPLICAÇÕES :_ Imediatamente in
dagado em São Paulo sobre a substituição daquele minis
tro por Delfim Neto, o presidente rebateu na brincadei
ra: "só se for outra coisa do Delfin, que ele não me con

tou". Seria mentira?, O boato ficou. Se o porte-voz ex

plicar, é porque mais cedo ou mais tarde a substituição
acontecerá. '

AINDA DELFIM - Pela primeira vez na histórià, o mi
nistro do planejamento não foi' conclusivo. Indagado cö-
mo vai' ficar a inflação até o final do, ano, respondeu:
"vai ficar um pouquinho menor". Resta saber se,' em re- ,,'

lação aos 200 e tantos por cento, esse pouquinho é, pelo
menos, um pouco menos e

.... tolerável!
MERCADO DE LIVROS NO BRASIL - Depois çlã Bie

nal Internacional do Livro, o próximo acontecimento dó
ramo será o Seminário de Mercadologia Editorial, entre
19 e 23 de novembro, na Universidade de São Paulo. Val
ser debatido o problema da qualidade da prçdução edl
torial e a falta de apolo governamental ao livro acadê-.
mico. As inscrições, abertas a qualquer interessado, po
dem ser feitas no primeiro dia.

GRILO DA SEMANA - Paulo Maluf diss� que em po
lítica vale tudo e nada é feio. Segundo ele, em política "sö
é feio não vencerl l!". Cuidado!!! (Tupã GOmes Corrêa)

Até então, os agrotóxicos
erar» vendidos' livremente e

agora, com o rigor da lei, o
uso será restringido e os

receltuérlos agronômicos só
serão emitidos após visita
do engenheiro-agrônomo à

propriedade agrícola, de
vendo conter também reco

mendação de formas de con

trole integrado de pragas e

doenças para a situação es

pecífica.lsto significa que
doravante os alimentos pro
duzidos no Estado terão me

nos agrot6xicos.

'Presentes finos para todos os gostos e

pera todas as oceslões, das
das melhores procedências, só na

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

comprove.

Joalheria � Pérola
OTICA MODERNA

Rua Reinaldo Rau, 269 - Fone 72-1823

TOPÓGRAFO
INGO JOAO BENKENDORF

Desmembramentos e medições de
terrenos em geri!_l

.

.Escritórlo: Rua Reinaldo Rau, 86 - Edifício Mário Ta

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

(residência) - Jaraguá do Sul - Santa Caterlna.

•

. � POUPANÇA
GEA'"DO SESCEMP�EGOß

,

,A poupança que constrói .

DEPOSITE NA POUPAN . A
B

�--��--�--�-----------------����--�--------------------��,Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Mais pedidos
paraa JCJ

.

de Jaraquá

EPT recebe recursos Alerta aos consumidores
de gás de cozinha

_'

-

para execuçao
.
o Governo do Estado, a

Secretaria de Cultura, Es

porte e. Turismo, através .da
Fundação Catarinense / de
Cultura estão patrocinando
Lima mostra coletiva reunin
do 183 obras de 63 artistas
cafarinenses na Fundação
Armando Alvares Penteado,
em São Paulo, de)6 de Ou

tubro a 15 de novembro. A
lém das obras em exposi
ção, conforme Udo Wagner,
Superintendente da' Funda
ção Catarinense de Cultura,
haverá' conferênçlas mos

trando o histórico da arte

catarlnense pelo crítico Os
mar Pisani e uma mostra
de filmes culturais do Esta
do.

Na abertura, dla 16, às
20 horas, estará presente o

governador Esperidião A

min, que· ne oportunidade
fará "palestra aos estudantes
de economia e admlnlstra
ção. A Fundação Álvares

Penteado tem doze mil alu
nós.

,

Ç,HEQUE PARA O EPT
O S"uperintendente da FCC,
foi portador de um convê
nio ..entre a Secretaria de
Cultura, Esporte e Turismo,
assinado com a 19a. UCRE,
'com objetivo de incentivar
e estimular o desenvolvi
ment� do Programe Espor
te Para Todos. O valer do
convênio é de Cr$ 1 milhão
e por ocasião da assinatura
do convênio Udo entregou à
Profa. I ris Barg Piazera,
cheque de Cr$ 650 mil.

-

BOI DE MAMÃO
. O Boi de Mamão de I ta

corubl, Florianópolis, que se

apresentou em Corupá, Ja

raguá do Sul f!! Guaramirim,
com muito sucesso, levou
ontem à noite milhares de
pessoas ao ginásio de espor
tes de Massaranduba, no

encerramento da Festa da
Criança.

O Decom, órgão vincula-.
do ao Ministério Público de
Santa Catarina, tem recebi
do informações de que os

botijões de gás de cozinha,
às vezes, estão sendo vendi
dos com peso inferior ao

padrão. A par das medidas
que estão sendo adotadas
para 'averiguar e coibir o a

buso de alguns revendedo-
res do produto, o Decom
recomenda aos consumido
res as seguintes cautelas'
recusar o recebimento de
botijões com lacres rompi
dos; proceder, sempre que
possível, à pesagem do bo
ti jão e verificar se o peso"
líquido corresponde ao pa-

,
drão; Se a pesagem não es

tiver correta, conservar o

lacre e comunicar imediata
mente ao INMETRO (Insti
tuto Nadonal de Metrologia
Normalização e Qualidade
lndustrial) pelo telefone
44-8888, fornecendo o no

me dq_empresa revendedora
e a identificação do veículo
de entrega e indicando o lo
cai onde se efetuou a venda
e finalmente, comunicar o

fato também ao Decom, na

Praça XV de Novembro n.O

6, em Florianópolis.

conomia popular e sujeita o

infrator à pena de prisão de
6 meses a 2 anos. Desde
que seja constatada a frau
de no peso do gás, o Decom
requisitará a abertura do
inquérito policial, • contra o

infrator, para o fim de pro
cessá-lo e condená-lo crimi
nalmente. ,

,
ALERTA INQUILINOS

Novas vozes unem-se aos

pedidos para a instalação
de uma Junta de Concilia

ção e Julgamento do Traba
lho em Jaraguá do Sul. Es
ta semana, a Assembléia Le

gislativa de Santa Catárina,
acatando, proposição 'dos
deputados Octacíllo Pedro

. Ramos e Nagib Zattar, enca
.rnlnhou aos. Ministros da
Justiça e do Trabalho e ao

Presidente do Tribunal Su
perior do Trabalho, expe
diente solicitando a instala
ção da segunda Junta de
Concilia-ção e' Julgamento
em Joinville e a primeira
.em Jaraguá do Sul, cidades

.

ceterinenses que possuem
centenas de

.

indústrias e

milhares de operários, diz a.

mensagem.
A única, Junta existente

em Joinville atende também
a Ja,raguá do Sul, São Ben
to, Rio' Negrinho e as de-

"

mais cidades. do Norte Ca

tarinense, causando acúmu
lo e morosidade no julga-'
mento dos processos. Idên
ticos pedidos foram feitos
recentemente pelo senador
Jetsen Barreto e pelo depu
tado federal Luiz Henrique
da Silveira.

