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O Ministro Afonso Ca

margo, dos Transportes,
recebeu esta semana, do

município de Jaraguá do

Sul, uma solicitação de re-

JARAGUÁ DO SUL - CIDADE SíMBOLO DA FAMíLIA JOURDAN

cursos financeiros para
pavimentação asfáltiéa de
6.722 metros lineares de
ruas, orçada em Cr$ 7.
486.112.000 ou 195.928,13

Fairão da árvores Frutíferas dia 29
Na quarta�feira,· día 29

de maio, no galpão de
festas da Paróquia São

Sebastião, será dia de com

prar árvores. Haverá ár
vores frutíferas por Cr$
3 mil, as mais caras vão
até Cr$ 25 mil. O Ferrão
de Árvores Frutíferas é
uma promoção da Secre
taria da Agricultura, atra
vês da Cidasc e da Aca
resc e funcionará das 8
às 16 horas, sendo o seu

objetivo estimular a pro
dução e o plantio de mu- .

das fiscalizadas de árvo
res frutíferas e de propi
ciar condições de forma
ção de pomares nos fun
dos de quintais, para o

próprio consumo familiar.

... As espécies comerciali
zadas são 16, com 31 va

riedades. Os. preços vari
am de Cr$ 3 mil, para mo

moeiro, maracujá e pitan
gueira, a Cr$ 25 mil, para
a jaboticabeira, a árvore
mais cara da feira. Tam
bém serão oferecidas mu

das de tangerina, limão,"
laranja, pera, figo, caqui,
pêssego, uva.. ameixa, a

nona, carambola e nêspe
ra. Com todas as espéci
es vêm um indicativo
quanto à adaptação nas

diversas regiões do Esta
do.
A Jaraguá do Sul (para

atendimento a toda a re

gião) foram destinadas
três mil mudas.

para

ORTNs a preços de hoje,
pleiteados a fundo per
dido. Tais recursos são
para o asfaltamento da
Rua 25 de .Julho, na Vila
Nova, com 2.228 metros
de extensão e 10 de largu
ra e, para o asfaltamento
também, da Rua José Teo
doro Ribeiro, na Ilha da
Figueira, com 4.544 me

tros.
Do projeto, elaborado

pela equípe técnica da Se
cretaria de Planejamento
da Prefeitura Municipal,
consta terraplenagem, pa
vimentação, drenagem su

perficial e profunda, artes
correntes, obras comple
mentares e obras de pro
teção. Na justificativa ao

Ministro foi citado que as

citadas ruas desviariam o

tráfego de passagem de
Pomerode, apanhando o

movimento
.

desde a SC-
416, em Pomerode, até a

SC-413, em Guaramirim.
Os 6;722 metros lineares
de pavimentação, vão des
de o Posto Mime até a di
visa com Guaramirim, na

Ilha da Figueira.
DRAGAPARAJARAGUA
Um outro pedido de Ja

raguá do Sul chegou ao

Ministério, Foi ao de De
senvolvimento Urbano e

Meio Ambiente, entre
gue ao titular, Flávio Ri
os Peixoto . da Silveira,
para a locação, por um a

no, de uma escavadeira
hidráulica (draga), para re

alização de cerca de duas
mil horas de serviço em

retificação e dragagem de
rios e riachos eldesassorea
mentos. Na exposição de
motivos ao Ministro, foi
observado o crescimento
da área urbana de Jara
guá e que a draga servi-

.

ria para diminuir as áreas
alagadas-em épocas de al
ta precipitação pluviomé
trica, aumentar a capaci
dade de escoamento das
águas e aumentar a área
de uso agrícola. O opera
dor, manutenção e com

bustível seriam pagos pe
la municipalidade jaragua
ense, �egundo o projeto.

DER conlrala projelo
.

da CO-SBS

Um total 4.200 dirigen
tes de cerca de 2.600 Sin
dicatos de Trabalhadores
Rurais de todo o Brasil,
participarão do 4° Con
gresso Nacional dos Tra
balhadores, que inicia nes

te sábado, dia 25, em Bra
sília. O 25 de maio regís-.
tra o Dia Nacional do Tra
balhador Rural e de San
ta Catarina rumaram a

Capital da República 286
sindicalistas, dentre os

quaís Hilberto Ftitzke e

Geraldo Porath, do Sindi
cato dos Trabalhadores
Rurais de Jaraguá do Sul.
Os Ministros do Traba-

TC REALIZA SEMINÁ
RIO AQUI

SC-301 - Corupá-São B .•
do Sul, de 38,5 quilôme
tros, que o Estado está
contratando o projeto fí-

.

nal de engenharia e cujo
prazo para entrega das

propostas no DER, - expi
rou-se no dia 22 de maio

quarta-feira.

Jaraguá pede 7 bi
paviDlenlação

-

. EXCLUSIVO

Jaraguá ganha o Plano Diretor
o Secretário-Chefe do Gabinete de Planeja

mento e Coordenação Geral .do Governo 'do Esta
do, Francisco de Assis Cordeiro, o Sub-Chefe de.
Articulação com os Municipios, Flávio Veloso da
Silva e o Coordenador de Planejamento do 'Ga
plan, Dr. Paulo da Rocha, cumprirão na próxi
ma sexta-feira, dia 31, várias solenidades no Vale
do Itapocu. As 10 horas, na localidade de Benja
min Constant, em Massaranduba, será lançada a

execução do Plano Diretor Flsico-Territorial da lo

calidade, que apresenta caracteristicas de dístrí-.
to e, às 14 horas, em Jaraguá do Sul, no re

cinto da Câmara de Vereadores, vai ser assinado
<> convênio entre o Gaplan.e a Preíettura Muni
cipal, para a elaboração do Plano Diretor da ci

dade, o primeiro que o Estado faz com um muní

cipio de I médio porte, sendo portando pioneiro.
Segundo informações do secretário-executivo

da Amvali, Dávío Leu, entidade que se empenhou
ao máximo para a concretização da medida, os

custos de elaboração do Plano Diretor de Jaraguá
do Sul serão rateadosproporcionalmente entre o

Estado e Municipio e devem superar a casa dos

Cr$ 100 milhões. Ainda na sexta-feira, às 17 ho

ras, será entregue o Plano Diretor de Corupá.
Assim, todos os seis municipios do Vale do

Itapocu contarão com seus Planos Diretores, iné
dito em termos de associativismo municipal no
Brasil; conforme Dãvío Leu. Estas informações,
em primeira mão, foram prestadas na manhã de
.de ontem.