Tendo em vista que de
terminadas imobiliárias têm
cobrado dos inquilinos, an

tes da. assinatura dos con

tratos de locação oude suas.

renovações, taxas de expe
diente ou serviços, que são
ilegai's e proibidas por lei,
o Decorn, lembrando que
esta práti.ca constitui con

travenção penal, alerta aos

inquilinos que ise sentirem
lesados por qualquer imobi
liária para que procurem o

seu Núcleo Executivo (Pra
ça XV, n.O 6, na Capital),
munidos do recibo referen
te ii taxa de serviço paga à

imobiliária, para ali regis
trar sua reclamação de for
ma a permitir a deflagração
do competente processo cri
mlnal.E que a Lei do lnqul
!inato proíbe que os loca
dores ou as imobiliárias co

brem dos inquilinos quais
quer valores além do alu
guei, condomínlo, impostos
e taxas de serviço público.

Mercapaulo abre sua

agência em Jaraguá
-

Em solenidade rápida e

simples, foi inaugurada na

manhã de segunda-feira, dia
8, à agência do.Banco Mer
cantil de São Peulo, do Gru

po Finasa, na Avenida 'Ge
túlio Vargas, 170. A agência
conta com 22 funcionários,
'17 dos quais recrutados na

praça de Jaraguá do Sul,
,

sendo a lla. agência do'

Mercapaulo de Santa Cata
rina e a 323a. do Brasil. Ao
ato inaugural estiveram

presentes o prefeito Durval

Vasel, Padre João Heide
mann, .o gerente Jorge Lui:z

Píccoli, o sub-gerente Paulo
Cesario Pereire,o diretor da

, Área Sul Ovídio Armelin, o

diretor l"egionaljSant� Ca
tarina Paulo Monteiro Neto,
o gerente .de Divisão da Ma
triz Paulo Luiz Ferreira, o

gerente Regional Adminis
trativo Geraldo Grigio, o

gerente da Agênciã Joinville
Laerte ,Guarnelli, Walter
Borges, da Seguradora Fina

se, além de empresários a

funcionários do IlOVO esta

belecimento bancér io, que é
o décimo de JaraJl'á do Sul.

A venda de quaisquer pro
dutos que desatendam de
terminações padronizadas
ou oficiais quanto ao peso

. constitui crime centra a e-
LOTES À'
VENDA

Vendem-se quatro lo

tes, na rua Santos Du
mont (Vila l.alau ),'
Tratar' pelo Telefone

72-0091 com Sr. Jaime.

Orlando Ribeiro
Serviços de nivelamento a

preparação de terreno.
_

Rua José Teodoro Ribeiro, 1.720 - Fone 72-1363

Ilha. da Figueira - Jaraguá do Sul - SC.

Miromaq.Equipamen-
'

tos pl Escrítôrío Ltda,
Máquinas de escrever Fac.it-Olivetti, Calculadoras Faclt,
Sharp e Disrriac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço

Mojiano e Pandin, Assistência técnica e equipe de ven

dedores. Consulte-nos!
Filial: Rua Preso Epitádo Pessoa, 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. D. 'Pedro II, n;O 166 -'

São Bento do Sul - SC.

VENDE-SE
Apartamento no Edifício' Jaraguá COm 2 quartos,

sala, copa, cozlnha, banheiro social, quarto de empre

gada com banheiro, área de serviço. Todo acarpetado. '

Entrada: Cr$ 2.500.000' (facilitado). Aceita-se carro no

negócio. Saldo a combinar. Tratar: Fone 72-1878 (co
mercial) ou 7-2-0173 (residencial).

O prefeito Durval Vasel e
o sr. Ovídio Arme!ii1, cesta
caram, na oportunidade, o

significado para a Cidade e

para o grupo financeiro, a

inauguração da nova agên
cia que presta atendimento
em praticamente todas as

áreas de operação.
r

JARDIM SAO LUIZ

Conheça os nossos planos de pagamento e compre 0_ seu lote no

JARDIM SÃO LUIZ a sua opção de morar bem,
,

Empreendi Imobiliários
Marearte ltda.

Creci 093 - 11." Região

Fories 72-1136 e 72-1411 - Jaraguá do SulAv. Mal. Deodoro, 1.179 SC.
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I Política, P�líticos, Folclore & Cia.
manter-se sobre as ondas.

.

Diz ela: "prego a etique
ta numa peça feita em casa

e ela sai, tatibi-tate, salti
tante, requebrante, toda-se
tada, como dizíamos anti

gamente ... Toda-se-todalE
o mundo aplaude a etiqueta
chique de minha filha que,
com ela, vai adquirindo so

nhos, vai arranjando namo
rados e vai arranjar mar]
do ...
Também, quem agüenta a

televisão, mostrando tanta

coisa linda? Ninguém é de
[erro, uai!

Só que no meio de tanta
. confusão de nomes e etique
tas, surgiu uma propaganda
graciosa que nos convida a

cantar. Simplesmente isto:
"Cante com a gente!" E,
quem. resiste àquele simpá
tico gordinho, de �ventãl· de

cozinheiro e chapéu de mes

tre-cuca, dançando rebolan
do macio, acabando com o

mau hurnor dele e da gente,
obrigando a todos os fre·
gueses da pizzaria a canta
rem com ele?

São de uma poesia e de
uma simpatia as propeqan
das da Rádio FM-BH, que
devem continuar em todos
os horários, convidando a

gente para parar IJI)1 pou
quinho e cantar ..•

Que alegría do japonês,
que vivacidade da vendedo
ra!

.

Mas, o qordinhc, com a

quele avental, cá pra nósl O
avental até dança sozinho!
Tão parecidas com as el

faiatarias e as salas de coso

tura do meu tempo:· traba
lhar cantando, sem impor
nada a ninguém, oferecendo

Estamos felando de pro
paqandas, Propaqanda pelo
rádio AM e FM. 'Propaganda
pela televisão, preto e bran
co e em cores, aguçando ä
idéia de compra nessa era

consumista.
Os desfiles de lindas mo

ças transformam as etique
tas das roupas anunciadas,
em grandes sonhos. As cha
cretes e as meninas do Clu
be do Bolinha.

Mas ·Se no passado o que
valia era a roupa feita pelo
alfaiate ou pelo costureiro,
hoje nem todos podem se

satisfazer comprando as

muitas etiquetas em oferta
do "Prêt à Porter"

I
uma có

pia de um qrande costurei
ro masslflcado.

É a inflação enqolindo a

classe a que se destinam as

etiquetas. .

Mas, a sinqela Maria em

sua PROPAGANDAS, ensina
como contornar essa luta de

/.

ZBESC' Q

apenas a música e a alegria,
sem preço e sem entrada,
De graça. Dá graças. E fico
em estado de graça com

elas!
É, vamos aproveitar: asso

bie baixinho, cantarole urna
canção perdida, volte a sor

rir - "Cante com a Gen
te" -!
Aqui em casa quando O

gordinho aparece, todo mun

do me grita:
- Mamãe, corre! O seu

homem vai cantar!