O Departamento de Es
tradas de Rodagem de
Santa Catarina, órgão da
Secretaria dos Transportes
e Obras, através do Gru
po Executivo de Licita
ções, está remetendo a ór
gãos públicos e entidades
da região, cópias do Edi
tal 35/85, para seleciona
mento de empresas de

. consultoria na elaboração
dos projetos de engenha
ria de vários segmentos
rodoviários da ação do

governo catarinense. Den-
i:re os trechos

.

consta a II-

Ruralistas jaraguae:p.
ses [orem a congresso

O Tribunal de Contas
do Estado inaugura na pró
xima quinta-feira, dia 30,

.

ern. Jaraguá do Sul, a no

va etapa do Programa de
Apoio e Assistência aos

Municípios Catarinenses,
que reunirá Prefeitos, Ve
readores, Técnicos e Au
toridades de cinqüenta
mumcipios, representan
do sete microrregiões ..O
acontecimento está marca

do para o auditório do
Centro Empresarial de Ja
raguá do Sul e serão dis
cutidas questões relacio
nadas a previsão orçamen
tária, execução orçamen
tária e controle da execu

ção 'orçamentária.

A elaboração do proje
to final de engenharia des
tina-se a posterior pavi
mentação asfáltica daque
le trecho. A largura da ro

dovia será de 10,50m e a

� pista de rolamento 6,60m.

lho, da Agricultura, da
PrevídêncíaSocial e da Re
forma � do Desenvolvi
mento Agrário tomarão

. parte nos trabalhos, na

discussão de temas polí
ticos, agrícolas, sociais e

econômicos.
Os dirigentes sindicais

jaraguaenses participarão
. dos painéis Sindicalismo e

Problemas Nacionais, no

entanto, Questões Agrári
as, , Política Agrícola,
Questões Trabalhistas e

Previdência Social são
outros assuntos que serão
discutidos noCongresso ii
ser encerrado no dia 30.

ESTADUAL DE ATLETIS
MO E TENIS

Começa na manhã des
te sábado, no Baependí,
o 8° Campeonato Estadu
.al de Atletismo Adulto,
que reunirá os maiores
atletas catarínenses da
modalidade. E a primeira
competição oficial do ano
em Santa Catarina,' patro
cinada pela Federação'
de Atletismo e' que será
encerrada na tarde de do
mingo, E afora este,· ou
tro Campeonato Estadual
se desenvolve em Jara
guá. Trata-se do Tênis de
Campo, quinta-série, nas

quadras der Beira Rio e do
Baependi. Confira detalhes
e ouras informações es

portivas na pág. 11.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O casal Adolfo (Maria
Ligia) da Costa, diretores
da Emmendörfer Comér
cio de Veiculos Ltda, em

. barca dia 6 de junho ao

Japão. A revenda Chevro
let de Jaraguá do Sul foi
eleita entre as melhores
concessionárias do Brasil
no Concurso Shogun da
General Motors e o prê
mio é uma viagem à terra
do sol nascente. Parabéns

pela brilhante conquista.
Na' residência dos pais

da noiva, no Beira Mar
Norte, em Florianópolis,
noivaram dia 18 de maio
o advogado Dr. César Au

gusto Grubba, filho de
Waldemar Grubba (in me

morian)e de Edelmira Mo
ritz Grubba, e a jovem u

níversítária Grace Lemos
Ferratini, filha do casal
Tarcíbulo (Judite Lemos)

OS CASAMENTOS QUE SE REALIZAM HOJE

Sobem o altar dá Matriz São Sebastião, para cum

prirem o compromisso matrimonial, os seguintes. j?
vens: 17h-Álido Engelmann/Marlene Feder. Antomo

dos Anjos/Lucília Preisler, Urbano Koch/Maria de

Lourdes Junckes, Sérgio Luiz- Simões/Terezinha Vi

cente, Jaír Pereira de Assis/Gemanir Zanuzzo, Jorge
Nélson Berti/Lucinda de Fátima Cades e Arnildo Lon

go/Elizete Bolemini. Às 18h, Nélson Luiz Klein/Már
cia Pollauf e às 20h, Antônio Francisco Moser/Elair
Klein. Na Barra, às 18h, Almir Vicente Zoz/Beatríz
Donat; às 9h30, na Capela S.Estevão, Beijamin Ian�w�
ki/Odete Schwirkowski e, às 19h, na Capela Santíssí

ma Trindade, João Flor da Silva/Tereza Alves Corrêa e

Ademir Alfredo Stuy/Norma Steindel. A Secretaria
da Paróquia S. Sebastião informa que o próximo cur

so de noivos será dias 22 e 23 de junho e o de batis

mo, no dia 08 do próximo mês.

COMUNIDADE SÄO JUDAS PROGRAMA FESTA

A Comunidade São Judas Tadeu marcou para o dia_
8 de junho, uma festa junina, que será aberta com uma

missa às 19 horas, seguindo-se o funcionamento de bar

racas de pinhão, quentão, bebidas, cachorro quente,
pipoca e um animado "arrasta-pé", além de outras a

trações.A finalidadeda festa é a de propiciar a obten

ção de recursos para a cobertura da Igreja.

II

CHEGOU

Mamãe CQruja
-Arügos Infantis, Bijouterias, Perfumes e

Cosméticos.
Rua Barão do Rio Branco, 168-Jaraguá do Sul-SC.

Presentes finos para todos 0S gostos e

para todas as ocasiões, das

melhores procedências, sö na

Joalherià 'A Pérola
Em aaexo, a ÓTICA MODERNA. Visite-nos e

eompreve.
Rua Reinolde Rau, 289 - Fone 72-1823

Celina Cabeleireiros -

Searpre com novidades em termos de beleza,
, está agora fazendo os sortes da linha 85. Novos
brilhos e novas Gores eosn a tinta Ger Kollestom
2001. Venha eomprovar I

aua <i':umercindo da Silva,:119 (ao lado lia Caixa).
Fone - n·2165

Miromaq Equipamentos pl
Escritório Ltda.

Máquinas de escrever Facit.Olivetti, 'Caleuladesas Faoit,
Sbarp e Dismac, Móveis Estil e Imalasa, Móveis de aço
Mojiano e Pandin. Assistência técnica e equipe 'de ven-

dedores. Consulte-nosl �

Filial: Rua Preso Epítâcie Pessoa _ 723 - Fone 72-1398,
em Jaraguá e Matriz na Av. O. Pedro II, n<? 16(ij __:

,São Bento do Sul - SC.

Gente & Informações
Ferratini. Cumprimentos
aos noivos e seus pais, pe
lo ocorrido.
Completou domingo, dia

19, na maior surdina, os

seus 25' anos' de vida ma
trimonial, o querido casal
Hiládio (Maria "Ita" Gon
çalves) Chíodínl, ele em

presário do ramo da cons

trução civil. O casal [u
bilar posuí dois filhos, o

Hélcío e a Cintia, e nenhu
ma comemoração houve
pela passagem da impor
tante data. Mas fica o re-·

gistro e os nossos para
béns,
A Crisalis Editora, do

Rio de Janeiro, lançou a

antologia poética "Escrí
tores Brasileiros", iniciati
va pioneira e com poesi
às inéditas. Na edição de
85 consta a publicação da
poesia "Reflexos", da pro
fessora Ana Janete Pedri
de Andrade Lopes, de. Ja
raguá do Sul, a qual agra
decemos a gentileza do
livro, de excelente feição
gráfica.
Após a semanada de in

tensas e renhidas disputas
de bolão e tiro, a mereci
da comemoração. Aconte
ce esta noite o Baile Es
pirito Santo do Báependi,
animado pelas Bandinhas
Verde Vale e Lyra da Au- ,

rora. Como novidade, a

partir da mela noite, os

ecônomos Rubem e Cenl
servirão jantar àqueles in
teressados.
Seguiu terça-feira ao Ja

pão, juntamente com um

grupo de empresários bra
sileiros,

.

o diretor-presi
dente do Grupo Weg e

"Homem de Empresa 85"
Eggon João da Silva..Ele
foi participar da, Missão
Técnica Japão-Coréia/85
e deve regressar a Jara
guá do' Sul em meados de
junho.
A Subagência da Varig

em Jaraguá do Sul este
ve representada / na ma

nhã de ontem, sexta-feira,
no Hotel Tannenhot. em

Joínvílle, do lançamento
oficial do Hotel da Bahia,
empreendimento' da Rede
Tropical de Hotéis, nova

empresa do Grupo Varig.
E de categoria Internacio
nal.
A Associação dos Ser

vidores Públicos Munici
pais programou viagem
ao Rio. de Janeiro:A saí
da acontecerá no dia 5 e

o retomo no dia 9, COm
visita a todos os locais
turísticos da Cidade Ma
ravilhosa. O custo indivi
dual é de Cr$ 150 míl..
com direito a passagem, .

três pernoites e café da

manhã.
Nasceu no dia 13 de

maIo, CQm 2kg950, no Hos
pital e Maternidade São
José, às 18h33, o garoti
nho Marcelo Krüger, fi
lho do casal Lindolfo [Lú
cia Pauli) Krüger. Além
dos pais, os avós mater
nos e a avó paterna estão
muito felizes com a che
gada do "reízínho', Para-

, bénsl
O Colégio Holando Gon

çalves marcou para 15 de
junho a sua' festa junína
e às 1'5 horas, promoverá
o "I Concurso de Música
Sertaneja", para o qual a

coluna foi convidada-para
integrar o corpo de jura
dos, através" convite do
Presidente da APP, Lino
Dalpiaz. Estaremos lá!
Neste sábado, às 22 ho

ras, em Jaraguá do Sul,
o cantor Beto Mondadori
fará uni show de lança
mento «to seu segundo
"long-play" denominado
"Ruas e Cidades". Beto
Mondedort vem se firman
do nas paradas de suces
so e é uma boa pedida pa
ra os embalos das noites
de sábado.
No dia 15 de junho, às

17h15, na Matriz São Se
bastião, se unirão pelos e

los do matrimônio, os jo
vens Rosane Krüger e Os
mar Müller, filhos dos ca

sais Verner Walter (Isol
de) Krüger e de Rolando
(Elvira) Müller. A come

moração acontecerá no

Restaurente Ideal, anexo
ao Nelo Hotel.

.

Trocam idade hoje, em

Guaramirim, os manos.
Mário Sérgio e Francisco
Carlos Peíxer: amanhã,
as Sras. Marly Marlene
Pieper e Felomena Gon
çalves e no dia 31, a Ora.
Rita de Cássia, esposa do
Dr. Amaro' Ximenes Jr.
em Corupá e a' Sra. Sally
esposa do Dr. Vicente Ca
ropreso.
O Bazar da Pechincha,

realizado dias atrás pela
Casa da Amizade, rendeu
a ímportáncía de Cr$ 1.
214.483, que será reverti- .

da ao Natal da Criança Po
bre. Esta semana, a Ca
sa da Amizade reuniu-se
na residência da Sra. Gil
lian Hermann.
Quarta-feira, día 22,

foi comemorado o "Ola do
Economiário". Para mar

car a data, houve celebra
ção l1túrgica na agência
da Caixa Bconômíca Fe
deral de Jaraguá do Sul;
da qual participaram fun
cionários e gerência.
Re.ceberão as bênçãos

matrimoniais neste säba-

do, na Igreja Evangélica
Luterana, centro, às 16h
30-Ivomir Stassun/Nelita
Krause, 17h - Waldemar
Dornbusch/Dilma Schug e

às 19h-Leonel Hilger/Sué
li Walz. Felicidades!
O Coral da-SCAR de Ja

raguá do Sul é convidado
especial do Encontro de
Corais do Extremo Sul de
Santa Catarina, no día 29
de junho, às 19h, no Tea
tro Munícípal de Criciúma.
Os coralistas se preparam
para o evento.
Nossa Miss Jaraguá,

Sandra Wulf, foi bastante
aplaudida no Miss Santa
Catarina, sábado, em La
ges, que teve 23 concor

rentes. A vencedora foi
Andréia Reis, de Lages e

.na primeira seleção} San
dra ficou entre as doze
mais.
Recebeu com lanches as

suas amigas, quarta-feira,
a Sra. Anair Hansen Mar
catto

.

e na semana "passa
da quem recebeu foi a sra

Márcia Müller Muniz as

integrantes do seu grupo.
Rasgou folhinha dia 19,

a Sra. Laurita Frankowiak,
presidente do Círculo de

Orquidófilos de Jaraguá
do Sul e no dia 20, o Sr.
Oscar Bachmann. que
completou 53' anos de i
dade. Nosses parabéns!
Agora também operan

do na área de turismo, a

Weg adquiriu recentemen
te a Jaraguá Turísmo A

gência de Viagens.' A

Weg tá que tá •••
Aniversaria no próximo

dia 21, a Sra. Margareth
Souza Pera, esposa do
Sr, José Pêra Neto, da De-

. legacia do Sindicato dos
Bancários de Joínvílle,
em Jaraguá do Sul.
O Cine Jaraguá vai e

xibir deste sábado até
quinta-feira, o filme por
nográfico "DELICIOSAS
SACANAGENS", colorido,
censura 18 anos. No prö
xlmo flnal-de-semana,.
"UM HOMEM FORA PE
SERIE".
O Diretor Administra

tivo-Financeiro da Mari
sol S�A., Werner Schuster,
proferiu à noite passada
a aula inaugural do Cur
so "Aperfeiçoamento pa
ra Supervisores de Produ
ção na Indústria de Con
fecção" - Projeto Jaraguá
III, no auditório do Centro

Empresarial.
Nos dias 8 e 9 de junho,

em Corupá, será realizada
'a festa em honra ao pa
droeiro São José, no pätío
de festas da Igreja Matriz.
O Padre-Vigário Rudi
Koch convida ii todos.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Comissão rejeita
da- jornada

apoio à redução
por isso, estudos profun
dos", houve. por bem re=

. jeitar o pedido dos Síndí-
Os Sindicatos de Traba- catas, achando que não,

lhadores nas Indústrias de se trata de assunto de pe�'
Jaraguá do Sul (à exce- culiar interesse municipal.
ção do Vestuário), remete- E' foi arquivado.
ram ofício à Câmara de l