C�ego correndo à sala e

encontro o sorriso do bem,
matreiro e compreensivo ...
às vezes, porém, a gente
grita:
- Corre, sua vendedora

vai cantar!
E aí, quem chega trope

çando é o bem, meio acan

trado mas, cantarolando
com a vendedora: "Meu
coração amanheceu pegan
.do fogo, fogo!"

-x-

Rapidinhas, muito rapidi
nhas estórias de curta me

tragem traduzindo o humor
de algum prefeito em suas

ações como administrador
da coisa pública.

Esta que vamos contar já
saiu na imprensa da Capi
tal e se refere €10 prefeito
Germano Vieira, município
vizinho de Florianópolis.

Retornava ele de avião de
uma viagem que tinha feito
à São Paulo,

.

Como sempre, a aeromo

ça, logo após iniciado o vôo
oferece aos passageiros as
mordomias de bordo: refri
gerantes, água, café etc. etc.

A aeromoça ofereceu '

ao

"seu" Germano um cefezi
nho, que ele aceitou. Na ho
ra de servir, recomendou:

- Sem açúca r, por fa
vor!
- Oh, fez-a aeromoça-

o Senhor é diabético?
- Não senhora! - res·

pondeu - Eu sou o prefei
to de São José!

De outra feita, um alcai
de resolvia comemorar a

conclusão de uma obra com

uma grande churrascada de
,

onde participariam o povo
beneficiado, os operários
qUe nela trabalharam e ele

próprio.
Um montão de carne era

trazído para o. local e, ele
mesmo dirigindo o traba
lho de assado, constata que
falta sal. ,

Rabisca rapidamente num

pedaço de pepel e entrega
ao seu motorista" com uma

deterrnlnante ordem:
- Tr8ga isto o mais de

pressa!
O motorista se arranca

pra venda e '?torna em se

cuide com lO sacos de ::91.
-

- O que foi que você
trouxe?
- Aquilo que o "doutô"

pediu!
- Eu pedi-sal, meu arrrí

go, sal pro churrasco!
- Bem, eu não sei, mas

o negociante entendeu as"

sim!
Com a discussão entre o

prefeito e o motorista, jun
tou gente que leu o papel
zinho, onde, de fato, cons

tava 10 de cal, que os cir
cunstantes entenderam co

mo bem atendido pelo ne

gociante,
O prefeito, fulo da vida,

justificou a sua gafe:
- Só porque não botei a

cabrinha debaixo do "eil
você me compra esse tro

ço! Volte à venda e troque
isso por aquilo que você sa

be agora pra que quero!
Evi Sinsval-9/84,

. r.

Reserve estas datas: dias 27 a 28 de outubro ..

Grande festa popular na Comunidade

Evangél ica de Três Rios do Norte (marreco assado e

strudel). Não esqueça! Vá prestigiar.
��.------.------------------------------------,�

-

Jomack Com. 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 - Fon,f'} 72�2399 (comi) e

7,2-2826 (res.) - Jaraguá ele;, Sul - SC.
-----�----------------------_.,
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RELOJOARIA AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
medalhas ,e artigos de prataria estão ni'\

RELOJOARJA AVENIDA

Na Marechal e na Getúlio Vargas

FUNILARIA JARAGUA LTOA·
Calhas para todas as finalidades.

Agora também aquecedores a

energia solar.

LANZNASTER -:- O SEU RELOJOEIRO

Relógios, cristais, violões, troféus, medalhas e

artigos finos para presentes em todas

as ocasiões.

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

A moda certa em roupas e calçados está na

CINDERELA. Vista-ce bem com a

moda outono-inverno da
CINOERELA

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

TERRAPLENAGEM VARGAS
Serviços' de terraplenagem e aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos de concreto para todas as obras.

Consulte-nos!

lo Rua Jeinvllle, 1.016 - Telefone 72-1101

SHARP e DISMAC
'Venda e éssistência técnica autorizada de calculadoras

eletrônicas para Jaraguá e 'reg'ião.
COMERCIAL FLORIANI

Oficina de méquines de escritório. em 'geral.
Rua Venâncio da Silva Porto, 353 --- ao lado da Weg.1

Telefone 72"1492

CONFIRA A HIS1'(l,RJA....
Barão de Itapocu

-

... HÁ 44 ANOS

Excepcionalmente desalinhamos a.

seqüência dos anos pesquisados. É que nos

so leitor João Germano Rudolf, o
'

"Cas-'
cudo", ex-atleta e defensor do C.A. Bae

pendi; nos fez entrega cÍe um pedaço do
"Correio do Povo", de 11 de maio de 1940
onde estavam embrulhados os documentos
de seu sogro Richard Grimm, para permi
tir o' seu internamento hospitalar e, não
obstante os esforços médicos, veio a fale- '

cer . Na época era director-proprietario o

sr. Honorato Tornelin, a caixa -. postal era
12 e o semanário completava no dia ante

rior, dia 10, a sua maioridade, o 21.0 ano

de existência. Pessoalmente nos emocio
namos ao manusear este retalho da vida
do hebdomadário que serve Jaraguá, sem

'

o do Sul e saía como hoje no sabbado,
com dois "bês". Na próxima semana vol
tamos a comentar alguns fragmentos do

,

"rnais antigo" .

'

... HÁ40 ANOS
- Já se falava em economizar; em

poupar. Antonio-Tobias, pai dOe Jallile To

blas, a90r:a, Amódio, tinha uma bem sor

tida loja à\ Rua Preso Epitácio Pessoa, 652
- especialidade em artigos para homens
- sempre novidades -, com vendas so-

mente a dinheiro, quando os clientes ré

cebiam 20% de desconto, Voais floridos'
- Chitas - Riscados ___,. Brins - Case
miras -'- Linhos....;_, Tussores - Sedas -

Guarda-Chuvas, - Chapéus - Meias -

Gravatas e Roupas feitas em geral por
preços verdadeiramente razoáveis. Presen
te já estava o espírito empresarial do To
bias, base de nossa atual economia.,

... HÁ 30 ANOS
- Dia 3"de outubro feria-in-se as' elei

ções legislativas.. Em Jaraguá votavam

6.354 eleitores, com abstenção de 30%,
em virtude do mau tempo reinante. Para
a Câmara Municipal concorriam os se

guintes candidatos: UoN - Artur Müller,
com 455 votes; Fidelis Woif, , 402; Mário
N-icolini, 359; Ney Franco, 310; João J.
Bertoli, 284; João L. da Costa, 262; Fran
cisco Modrock, 258; Martim Hauck, 223;
A.dolfo Steingraeber, 174; Luiz Satler, 156;
Walter Janssen, 139; Frederico C.A, Va

sei, 129; Willy Maffezzolli, 138 e Murilo
B. de Azevedo, 73. PSD - José Pasqua
lini com 490 votos; Augusto Silvio, 386;
Waldemar Grubbe. 333; Durval Marcattoi
278; Raimundo Emmendoerfer, 260; Eri-.
ch Batista, 21�; Ignacio Steinmacher 120;
Uno Piazera, 116; Bruno IV\ahrike, 102;
'Alvim Müller, 81; Alvin Linzmeyer, 65;
Waldemar Schmitt, 56; Rudi Hornburg,
50 e Carlos Hoepfner, 39. PTB - Ma
noel J. da Silva com 142 votos; Lauro

C. BlunK, 66; José Gonçalves, 36; Aldo
'

Prada, 22 e José Castilho Pinto, 13. Das
11 cadeiras a UoN fazia 6 e o PSD, 5.
O PTB não conseguia eleger nenhum
candidato.