O movimento' pelas 40
Vereadores, para que apro- horas semanais nasceu em
vassem o envio de mensa- Jaraguá do Sul e hoje al
gern individual aos sena- cança todo o Brasil. Atra
dores catarinenses pela a-. vés de "lobby", os Sindi
provação do projeto-de-Iei catas de Trabalhadores
(já aprovado na Câmara buscam a aprovação do
Federal) qu� reduz a jor- Senado Federal, uma vez
nada de trabalho para 40 que a Câmara dos Deputa
horas semanais, sem redu- dos já aprovou o projeto.
ção salarial. Dentre os vá- A Associação Comercial
rios argumentos dos Sindi- e Industrial de Jaraguá do
catas consta que com a Sul já manííestourse con

redução da jornada, pode trária a redução e propôs
haver um aumento de até. à Câmara de- Vereadores
20% no número de ocupa- uma análise- cem a classe
dos (empregos), dada a empresarial antes' que o

manutenção dos níveis de assuneo fosse- a votação
produção. do plenário, o que -acaeeu
O pedido não chegou a não acontecendo, haja vis

ser votado em plenário. ta que a Comissão de Le
Ocorre que a Comissão de 'gislação e Justiça do Po
Legislação e Justiça, mes- der Legíslatívo Municipal
mo considerando o proje- rejeitou a solicitação dos
to- "de enorme_ repercussão Sindicatos para apoiar a

em todas as forças produ- iniciativa junto an Sena
tivas do País, merecendo, do.

PavimBntação B luminárias ped'i--
- das na,. eaAma'f-a- goto' da referida.artéria e

a sua .conservação. Já o

vereador- Gustavo Mathe
di requereu a instalação
de iluminação pública (3
lâmpadqs) na _Rua André
Voltolini e 7 lâmpadas na

Rua Arthur Karsten, ao

passo que - Ademar Braz
Winter solicitou o calça
mento da Rua 189- Emil

Várias solicitações ao

Executivo Municipal e à
Celesc foram apróvadas
pela Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul.
Lauro Siebert solicitou o

alargamento e implanta
ção de iluminação públi
ca no trecho compreendi
do entre o inicio da Rua

Burow.
Por seu turno, o' verea

Jaraguá Esquerdo, na pon-
te lá existente, até o Par- dor Almiro Farias Filho� a

que' Malwee e, tambéni, propósito do pedido. dos

que o referido trecho seja
universitários para a insta

irrigado aos sábados e do- lação e implantação de. i

mingas, dada a movimen- luminação pública, acosta

tação intensa, Orival Ve-
menta e sinalização, do vi-
aduto até a entrada da Fa-

, gini pediu a Celesc a ins-

talaçã.o de luminárias na
culdade, fOi objeto de indi-

Rua 144, Carlos May, öem cação sua no dia 11 de iu

como a recuperação da ca-
nho do ano passado, ,AI

nalização da rede de es-
miro informou que até o

Rua Emílio Ernesto Horst pTesente não recebeu ne

e além disso, a implanta-
nhuma resposta da sua so

ção de calçamento na licitação.

Novos ex�pracinhas heneficiado.
Quarenta anos após a 2a

Guerra Mundial, para a

qual a região de Jaraguá
do Sul màndou dezenas
de soldados que integra
farn a Força Expedicioná
ria BFasileira, o·Governo
do Estado de Sahtá Catari
na vem de conceder au

xílios especiais a· ex-com
batentes e viúvas destes,
Afora· os beneficiados· pu
blicados no "Correio do
Povo", na edição passada,
outrós nomes se juntam',
de acordo com o DiáriQ
Oficial do Estado • .o De'�

.

ereto 25.618,,·d� -�4.0ã.�/:

concede auxílio�especial 'a
'

Augusto Müller, de Sch
roeder;- já o Decreto 25.
621 a João Rodolfo HauCk"
e -o Deêieto'25.622 'conc'é
de indêntiCos

- .

ãuxilios a

Fredolimr lriIieu Kretzer,
Gabriel Scheuer, GuilhéF·
me Humberto EmmeIitl:oer
fer, Helmut Utpa1i'el', Hen
rique Jacobi, Hercí:'lto-Sp"ê�
zia e Hilário- ·Maneel de'
S0uza,- este de, Gl:lar-ami�,
riIIi, Além -destes,· o De
creto 25.620, eStende .o' au-

xtliõ à - Sra:-- Glga DemaT': .

chrK-afizlerr viúva', de·-Ds- �

waldQ Ka�tef,-) dß.-FJS;�· _,

DO PÁGINA03POVO

�-�-A Festa do-,----
Espírito Sento do Baependí

' -

mente, como que queren
do menosprezar .os que
desfilam, de acordo com

a tradição.
Assim mesmo, mesmo sob
ó impacta da rápida índus
tríalízação, a marcha e o

baile ficaram restritos ao

sábado e o -domíngo. Se

gunda feira, segundo os

empresäríos, é dia de tra
balho e- não pra curtir o

porre do. día anterior, co
mo Iol durante muitas dé
cadas.

Se íste não acontecer, ac�
baremos sendo um, pevo
sem hàbítos e sem tradí
cão. Apenas Um emprega
dor que acabará por pa
gar o seu preço. o de, dei
xar-se subjugar pela sua

própria descaractenzeçêo,
deixando os seus próprios
costumes, para abonar os
costumes das estãneías .

gaúchas ou orgulho para
naense.

Hoje à tarde concentram
-se as- equipes- de tíro e

belão rra sede .do Clube
Atlético Baependí que, a

pós Incorperados; mar

cham: pelas ruas da ci
dade em busca dos reis
do tiro e' do

.

bolão, para
coroação da festa maior
dó Espírtto Santo.

Duas. notas a constatar. a

festa do tíro e a festa de
bolão eram feitas em da

. tas. separadas. Aí chegou
a índustrtalízação que a-

cabou com os consagrados
dias, a segunda feira da Nesse processo todo, os

guarda.
clubes príncípaís da socíe-
dade jaraguaense se aco

Tíro e bolãe, premidos modaram, atendendo às e

pelas' circunstâncias, aca-' xígêncías das empresas e

baram reuníndo num só se comportando em- dias
día a sua festa máxima. menos elästícos .para as

A marcha que, então era homenagens à Festa do O Putt-bot Ioí uma vergo
feita de carabina no om- Bspírtto Santo. nha para Santa Catarina.

Onde está a nossa tradí
bro, ,cedeu por ímposíção O tempo se encarregou de ção? Boi correndo atrás
da naclonalízação por u- demonstrar que a tradição de um outro bon
ma marcha de espingarda está sob o impact� de u- Nada temos centra os gaúde pau e, depoís, Ioí aban- m!,' descaracteriza�aü. :

Já chos que são gente de
. donada pelo rídículo que nao se fazem- mais baíles-, bem. É gente de Santa Ca
Isso ímportaría. 'e festas como antígamen- tarína que bota as bom-
Com a volta à normallda- te, c bachas e corcoveía. - cüm

de de 1945, o Baependí re- A índustríalízação trouxe seu cavalo como se gaü
cuperou a sua antiga ban- ao meío ambíente pessoas

.

cho tosse, mas se. senta'
deíra, por: obra e graça de que ultrapassam os Iímí- multo mal no cavalü é ex

antigüs presidentes do clu- tes de nüssas frünteiras .. põe .o seu semelhante aü

be, juntü às autüridades Essas pessüas trüuxe.ram _. ridi�ulü. Mas de.xa a sua

militares, que as haviam cünsigü .os seus hábitüs, .

"guai�ca" recheada.. de

apreendidas. düs .quais se sübressai
. ()

muitüs dinheirüs. � cau

Hüje; pür questõe8-'de ecü- gaúchü. Em grande núme-. sa própria. E que se da

nümia, as festas dü Espi- rü eles. se reúnem sülida- ne a tradiçãü.

ritü'Santü e-dü 15 de Nü- riamente e dãü,�ontinuida-_ Já viram a repercussãü
vembrü foram unidas nu- de a? q.ue pratIcavam na

dü futi-büi na Capital dü
ma só e, p6r iS,Sü, múl-' querencIa. Quer ,dizer: Estado?
tiplüs uniformes coloridüs não assim�lam_' .os nüssüs Vüu te cünta., tchél Salmüs
desfilam pelas principais hábitüs e lmpüem .os seu� humilhadüs perante a .0-

ruas da cidade, celebran- p�óp�iüs. Cümo �atarinen- iniãü púbUca.
dü' a busca de,suas majes- se naü tem tradIçãü pró-.p .

tades .os Reis dü Tirü e do pria1 acaba pür adei'ir aüs Issü nãü' se püde . fazer

Bülãü. hábitüs düs vizinhüs. e, cüm .os catarinenseS!'
dentro de ,püucüs, se nin- Pür issü, devemüs satr às

Hüje já nãü cüntam' '.os ti� guém mais se manifestar vias públicàs para aplau
rüs de uma espingarda a na árdua luta dü "catari- dir .os sóciüs dü Clube A
bala, que é muito custüsa I'lensismo�', acabaremüs, nü tléticü ,Baependi, que ain
de manter. Uma espingal'- Sul a ser gaúchüs, pür adü- da é a reserva daS mais
da de pressãü, substitui a çãü, e paranaenses dü Nür- sãs tradiçõesc da terra ca-

.outra e tudü acaba na te. tarinense especialmente,
Santa Paz de Deus. . da terra jaraguaense!

Daqui há püucü uma meia
Düfe à tarde a cidade vai dúzia de "gatüs pingadüs"

As Secretarias da Educ-a.-

vültar a ver .o desfile düs püderãO- vir a ser vaiados çãü, Esporte e Turjsm�
clubes· de büla-o e· dü tirü 'b municipal e estadual _de

em plena via pu lica, pe-
e, seguramente serãü a- la sua propria descaracte-

viam cuidar desse partieu-

n_Iaud.idüs pela. püpulaçãü. O
'

fi' lar, para transformar· - a
t< rização, que seria .o m

Festa do Espiritü Santü nu-
da-picada.

. '

.,

Acüntece, pürém,' que u- ma das grandes festas .do,
ma paulatina descaracte- Nü interiür ainda se,-pra- calendáriü· tudstlcü jara
rtzaçãü está tümandü con- tiGa a tradição d.ü 'tirü de
ta da sociedade lücal� Já rei -e d<rbülão. No' cent-rü -

nãü se faZ'em presentes só .o Baependi.
Era .o que Unhamüs Pélra-'

JIluitüs düs sódüs dü Bae- '_ " -acümpàn�ar a Festa dó Di.:.

.pendi para festejar a sua Nada_tem_üs c.ontra .os ga-' VU1ü Espirito Santü d� Ja..
"

data má-x-ima;. Muitüs até, úchos e cüntra _os, par�na- raguá dü Sul. Sem· ódio,-'

pür despeitü .ou descünhe� ense$, mas .há qu� s� tü,- mas CÜIp respeitü aoS' ços
dmento,

.

acümpanham.. a mar uma atitude em favür. tUn1� : da ·.reglãü., .

cüluna· ein-marcha, de',car� düs nüssüs valüres_ ní�io
tü c buztmmdD,," ac1ntosa� re,s. da. t�ad_içã�.

'

�
�

,
.-
r .,_ j.

\

Não vamos pedir auxllío
ao governo que mora nu

ma ilha, que não se íden
tifica com os nossos pro-"
blemas.:

É precíso agir ísoíadamen
te, se não quiser morrer
na inércia.

guaense.

E�I SJNSVAL-Mal�/6�_ ,

....""" ,J ... � 1
.

...
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Edital 14.296 de 15.05.85 'Pr'Dela'm',as'ALDIR MANNRICH E
CLAUDINIR DE ARAUJO
Ele, brasileiro, solteiro,
auxiliar de escritório, na-
'tural de Ituporanga, neste
Estado, domiciliado e re

sidente na Rua José Em
mendoerfer, 610, nesta ci
dade, filho de João Man
nrich e de Ceoliria Meurer
Mannrich. Ela, brasileira,
solteira, do lar, natural de
Jaraguá do Sul, domicilia
da e residente em Itapocu
zínho, neste distrito, filha
de José de Araujo e de
Maria da Cunha Araujo.
Edital 14'.291 de 15.05.85
CESAR P:RADI FLORIA
NI e-IVETE LUZIA MABA
Ele, brasileiro, solteiro,
NASCIMENTOS

1
F�em anos hoje: 25
SIj. Márió Sérgio Peíxer,
Sr,. Francisco Carlos Peí
xer, Sr. Leonardo Kreutz
feld, Sra. Doralíce da Cos
ta: Vieira, Sra. Reli Mara
dé Oliveira Trapp, Sr. Au
gusto Tomelin.

F.zem anos domingo
Sra. Felomena Schmitz
Gonçalves, Sra. Marly
Marlene Gonçalves Pie-
-pér,Wilmar Witkosky Jú
níor, Sr. Wender Meier,
em São Bento'do Sul; A
ristides Adolar Moretti
Júnior, José Eduardo Go
mes, Sr. Lincoln Delmar
Rístow, Sra. Carmem Bran-

'

denburg, Srta. Arlete Ge-
rent, em Astorga-PR.,

,

Dl. '30 de .maio
S$. -ÊdiÍ Schmöê�el, em
C\lritiba; Sra. Heléna Bar
dipi' Bortolini, Sra. Lilia-
_n� MiilÍet Schmitt, Dr. Ar
n�lcto Schulz, Helena Ma
ri$tela Fr�nznêr, Gilberto
K,ssnel, ,Marília Perejra.