HÃ,20 ANOS

, _

No expediente da Câmara ,Munici-
pal de Jaraguá era lido um radiograma,
de resposta a requerimento formulado
pelo vereador Hans Gerhard Mayer, sobre
fornecimento de vacina contra febre af
tosa, o que foi criticado pelo vereadór
Schmöckel, por ter sido respondido so

mente quando já eram decorridos mais
de trinta dies, prejudicando o atraso con

siderável e atendimento ao gado leiteiro
do ,município. Alberto Moretti, represen
tente de Nereu Ramos solicitava ao exe
cutivo providências urgentes para 'a con

clusão dos serviços de ligação do Ribei
rão Grande do Norte com a localidade
de Santa Luzia, pela chamada "serrinha",
hoje urna radiante realidade. Por, unani- ,

midade de votos o, vereador Eugênio Vic

tor Schmöckel via aprovado requerimento
de congratulações ao Povo, Prefeito, e Pre

sidente da Câmara Municipal de Parana

guá-PR, pela 'passagem do 316." anlversä
rio.

.•. HÁ 10 ANOS
_;_ As Debutantes de 1974 estavam

acontecendo em Jaraguá do Sul; cujo bai

le realizava-se em 28 de setembro. Rece

bidas ne residência do casal Rolando
(Dllva ) Jahnke, após os cumprimentos
às patronesses Carmem Breithaupt, Dllva

Jahnke, Lilian Stein e Terezlnha Rocha,
foi oferecido um fino coquetel às meni

nas moças. Também comparecia a .Im

prensa "escrita, felada e televisada, repre
sentando o "Correio do Povo" a Senhora
Brunhllde Mahnke Schmöckel e a Rádio

Jaraguá, pelo seu diretor Giovani de Lima

e o "Jornal de Santa Catarina" e TV Co

ligadas -"� Canal 3, era representado pelo
famoso'e badalado cronista social Carli
nhos Müller, que hoje amargura no Paraí
so dos Poneis, em Gaspar, a perda total
de seu acervo social-cultural amealhado
'ao longo de sua carreira, totalmente des
truído pelas recentes enchentes em Blume- '

-nau. Tragédia, à parte, eram apresentadas
à sociedade local: Ana Lúcia Hafermann;

. Anair Hansen, Denise Marcatto, Dóris,Ma
riete Ferreira, Jesmane Amódio, Carin E
lizabeth Klitzke, Maria Cristina Emmen

doerfer,: Márcia Helena Mannes, Marjoi"ie'
Vieira, Mirian Elisabeth Czernay, Tania
Maria da Silva, Tereza Augusta Emmen

doerfer, Vera Lúcia Wie Ie, Vivian Mery
P. Sousa, Marra Denise Stinghen e Tania
Esthér Espezim.

' '

',PROBLEMAS �
Notificações" defecas e acompanhamento de recursos por .quem sabe das coisas e

tem longa prática no assunto. Profissiona ls especializados' examinam os problemas
com profundidade e acompanham os assuntos com ética e seriedade. Não, custa
consultar. Telefones (DDD-0432). 22-9874 ou 23-0804, chamando por Victor', ou

por Interrnédio do fone local 7�-0091.
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livros, Autores e ldéias
João Alfredo Medeiros Vieira

Você conhece os periódicos da EdltoràFóreJ'lse? Ei�los:
REVISTA FORENSE - A mais completa e tradicional re

vista de Direito do Brasil, fundada em 1904" .representan
do hoje a testemunha instrumental no campo jurfdico bra

sileiro. REVISTA BRASILEIRA DE DIREITO PROCESSUAL:

Apresenta Doutrina, Jurisprudêncie.notes e comentários so

breoDireito Processual; REVISTA DEDIREITO PENAL E

CRIMINOLOGIA: Örgão oficial do Instituto de'Clênclas Pe
nais do Rio de Janeiro, do Conjunto Universitário Cândido
'Mendes. REVISTA DE DIREITO COMPARADO i LUSO-BRA
SILEIRO: Örgão de divulgação do Instituto de Direito Com
parado Luso-Brasileiro, reunindo trabalhos- dos mais emi
nentes juristas de Portugal' e do Brasil. CIENCIA PENAL:
Publicação semestral que se destina à divulgação' de legis
iação, jurisprudênda e doutrina no campo da Ciência pe-

. nal. REVISTA DE DIREITO CONSTITUCiONAL E CIr:NCIA
POLfTICA:'Örg§o de divulgação do Instituto Brasileiro de
Direito Constitucional, que tem por objetivo a promoção
e o desenvolvimento dos estudos de Direito Constitucio
nal. Para assinaturas: LOJA A - Av. Erasmo Braga, 299,
Lojas 1.0 e 2.0 andares - Caixa Postal 269 -- Rio de Ja
neiro � CEP 20.020. LOJA B (filial) ,Largo de São Fran
cisco, 20 - Loja - São Paulo - CEP 01005-S. Paulo.
LANÇAMENTOS DA FORENSE '(recentes): "CURSO DE FI
LOSOFIA DO DI REITO",' de Oliveira Litrento; "A RES
PONSABILIDADE CIVIL NA DOUTRINA E NA JWRISflRU
DENCIA", de Ulderico Piress dós Santos (662 páginas);
"COMENTÁRIOS AO CÖDIGO DE MINERAÇÃO DO BRA
SIL", de Lauro Lacerda Rocha e Carlos Alberto M. Lacerda
(5<}5 pág.); "A INSOLVENCIA CIVIL", de Humberto Theo
doro Júnior, 2a. ed. (483 págs.); "COMENTÁRIOS À LEI
DOS REGISTROS PÚBLICOS", vais. I e II, 3a; 00., de Wil
son de Souza Campos Batalha (10073 pág.); "O NOVO PRO
CESSO CIVIL BRASILEIRO", 6a. ed., de José Cerlos Bar
bosa Moreira (enc., 474 págs.).

DR. CELSO ORLANDO STORRER DA SILV'A
ANGIOLOGIA CUNICA E CIRURGIA VASCULAR,

Doenças da clrculaçãc, varizes, erterlcesclerose,
trombose, embolia, erisipela, flebite,

hemorróida, etc.
Rua Guilherme ,Weege, n," 34 - 1.0 andar
Fone 72-2500 -- Jaragllá do Sul - SC.

Venha conhecê-lo aqui:
--------------------��--------------��------�--------------------�----�--[_

Emmendoerfer Comércio -de· Veículos Ltda.