Dla 31 de maio
� -� .. "

Sr:a. Sally Neitzel 'Caro-
pr,eso, Sra. Linda aoms
cnein,' Sr. Frederico Witt,
e� 'Ctba; Alzira 'Lemke,
Srr Adernar Krugel, Sr. 1-
n4cio Vieira, Sr. Walde
m.r Rove, Ora. Rita de
C�ssia Zonta Ximenes, em
CoruJ6i - -.- ,"" '

de
I

Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Jara
guá do Sul, domiciliado e

residente na Rua Venàn-
"

cio' da Silva Porto, 225,
nesta cidade, filho de Ma-

MARGOT ADELlA GRUBBA LEHMANN, Oficial do 'Re
listro Civil do 19 Distrito da Comarca de Jaraguä do Sul, Es
tado de Santa Catarina, Brasíl.lfaz saber que compareceram em

Cartório exibindo 'os documentos exigidos pela lei, a fim de se

habilitarem para casar, Oi Sil\liates:
comerciário, natural de Ja-. noel Nunes 'da Silva e de

raguá do Sul, domiciliado Elvira .Otilía da Silva. Ela,
e residente na Rua José' brasileira, solteira, costu

Emmendoerfer, 1.549, nes- reíra, natural de Járaguá
ta cidade, filho de Emi-: do Sul, domiciliada e .resí
lio Floriani e de Adelfa dente na Rua Venâncio
Pradi Flortaní. Ela, brasi- j da. Silva Porto, 225, nesta
leira, solteíra, (industriá", cidade, filha de Helcio
ria, natural de Jaraguá do' Brídarolí e de Ana Ivete
Sul, domiciliada e resíden-; Paterno, Bridaroli.
te na Rua João Samy' Ta- Edital 14.299 de 15.Q5.85

,

vares, 158, nesta cidade." ALCIDES BRUEHMUEL
filha de Lindolpho Maba LER e BERNARDINAPEL

I e de Agnez Brühmüller' LENSSE
i Maba.
Edital 14.298 de 15.05.85'
MARILOO NUNES DA
SILVA e TEREZINHA

"

BRIDAROLI

Ele, brasileiro, solteiro.
soldador, natural de Mas
saranduba, neste Estado,
domieiliado e residente na

RUa Vietor Rosemberg,
391, nesta Cidade, filho de
Leopoldo Bruehmueller e

de Rosa Torezani Bodden
berg Bruehmueller.

.

Ela,
brasilêíra, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do
Sul, domícílíada e residen
teem Ilha da Figueira, nes
te 'distrito, filha de B'ét�
tholdo Pellenase e de Et
na Pellenssê.
Edital 14.300 de 15.05.a5
ADALBERTO BAEHR e

EVONI KATH
Ele, brasileiro, solteiro,
operário, natural de Mas
saranduba, neste Estado,
domiciliado e residente na

Rua Joínvílle, nesta cida
de, filho' de Alberto Baehr
e de Elli Baehr. Ela, bra

sileira, solteira, do lar, na
tural de Maripá-Palotina
Paraná, domiciliada e re

sidente .em Barra do Rio
Cêrro, neste distrito, filha
de Harry Kath e de Frida
Steinert Kath.
Edital 14.301 de tõ:05.85
CLAUDINO DA SILVA e

JANETE GADOTTI
Ele, brasileiro, solteiro,
pintor, natural de Apíúna,
neste Estado, domiciliado
e residente na Rua Max
Schubert, nesta cidade, fi
lho de Gonçalo .da Silva
e de Ana Alves da Silva;
Ela, brasileira, solteira;
operárIa, natural de Barra
v'.elha, nésteEstado, domi
ciliada e residente na Rua
Max Schubert, nesta cida

de, filha de Oswaldo Ga
dotti e de �rma Gobbi Ga
dötti.
Edital 14.302 de 15.t>5.85
Cópia recebida do cartório
de GuarÇl.mirim, neste Es
tado:
ROMEU KRAUSE éMARI
ZA APARECIDA MAR
THENDAL
Ele, brasileiro, solteiro"
'almoxarife,

.

nafural de
GuaÍ'amirim, rieste' Estado;
domiciliado e residente em

Estrada Bananal dó >Sul,
em Guaramii"im, néste Es�
taclo, filbo !l,e Herb�rt RQ"

Dia 08 de maio
Daniel, filho de Félix (Dir-
ce) Henn.

'

Dia 11 de maio
Dia-lO de maio

Srta. Marilúcía Pedri, Sr- Maria! filha de Qdilo (A
ta. Marilu Pedri, Sr. Ire- na) Rasweiler. Maíko, fi

na Lafin, Maria Iris Pres-
lho de Odilo (Ana) Ras

tini, Lourdes Liermann, em
'weiler. Daniela, fílha"de

JUe; Sra. EIsa Harbs Au- Miguel (Nair) Silvestre.

re,� '.,Luzia dos Santo� em
Dia 11 de maio

, e , Luciano, filho de Laércio O 669 ANIVERSARIO, DO
ItaP'ocuzínho, Marlo Júni - CORREIO" 00' PO'VO(Lúcia), Beleti,

. . "

oi, �jlho Dr. MarIo (Jandi-
ra\. So SE'

Dia 13 de maio "Cumprimento ilustre a-� -souza, r. rnaldo
Bartel. Nilsa Maria Li-

Lenon, filho de Ehrich (1- mízo. (refere-se ao Jorna- '

, pip.ski. ria) Milke. Moisés, filho lista DFlDavDi� Joséd BruJPria-1i de Luiz (TereZá)' Brito. ,po -, ." Iretor o orna
, i", - . ' J l' f'lh d -.. "Correio do Povo" dema-
D_a 28 de maio

u iena., I a e Aleno
is diretores e íuncíonárí-

Oi,il,dª" Tereza, Rau, Mário (Elení) Vieira. os transcurso aniversário
Dia 14 de maio Correio do Povo. Como fí-

Jqsé de Almeida na Lapa- Cristiano, filho de Alceu, lho de Jarasuá. sinto-me
P�.;� Sr, �étgio Murilo da. "

f' orculhoso em ver o Cor
SiJ�a, Sra. Édit, Lemke

,(EI i) Dias. Tiago, filho de
reio do, Povo um 'iomai

Frpp,ke, Sr. Marcos Deola,
Arcelíno (Tacilde) Ber- aue reoresenta as' tradí-

,A ':'d G'
tholdi.

.9 cões família iarasuaense.
�,erson íovant Bartel. Dia 15 de maio Parabéns. "ass, Paulo Ro-
R�cl1ell� Piske, Sr. Osmar Vanilsa, filha de Valério berto Bauer - Presidente
'V�Uwock, Sra.

_ Ires' Ter- (Nitca) Kupas. Luana, fi- da Erusc. Floríanóoolís -

hdrst. SC.
lha de Adílson (Ana) Bor- "CORREIO DO POVO!

i nhausen. Josíane, filha de Pela Dassapern e comemo-

Dta� 29,'de maio
.

Ademir (Magali) Balsane- racão dos 66 anos de ati- '

S�. Lídia Stein Martins, lll, Davi, filho de Ademir vídades e bons servícos.

S' J auero narabenízar toda a
• �.' aímé B. Correia, Sra. (Ana Lúcia) Costa. André- eouíne resnonsável Dela'

E�ira Brey Horst, Wilmar ia, filha de Leonardo (Sue- sua elaboracão. do Dire-
,Cättoni; Srta. Madalena da li) Marquardt.