Deutsche Ecke Schlafe dich gesun_d
und 'schoen (II)

hungsweise Seuerkrsutseft,
'auch Rettich - und Karot
tensaft. Am Abend, wenn

.der Magen wirklich ein we

nig zu knurren begann; kna
bbertesie etwas· ungesuess
ten Zwieback oder eine
Scheibe Knaetkebrot. Ein

Fassttag ohne Entbehrung,
ohne Arbeitsuntérbrechung,
wobei sie sich. sehr wohl
fuehlte. Der Magen ganz ge
wiss ebenfalls.

, Sie vertrat die Auffassung
-

dass ohne geordnete Darm
- und Magenverhaeltnisse,
ein gates Aussehen und da
rueber hinaus eine Regene
ration des Koerpers unmoe

glich ist. Jeder Arzt wird
ihr darin uneinqeschraenkt
zustimmen. Koerpertraining
und auesserliche Schoenhel
tspflege im Dauerzustand
der Darmtraegheit helsst
Muehe, Zeit und Geld' voel
lig nutzlos verausgaben.
Geregel te Verdauungstea

tigk�it ist. die Vorassetzung
fuer ein stets frisches, gutes
Aussehen und verhilft zu

einer angenehmen, unges
toerten Nacht ruhe.
"Niemand rate 'ich, zu

kuenstlichen, beaeubenden
Schlafmitteln .

zu greifen.
Sie gelten mir, um es mit
einem Wort zu sagen, als
unnatauerlich. Was aber,
unnatuerlich ist, kann der
Natur' niemals foerderlich.

ten Tag hindurch koerper
lich und geistig .zu 'einer
befriedigenden Leistung un

faehig.
Seine Stimme ist gereizt

oder von melancholischen
Anwandlungen gefaehrdet.
"Ich schlafe gern, ich sch
lafe· gut, ich schlafe viel!"
oab Bernard Shaw einem

Zeitungsreporter zur Ant
wort, als dieser wissen wol
lte, ob der Dichter viel oder
wenig schlafe. Shaw lebte
in seiner zweiten Daseins
haelfte streng vegetarisch.
Er war so abgehaertet, dass
er auch ueber die Winter
monate vor' dem Fruehstue
ck kurz schwimmwn ging!
Er, war ein begeisterter
Sportler bis ins hohe Alter
hinein. Seine putitanische
Lebensweise lless ihn vie

rundneunzig- Jahre alt wer

den. :

Noch etwas sehr Vernu

enftlges und Nachahmens
wertes fuehrte die Kuenst
tierich durch: jede Woche
'einen Fasttag. Sie hielt ihr
Lebtag viel auf gute, lecke
re Mahlzeiten in froher,
heiterer Umgebung und an

.reqender Gesellschaft, doch
ainmal woechentllch schenk
te sie ihrem Magen einen

Ruhetag. Da gab's tagsue
ber, verteilt auf etliche
Stunden, frische Buttermil
ch, langsam schluckweise
getru.nken, oder sie nahm
einen Fruchtsaft im Wech
sel mit Gemuese - bezie-

sein!",

(Sebastian Kneipp)

Knelpperfahrens Leute, sor
gen fuer guten Schlaf auch
durch feuchtkalte Waden
wickel. Ich kenne eine Da
me, die nie ohne ihre Wa

denstruempfe verreist; sie'
schwoert darauf, dass es

ihre eingewickelten Waden
sein, die ihr Nacht einen ge
sunden, langen Schlaf schen
ken.

Ich moechte ergaenzen,
dass einige Trpfen Baldrian
auf einem Stueck Zucker o

der etliche naturreine Hop
fenpi llchen ' gleichfa IIs in
Morpheus Arme fuehren
koennen.

Wohnst du in laerrnre]
eher Gegend, beklagenswer
ter Leserfreund, dann ste
cke dir ein Pasrehen Wachs
watte in die Ohren. $0 bist
du abgeschirmt gegen Sch
nerchkonzerte, gegen Stras
senradau, ja selbst gegen
das Klingeln deine Tele
fons. Du hast die Stille, die
du ersehnst.
Jedem erwaachsenen Mens
chen moechte ich wuens

chen, 'dass er's auch bleiben
laesst mit den Tablettehen
und an ihrer Stelle mit Ap
fel un'd Eimerehen ins Bett
marschiert! Wo h I be
komm'sl

Nichts bringt den moder
nen Menschen so sehr he
runter wie ein Mangel an

Schlaf. Im Gesicht um Jah
re gealtert, ist er nach sch
lafloser

.

Nacht oder viel
zuwenig Schlaf den naechs- '

,Av. f;t\al. Deodoro, 557 - Fon�s: 72-0655, 72.0060 e 72-0969 - Jaraguá do Sul.
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COMPETiÇÕES HíPICAS SAO A-

'TRACÕES -'- Numa iniciativa dos
Srs. Álmiro Krüger e Edson Meier,
Jaraguá do Sul ganha neste flnal-de

semana, o Alson Jockei Clube, em

raia reta, de 400m de distância. O

torneio inaugural que reunirá ani
mais de' Rio Negro, Rio Negrinho,'
Jaraguá do Sul, Timbó, Indaial, Be

nedito Novo, Joinville, Blumenau e

Massaranduab, será em homena

gem a Durval Vasel, Ivo Konell, Ed
mond Saliba, Carlos Weber, Alfre-

, do Mendes e Rufino Ternoski. O

Jockei Clube de Jaraguá do Sul lo
caliza-se no Jaraqué, 84, com entra
da na Casa Comercial de Wiga.ndo
Meier. A programação- de inaugu
ração iniciou-se ontem à noite, mas,

oficialmente o hipódromo será

inaugurado às 10horas pelo Prefei
to Municipal, sequindo-se churras
co à moda da casa às 12h, e às 15
'horas, início do torneio.

No domingo, novas competi
ções hípicas' estão marcadas, para
as 10 horas, com a realização da
primeira penca; às 11 h a segunda,
às 13h30 a tercei ra e às 14h30 a

quarta penca (cada qual com três
cavalos ), estas, com animais de

Jaraguá, Campo Alegre, Rio Neqri
nho, Rio dos Cedros, Massarandu
ba e Joinville. A premiação ao pri
meiro colocado será o total das

.inscrições, ao segundo Cr$, 150rriil
e ao terceiro Cr$ 100 mil. O tor-,

neio inaugural vai ser concluído
às 16..;horas de domingo.

VOlEI E BASQUETE REÚNEM
29 EQUIPES - Um número, até
certo ponto surpreendente de e

quipes inscreveram-se para os 1.Os

Campeonatos Abertos de Volibol e

Basquetebol, da recém-fundada li

ga Regional de Volibol e Basquete
bol que tem na presidência o des

portista Ralf Egerlõnd. Vinte e nó

ve equipes disputarão 71 jogos
das fases de classificação e final'
desses certames, qeu deverão co
meçar no dia 15 próximo. No voll
bol masculino participarão Ki-Kas
ka e AGV (Guaremlrtm ), Vila No

va, Armalwee, Arweg', Ind. Reuni

das, Met.. Lombardi, Cobras, Met.'
Wiest, Kohlbach. Marcatto e Jara

guá Fabril e no feminino, a AGV

(Guaramirim), Armalwee, Kohl

bach, AABB, Met. Lombardi, Ind.