'

tor ao funcionário. Que o

Silya, Sr. Lúcio Adriano ,Dia 16 de maio esníríto tornalístíco . e a

S
'

'V'ítörí B meta' tracada. continuem
�r

- 1 no onomini, Luís Christian, filho de Ismael a alcancar seus obietívos.
Carlos .Schwartz, Danilo (Clarice) 'Capraro. Alaísí, Dor muitos anos. Para
B�lsan�lli Júnior, Iolanda filha de Andreas (Alzira) béns". ass. Milton Wolff
S.;l RÇÍ.dtk,�1 Ricardo Jr., fi- Horongoso. Júnior - Corretor de Se-
Ih d R' d (M' puros - Susen 109/85-SC

, P', ,e .

lcar, o " arcia), Dia 17 de maio e Corretor de Ímóveis �

SQhramm, em B1umenau Giliarde, filho de José ,CRECI ·1538-SC. Florianó-
Luís Eduardo, filho de Cel� (S' 1') L F l' SCM "

,

ue I opes. emando, DO IS -
. , ,

.

sq! (Kàthia) Casas, em Blu- filho de Luiz (Marial' Ne- "Ao comemorar 66 anos
menau. ves. Jadna, filha de Mau- de Drofícúa existência do

" vibrante on!ão de imoren-
ricio (Janete) Garcia. A- -sa. copnominado CORREI-
demir, filho de Alvaro O DO POVO. da encanta-
(Verônica) Stenger. dora Jaras!U& do Sul. Der-

Dia 18 de maio mita-me carö Diretor. me
associar às iustas home

Adriano, filho de Elmo napens aue serão tributa-
(Marli) Ott. Andressa, fi-' das a êsse auei:'ido'.e tra
lha de Andetson (Maria) dicional sernanário. aUQU-

Nascimento..Cláudio·, fi- rando siceramente' nere-
lho de Abrão(Terezinha) ne êxito à alta. direcão do

iomaI. redatores. renórte
SoaJ;'es. Jodelei, filho' de res P. funcionários.resnonsá
Jacinto (Catarina) Sawuls- veis diretos nela existên-
ki. cia e eXDressivo servico
Dia 19 de maio orestado à comunidade de

Emerso:n, filho de Celso Jarap�á do Sul. à área de
iurisdicão da AMVALI e

(Marta) Medeiros. Gerson, toda Santa Catarina. Para
filho de Reinaldo (Elmira) béns Dele aniversário do
Friese. Correto do Povo aue re-

Dia, 20 de mato
- pistra 'semanalmente a

Thiago, filho de 'A',';sem''l'r
' história dessa cidade"e da

U repião." ass. Dario Maciel
(Mula) SeOI! BalDeAria'Cambori'Ú .. SC.

berto Krause e de Olga
Engelmann Krause. Ela,
brasileira, solteira, auxili
ar de encarregado, natu
ral de Jaraguá do Sul, do
miciliada e residente na

Rua Francisco Hruschka,
III, nesta cidade, filha de
Oswaldo Marthendal e de
Dorvalina Souza Marthen
daI.
Edital 14.303 de 16'.05.85
EDUARDO ARNDT e AR
LETE TURAZZI
Ele, brasileiro, . solteiro,

.

operário, natural de Bene
dito Novo, neste Estado,
domiciliado e residente na

Barra do Rio Cêrro, neste
distrito, filho de Valenti
no Arndt e de Dorotéa
Arndt, Ela, brasileira,
divórciada, do lar, natural
de Joinville, neste Estado,
domiciliada e residente
na Rua Felipe Schmidt,
nesta cidade, filha de EU
seu Turazzi e de Edite
Turazzi.
Edital 14.304 de 16.05.85
ALAOR LUCIANO PEL-

"

LlN e MARGARIDA DER
NARDINA VIEIRA
Ele, brasieliro, solteiro,
índustriérío, natural dê
Rio dos Cedros, neste Es:
ado, domiciliado e resi
dente na Rua Bahia, .21:2,
nesta cidade, filho de Cu
niberto Pellin e de Amelia
Pellin. Ela, brasileira, sol
teira, operária, natural de
Barra Velha, neste Estado,
domiciliada e residente na

Rua Bahia,'212, nesta cida

de; filha de Tildo Euzébio
Vieira e de Maria Ama
flôr Borba Vieira.
EtÜtal 14.305 de 11.05.85
VALDECIR LUIS BISONI
e ARLETE BOLEMINI
Ele, brasileiro, solteiro,
lavrador, natural de Jara

guá do Sul, domiciliado e

residente em Santa Luzia,
neste distrito, filho de Sil

vio Bísoní -é de Leonides

Campregher Bisoni. Ela,
brasileira, solteira, do lar,
natural de Jaraguá do Sul,
domicihada e residente
em Santa Luzia, neste dis

trito,- filha de Nicolau Bo- .

lemini e de Amalia Sevig
nhani Bolemini.
Edital 14.306 de 21.05.85
RENILDO GESSNER e SI

BILA DALRI
Ele, brasileiro, solte�ro,
lavrador, natural de Ja�a
guá do Sul,' domiciliado e

residente ein Estrada Ga

ribaldi, neste distrito, fi

lho de Ricardo Gessner e

de Ema Oesterich Ges

sner. Ela, brasileira, sol

teira, operária, natural de
Jaraguá do Sul,domicilia
da e residente em Alto Ga

ribaldi, neste distrito, ff..

lha de Wilhelm Dalri e de
Erlinda Torinelli Dalri.

E parla que chegue ao ,conhe
cimento de todos, mandei pas
sar o presente edital, que se

'rá publicado pela -im'pr€onsa e

em, cartório, onde será afixadÇl
_aBte ,1$ �,
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TELEFONES ÚTEIS

:B()mbeiros 193
Rádio Patrulha 190

Beleg. de PofiFia 72-9123
i)eleg.Re�.JPoi�d� 1��1-1\6
Detrap/Ciretrqp. 72-1!?1�
Hosp. São José . 7f-19'!?
Hosp. jaraguá 72,-1 soo
POLO de Saúde n-61�9
INAMPS n�Og58
INPS n-Ó3ô9
Pref. Municipal 72-'ó98_8
SAMAE 12-0590
GELESC ·n-O�i4
Fórum 72-02[>$3
Rodoviaria 72-6441
Ferroviária 72-Ö.íOS
Jornal '''Córreio

J (lo
Povo" 77�OQ91
Pontos de Táxis 72-0861

72-0914, 72-0461. i2-0661,
.... j r;:

72-0216 e 72-1799.

q:.mH�!? Pli SJr�VI�,q
Rotary Club - terças-fei
ras, 20 horas, no Restâu- I

rante Itajara, PiesiéIénte:
Alidor Lueders.
Líons éJu�e e�.ntr�
quintas-Ieiras, 20 h\, no 1-

tajára. Presig.erttE}: Si�mar
Beno Lucht.