Reunidas, Arweg, Raio X, Clube
das 12 e Met. João Wiest. No bas-

quetebor (só masculino), o Colégio .ler realízadc no Ginásio de Esr-or-
Holando Gonçalves, Menegotti, U- tes Artur' Müller. As garo�as do han
cre, Gráfica Avenida, 'Armalwee, debol venceram as integrantes dos
Cobras e Arweg. Na quarta-feira, selecionados de Criciúma, Blume-
dia lO, no Sesl, a diretoria da Liga nau e Joinville, ficando com o pr i-
e Clubes participantes reuniram-se melro lugar. Joinville derrotou Cri-

para os acertos finais,_assim como ciúma e Blumenau e Criciúma ven-

para entrega das tabelas de jogos ceu a Blumeneu. ficando então Ja-
e reçulamento dos campeonatos.., inville com o segundo lugar, Criciú-'

PRIMEIRONA, COMEÇA COM ma em terceiro e Blumenau em 4,,0.
'

AGRESSÕES A ÁRBITRO - A Liga No volibol masculino, a seleção de

Jaraguaense de Futebol deu início Jaraguá perdeu as três partidas a-

domingo, dia 07, ao Campeonato mistosas diante de Criciúma. E co-
'

da 1 a. Divisão de Amadores., da mo boa notícia, a atleta Marina

qual participam .quatro equipes a- Rudolf, de Jaraguá do Sul, foi con-

penas e onde já se registrou ag res- vocada para integrar a Seleção Ca-

são a árbitro. Mesmo extra-campo, tarlnense que disputará em novem-

o diretor de árbitros da LJF, Wal- bro o Campeonato Juvenil Brasilei-

demar Vieira, foi atingido em Ne- ro de Handebol, no Paraná.

reu Ramos, após a partida em que TREZE JOGOS MOVIMENTAM

o Estrella local empatou sem aber- O PELADAOj84 - O Camp. Mu-

tura de contagem com o Cruz de nicipal Aberto de Futebol de Salão,
Malta, de Rio da Luz. Na prellml- o Peladãoj84, da DME/LJFS, mo-

nar deste jogo, pelo campeonato de vlmentará neste, sábado e domingo
júniores, o Cruz de Malta sapecou treze partidas, pelas sétima e cita-

3 gols a O sobre o Estrella. Na ou- va r-odadas, no Agropecuário. A

tra partida da rodada, na Barra do partir das 13h30. deste sábado;
Rio Cerro, o Botafogo perdeu em jogarão: Novo Horizonte x Ro Ii-

seus próprios domínios para o Rio nhos, Senai x Fluminense, Pinguim
Cerro, campeão da 2a. Divisão, x Olimpicus, Águas. Claras x Cone-

por 2 a O e, antes disso, o clube. za, Mirtes "x Gráfiea Avenida, Ca-

da estrela solitária havia amarga- xias x América e Ind. Reunidas A

do nova derrota, nos júniores, por x Grêmio e, domingo, a contar das
2 a 1. Pela tabela, não haverá r07 8 horas, Asa Negra x Conf. Neusa,
dada neste domingo, mas sim, so- União Nagel x Fantmen, Malwee x

mente dia 21, entre: Rio Cerro x Olipê, Rádio x Corinthians B, Pa-
Cruz de Malta e Estrella x Botafoqo. pel Plast x Columbia e Fantásticos

URBANO PASSA A SEGUNDA x Juventude. No último final-de-se-
FASE DO ESTADUAL - Vice-cem- mana, os resultados foram Grêmio

peã citadina de 84, a equipe da 1x4 Super Lenzl, Juventude 1x2
Cerealista Urbano foi a única de Ind. Reunidas A, União Nagel WxO

Jaraguá do Sul a consequlr clessi- Olipê, Fantmen 2x2 Asa' . Negra,
ficação à segunda fase do Campeo- Conf, Neusa 2xO Malwee, Colum-
nato Estadual.de Futebol de Sa- bia 4x3 Corinthians B, Satélite Ox3

Ião, após a complementação da Papel Plast, Fantásticos OxO Arse-

primeira etapa, no último sábado. pum A, Coml. Jaraguá 4x2 Zonta,
No Ginásio de Esportes da AABB, Portuguesa 3x3 Caif, Ind. Reunidas
em Jaraguá do Sul, ) as represen- B Ox5 Costa e Silvai Pinquela 0)<3
tentes da cidade foram derrotadas, Emmendoerfer, União Arsepumäxü
a Mirtes, no juvenil, por 3 a O, Brahverde e Weg Máquinas 1x7 Lo-
na prorrogação, e a Jaraqué. Fabril, ni-Mar.

para a Hass, de Pomerode, por 7 a JOGOS SESIANOS DE SALÃO'
4. Em Blumenau, pela categoria EM NOVEMBRO - No período de

juvenil, a Arweq que já havia per- 23 a 25 de novembro, serão reell-
dído aqui, foi derrotada pela AABB zados em Jaraguá do Sul, os 1.os
5 a 2, ao passo que a Cerealista Jogos Seslenes de Salão reunindo
Urbano consolidou a sua clessifl- 18 empresas (687' atleta�) em tor-

cação, 'ào empatar com a Hemmer no das, disputas de canastra, dorni-
a três gols, após estar perdendo por nó, general, tria; tênis de mesa,'
3xO. Como havia vsncldo a Hemrner,

'

truco.xedrez e sinuca. Participarão
aqui, por 3 a 2, no sábado

-

ante- v dos Jogos o Corpo de. Bombeiros,
rior, conseguiu a classificação pa- Carreçarlas Hornburg, Marcatto,
ra a segunda etapa, contra equi- Kohlbach, Celesc, Gráfica Avenida,
pes do Oeste Catarinense. Construtora Seria, Ind. Reunidas

HANDEBOL VENÇE INVICTO Aaguá, Viaçã� Canarinho, Mela'
O QUADRANGULAR - ([) handebol lúrgica Lombardi, Metalúrgica João
feminino de Jaraguá do Sul, surgi- Wiest, Malwee, Dalmar, Menegotti,
do como uma das gratas revela- 'Eletromotores Weg, Weg ,Máquinas
ções do esporte local em' 1980, Weg Acionamentos e Carroçarias
quando nos Jogos, Abertos obteve a Argi.
terceira colocação, venceu no final-

,

BOCHA DO SESI NA A.R. WI-
de-semana passado o quaçlr angu- EST - O Conselho, Desportivo Se-

slano, reunido seçunda-felra, defi
niu o campeonato de bocha mas

culino e .femlnino que iniciará no

dia 26 de outubro e terminará no

dia 14 de novembro, com a pre
miação dos campéões. No naipe
masculino, dez empresas vão par
ticipar: Chave A - Kohlbach, Lom '

bardi, Malwee, Ind. Reunidas e Me

negotti e na Chave B - João Wiest

Canarinho, Bombelros, 'Gráfica. A
venida é Celesc, No naipe feminino,
participarão as empresas Wiest,
Kohlbach, Menegotti e ,Malwee.
Todos os jogos serão realizados
nas canchas da A.R. Wiest.

INICIADO O RETURNO DO
"PAPP SPORT" - A Liga Jaraguaen

, se de Futebol de Salão iniciou esta

semana, o segundo turno do seu

Campeonato Extra-Oficial "Torneio

Papp Sport", com o desenvolvimen-
, to de duas rodedas. O primeiro tur-.

no foi vencido pela Coneza, que
marcou 11 pontos, Weg e Urbano
10, Mirtes 9, Fabril 6, Hermácia

6, AABB 4 e Marisol 1 pODtO. No

próximo dia 16, na Arweg, jogarão
à.s19hMirtes x Marisol,20h15 AA

r BB x Coneza e 21 h30 Urbano x Fa

bril;dia 19,'sexta-feira, no "Artur

Müller"; 19h Hermacia x Fabril,
20h 15 Urbano x AABB e 21 h30 Ar�

weg x Coneza. E em Corupá, pelo
Torneio "Prefeito Albano Melchert"
dia 16, jogarão às 19h Guarani x
Barbearia Avenida, 20h Prefeitura
x AABB e às, 21 h Madeiras Herr..
mann x Sweeter Som.

CURTAS ESPORTIVAS - A 3'a.
rodada da fase semifinal do Cam

peonato Mllnicipal de Futebol Var
zeano, não aconteceu domingo dê
vida ao mau tempo. Ficou transfe
rida para amanhã, dia 14, se nã�
chover: 8h30 Jara!1uá x Malvice,
9h30 Vila Olímpico x Super Lenzi,
10h30 Arsepum x Bangu, 14h Co
[umßla x Corinthians, 15h Santo
Antônio x Santa Luzia e às 16h
Pinguela x Fluminense. • O Colé
gio Divina Providência formou e

'quipes para disputa de jogos de
futebol de campó e de salão. Seus

inteqrentes são: Mário, Calica,
Nélson, Téde, Levi, Floripa, Gomes,
Nôle, Ninho, Chaves, Rubini, Célio,
Rabalino e Élcio.• A delegação de
Jaraguá do Sul, que vai participar
dos Jogos Apertos de Santa Catari
na, em Concórdia, tem saída mar

cada para a próxima quinta-feira,
às 5 horas.• O mau tempo impe
diu a realização, sábado, da sétima
etapa do Campeonato Jaraguaense
de Bicicross, que ficou transferida
para o dia 20 .• A comunidade de
Rio Molha inaugurou domingo duas,
canchas de bocha, aos fundos das
depen�ências de festas, próximo a

Gruta, vrsando o lazer e entreteni
mento. Isto é muito bom!
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As Anotacões. de Flávio José
I

• Segundo o' IBGE, a, população de Santa Catarina so

mará este ano 3.972.484 pessoas, sendo que a renda per
capita beira os dois mil dólares, colocando-se e� quinto
lugar no País, após SP, RJ, PR. e RS. A população urba

na atinge a 2.358.072, ou seja, 600lcr do contmgent� po
pulacional. A força de trabalho é de 1.480. 151 catartnen-

ses, dos quais 395.644 são mulheres.. •

• Até 30 de setembro, a 17a. Zona Eleitoral tmha .

35.968 eleitores. Deste total, 30.476 são de Jaraguá do Sul e
5.492 de Corupá. E para permitir a mais rápida evolução
do processo eleitor.U, dúãs novas seções foram criadas,
uma no Salão 25 de Julho (Jaraguá 84) e outra na Escola
Giardini Lenzi. Jaraguá passou a ter 131 seções eleitorais
e Corupá 26.

'

• O vereador licenciado, depois Fiscal Geral Álvaro Ro-,
sá o' "Brizolinha", por ato do Executivo Municipal, foi

g�indado ao posto de Secretário de Serviços Pl,Íbli<:os, fl
cando Aristides Pans teln somente com a .Secretaria de Pia

neja':;'ento. Atualmente várias Secretarias estão compac
tadas, mas poderão ser desmembradas pelo acúmulo de
trabalho de seus titul�res, diz o Prefeito.
• No inícib de 1982, a Câmara de Vereadores .provou
prejete-de-Iel que dispõe sebree uso do fumo.. em recin
tos fechados. O projeto transformou-se na lei 848/82, que
proíbe fumar, acender ou transportar cigarros acesos ou

assemelhados em estabelecimento e repartições que espe
cifica. Tudo bonitinho, mas s6 no papel, comO a majoria
das leis. É flagrante a inobservância da mesma.

•. Está em construção a casa de enxaimel na rua Joln
ville, junto' a futura praça,· que servirá de Centro de In:
formações Turfsticas . No outro extremo, a Prefeitura val

+nstaler um velho engenho de cana, para lembrar o início
da colonização de jaraguá e um outrq engenho, já. ad

'quirido ternbém, será instalado no Passeio Público da rua

Jo.rge Czerniewlcz; a ser coristruldo»
• O Fundo de Participação dos Municípios, do mês de
outubro será 42% menor dô que o mês anterior. Com

�sso, Ja�aguá do Sul vai perder CrS 30 milhões
..
O FPM

tem sua receita formada pelo IPI e Imposto de Renda.
Os municípios experimentaram na segunda quinzena de
setembre, também queda no retorno do ,ICM, e, com is
to, a situação de muitos ficou complicada.
• Está nos planos da administração municipal, a cons

tru.ção qe um pórtico na entrada da cidade, na BR-280,
divisa com Guaramirim. O local ainda não é oficial, po
rérn, já existem estudos para .tanto. Em forma de arco,
no pórtico deverá constar o brasão do município; com

uma mensagem de boes vindas e de boa viagem. Já exis
te uma idéia prelirninar de como será feito.
• Quem seu deu mal, esta semana, foi o Secretário de
Turisrr:o de Pomerode, Francisco .Canola Teixeira. Ao re

cusar, na presença de turistas tortas e bolos, que não
eram frescos, no dia seguinte, o proprietário do restau
rante onde é servido café colonial simplesmente jogou os

deliciosos manjares sobre Canola, tal qual as sessões.pas
telão do "Gordo e o Magro". Deve ter sido a mais "gos
.tosa" briga já .acontecida.
• Jaraguá do Sul confirmou presença, de 16 a 18 de
novembro, no 10.0 Ernobresc, em Criciúma, do Mobral
CulturaJ de Santa Catarina, que visa promover e integrar
os municípios catarinenses através das atividades cultu-:
turais, procurando

.

descobrir, incentivar e preservar os

valores existentes dentro da música, literatura, teatro e

folclore. As modalidades em que' participará estão sendo
definidas.
• A Escola de Música da Sociedade Cultura Artística de
Jaraguá do Sul muda de local no pr6ximo ano. Funcio
nando em dependências cedidas graciosamente pela Kohl
bach, ao lado do Cine Jaraguá, a Escol. mud. de end..
reço em razão do pedido do propriet'rio do im6vel, para

SASSE'
Café e Balas

�OS GQ,STOSOS

fins residenciais. A direto
ria da SCA� já está pro
curando um novo local pa-
ra a sua Escola.

.

• O lixeiro municipal, a

partir do próximo ano fica
rá localizado no Jaraguá 84,
próximo a saibreira existen�
te. Atualmente localiza-se
na VHa Lenzi, de grande con

centração operária, pondo
em risco a segurança e a

saúde dos moradores da
quele pOpU!C5C bairro. Hou
ve preocupação para que no

novo local, os cursos. de
água não sejam atingidos,
informa Durval Vasel.

• O ex-candidato a pre
feito de Corupá, Gervásio
Zanghelini, que possui em
presa de floricultura e orna

mentação, executou gratui�
tamente melhorias e medi
ficações' no jardim da APAE
de Jaraguá do Sul, num ges
to digno de aplausos. Zan

ghelini é também o respon
sável pejlo ajardinamento
das "ilhas" que definem os

binários do trânsito urbano
de Jaraguá do SuL

• O Clube de Diretores
Loj istas, presidido por lldo
Vargas, em conjunto com a

Prefeitura, já lniclou gestões
" visando colorir a cidade pa
ra as festas natalinas. A de- ,

coração deverá ser diferen
te de outros anos. E nova

mente acontecerá este ano

o concurso de vitrines, po
dendo dele' participar todas
as lojas da cidade, associa
das ou não do CDL. Inscri
ções abrem em breve.

• A Festa das Flores de 14
a 18 de novembro, preme
te marear época. Além da
exposição de orquídeas, bro
mélias e plantas ornamen

tais, acontecerá �aile típico
com a escolha da rainha na

Sociedade 25 de Julho, as

"im como desfile de troles,
desfile de 130 criancas do
qrupo qermânico de São B'.
do Sul e, possivelmente,
mostra de carros antiqos. O
iaraguaense verá também,
em termos de decoração,
algo jamais vi.sto.
• Com um total de 10.062
prêmios a distribuir, a Cam
panha do ICM, da Secreta
ria da Fazenda de Santa Ca:

, tarina realiza amanhã, dia
14, o primeiro grande sor

teio, em Lages, de 20 auto
móveis são 70 ao todo, dos
quais 35 Volks e 35 F.iats).
Em Jaraguá do Sul, a 'ade
são do públ ico também é
'orande, a exemplo de todo o

Estado. 56. que a morosida
de na troca das notas fiscais
por cupons, numerados, tem
suscitado muitas reclama
ç15es. Somente um posto de
troca funcione, na Exatoria
Estadual.

"Olha O,Peixe" será
implantado.em -

breve

Corupá prevê
investimentos em '85

Cumprindo um des obje
tivos da "Carta dos Catari
nenses", o Governo do Esta
do de Santa Catarina -deveré
implantar dentro das pró
ximas semanas em Jaraguá
do Sul e Guaramirim, o

Programa "Olha o Peixe",
qua já atinge no Estado 200
bairros em 19 cidades, tota

lizando 72 mil famílias ca

dastradas. Durante um dia
por semana, a Secretaria da
Agricultura, por intermédio
da. Cidasc, colocará a dispo
sição dos moradores os pro
dutos de primeira necessi
dade, sempre a preços mais
baixos do mercado, taisco
mo sardinha, fubá, feijão,
farinha, arroz, batatin.ha e

verduras.
Em Jaraguá do Sul fun

cionarão dois pontos de
vendas, um na Vila Lenzi e

outro na Vila Lalau, para
atendimento inicial de 165
e 193 famílias cadastradas e

habilitadas após a triagem
feita, haja vista que um dos
objetivos do "Olha o Pei
xe" é o de atender, as fémí
lias carentes. Em Guarami
rim são cerca de 400 famí
lias a serem beneficiadas.
Será a própria comunida

de que vai gerir o progra
ma, com a supervisão e 0-

'rientação da Cidasc. O pe-
ríodo para cadastramento
de famílias já foi esgotado,
mas será reaberto quando
da inauguração dos pontos
de vendas, que devf-rá 'con
tar com a presença do se-

A municipalidade corupa
ense fixou em Cr$ 1.600mi
lhões o seu orçamento para
o próximo exercício. Além
da continuação das obras e

serviços, estão previstos in
vestimentos em vários seto

res, como a compra de nç
vos veículos e de um terre
no ao lado do Ginásio de
Esportes Willy Germano
Gessner, onde se pretende
construir o complexo espor
tivo de Corupá,oportunizan
do assim a prática despcrti
va, que não apenas os saio
nísticos.
O setor de obras da Pre

feitura está executando a

pavimentação à paralelepí
pedos da rua Almirante Bar
rO$O e já concluiu o calça
mento da rua Nereu Ramos.
O'prefeito Albano MeIChert,
apoiado pelas lideranças do
município, tem feito segui.
das -9J.stõts junto ao' Gov�r·

'. �:-, .

::_�-

cretério da Agricultura, Vil
son Kleinü.bing e, possivel
mente, do governador Es

peridião Amin.
.

TROCA-TROCA TEM
SEMENTES

A Cidasc adquiriu. mais
de 2 milhões 200 mil quilos
de sementes de fei jão, ar

roz, milhoe soja para serem

distribuídos aos agriculto
res do Estado no sistema
"Troca-Troca" para a produ
ção da próxima safra. Im

plantado no ano passado,
após as enchentes, o progra
ma tem atingido os seus ob
jetivos, atendendo todo o

Estado.
Consiste na cessão de se

mentes aos agricultores,
que serão pagas em semen

tes também, após a safra.
Para cada quilo de milho, o
produtor devolve cinco, pa-

-

ra cada quilo de feijão, de
volve dois e para cada quilo
de arroz, devolve 2,5 qui
los. O Escritório da Cidasc
de Jaraguá do Sul, recebeu
para o "Troca-Troca" 195

quilos de milho das varie
dades CargilC-408 e Ernpese
101 e 102, 89kg de feijão
"Rio Tibagi" e L500kg de
arroz da variedade I rga-41 O,
este em grande quantidade
ainda para ser entregue.

Para se habilitar ao rece

bimento das sementes, bas
ta a apresentação qe um do
cumento de identidade e a

companhado de um avalis
ta.

no do Estado, para viabili
zar o asfaltamento até o Se

minário, a partir do trevo

da BR-280, prometido sele
n_emente pelo governador
Esperidião Amin, quando do
aniversário de emancipação
do município, em julho pas
sado,

E além disso, com recur

sos próprios, Corupá deverá
iniciar proximamente a cons

trução da Escola Isolada
Municipal de Rio' Novo Al
to, que iniciará atividades
no próximo ano letivo. E na

noite de quarta-feira, esteve

na cidade, o Secretário de
Desenvolvimento Social, Rai····
mundo Colombo, que veio
tratar' sobre assuntos liga
dos a admlnlstração esta

dual, o mesmo acontecen

do quinta-feira, quando Co
lombo reuniu-se com llde
ranças schroedenses e .çue
ramlrenses, em Schroeder�

.
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