'

Lions Cidade IndustàaI-
. l' 7-:- �,!.".

s�un�as-fei;r�p, 20 R, !lP
Itajara. Presidente: José

" )
t- _Oi:::

Henrique Permra.
�o.t'1r�ct CI,!b _ ,s�º�d9�,·
17 horas, 1].0 Centrá f}.,�
InL ruristic�I.S. Pre$lqepJ�':
Zig?lar Rae.âjer.

'

I�eri1ct CIH}? - sáça_oPf'
13h30, no Cep,tr, llff.' T�
rísticas. Pres\gellJ:e: Ver.a·
Re�ina SenfL

CQNCPF§() Q;E
FQESI��

Estão abertas até
�

30 de
�'-:r

_" '. ,..,- - ...... -
- - •

maio .as in�criçQes pâi� o
VI Concurso NaCional de
Poesias, promoção anual
da revista BRAS1LiA, a

berto a autores nac!..oI}.pi�
de qualquer idade e esti
lo. P�ia' habilit�ção {sem
ônus) basta remeter,' via
postal ö trabalho,soo' ps�u
dônimo, contendo em en

velope anexö, -nome 'e Em-
.

dereço dá cOFlcorrente. Os
premlOs serão medalhas
de ouro, prata e bÍ'.Qnz�,
alé� de mençõ�s honi,Ö
sas e publicÇlçãö. R�úieß,�a
para BRASlLIÂ - Vi"cQ�
curso Nacional de p"oesi�
as - Caixa Postal (;)1-0467..

'. • J

Página de Serviços
...

' T � .....
-

. "r _\

5"�JI�tH�,Q s..9»� :pACIAS HIDROGRÁFICAS

.

A poluição dös recursos hídricos constitui-se num
dos mais "graves problemas ambientais em nosso Estado

.

em Vl!'tuE!_e � �9l§§e� � necessídade deste recurso na:
,turJl� w.e c0ll.�I� �e<t�adas, para o desenvolvimento

�ç.nollllco. e a lpall;u{��o da qualídade de vida. Cons
cre�te _<Ja ImportâncI� e. necessidade da mobilização e in
tegração -d? setor püblíco federal. estadual e municipal
para SOIUCIOJJI!r os problemas decorrentes da utílização
J.qªc;l..!qu�<!a d� cp�os d"água, o Governo do Estado,
atrayes da Futtdação (Ie Amparo à Tecnologia e ao Meio
Antbi�nt�..;Fa't!jla, promovérá nos dias 03. 04 e 05 de ju
nho dó cerrecte áné,"ne auditório do Centro Integrado
de Ctlltura, em -.Elonan.ópolis, o 10 Seminário Catarinen
se �b�é �thn#!is!!,ação de Bacias Hidrográficas, .

com
o o1JJetiYo�4E conhecer e debater 'a experiência nacional
·sobre o àssuntó.· / .

-

.

. '. '(j Sup'€6Ji!�ndente �a, ":atma, José Márdo· Marques
Vieira, consldefa o Seminário uma rara oportunidade de

,t�.rmO:s. uma. �i§ão gl9_Qal sobre a administração de ba
CI�� �ogr�f!c:�, bem como da. tecnologia disponível
e agequaQ'p. �.9� reª,li!1a��. Renomades nomes partici
parao do 'Semlll'anO, que 'será encerrado pelo Governador
ESperidião A�iíí. .

.

.Suite

50.000

38.750

MICROEMPRESA ISENTA
ATÉ 10 MIL ORTNs ,

FOI encaminhado para aAs
sembléia Legislativa o proje
to definindo os critérios e os '

benefícios que serão concedi-
dos as empresas' que .

se enquadrarem nesta catego
ria. O limite é o faturamento
bruto anual igualou inferior
a 10 mil OR'fNs de janeiro
de cada ano. Para. as novas

empresas será suficiente uma

çleclaração do titular ou sócio
de que a receita bruta não ex

cederá. o [imite das 10 mil
ÖRTNs no período do ano ci
vil. As empresas enquadradas
como micro terão que compro
var sua receita anualmente
mediante a apresentação de u

ma "Declaração de Informa
ções Econômico-Fiscais",DIEF,
e do arquivamento dos docu
mentos fiscais.

ONIBUS

Saídas da ródovi�tfà" de
Jaraguá 'do Sul para:

'

AUTO. VIAÇÄO CAT�..

RINENSE/RBX
Joínville via BR-HH-
6h25, 7h30, lOh, 12h, 13)1
50, 16h, t8h, 19h e d�mil}
gos às 20h30 (extra)
Joinville via Streit - 9h�,.
São Bento do Sul - '1h3�,
lOh e 14h30. 510 Bent<>,.

j
f

'

Rio Negrinho e Mp ra -

19h15.·
.

Corupä - 1h30, lOb, Uh3p,
14h30, 19h15 e 20b15.
Blumenau via Vila Itoupa
va - 8h40. 16h3Q. 19h· e

. domíngos às 20b30 (extr�).
Blumeneu via Pomerode -

7h15i 9h3'l, 13h e I1h�.
Blumenau via Tímbó : e

Indaial - 14b 15.
.

Blumenau, Gaspar, Ilhota,'

Itajai,. B..Camboriú, Ita��ma, TjjtJ.ç�s e Florianó •

lis - 7hl5' e 8h40 diar -

� ,-.... Y' 1 � t

mente. .

Barrá Velha, Piçarras, 1-

'l:aj�t, B.Camboriú, Plona·
nópolís (s�2U11da à sá�.
do) - 1b30.'
Itajaí, B.Camboriú, Ploria
nópolis (periodo escolfu
aos domingos) - 20b.

PENHA
Joinville e Curitiba - It
30, 10h30 e 16h15.

I
.

Pomerode. Timb6, Indaial
e Rio do Sul - Ilh10 e l;3b
30. _ Blumenau - 20 h.
JoinviUe e Curitiba {.ex
tras. só domingos) - I1h30
e 18 noras.

ITAPEMIRIM
Blumena.lJ li S,ª9 gªul� {di
reto, .embi}:rqu!! �m ,<.i.J1-
ramirim} - 19b3_Q e g�h�·

JNmçA-noB�.s �CONOMICOS'
OBTN

'

Abril/85 Cr$ 34.i66,n
Maipl.ß_$ e-s 38.208,46
Junho/B5 Cr$ 42.Ô29,30
CADERNETA aI! J!4!}JJP�(!A
Abril/B.!> . mês: 13,26%
Maio/ß5 mês: 12,37%
Junho/BS mês: 10,55%
INfLJ\CJ�
Man;.o/BS m�§: 1;2,70% no ano: 39,84%
Abril/BS m.ê�: 7,20% no ano: 49;99%

. AL,U.GUEL 1mSlD�N_CIAL (80% INPC)
Ahril/.85 anJJ�I: �74,03% sem.: 68,56%

I Maio/ß5 �n)191: 179,13% sem.: 71,22%
; ,ALUÇUJiL CQMElCM,L

Al;:>ril/85 ªn.itgJ: 23�,82% sem.: �H,22%
Maio/IBS anJ.ud: 242,80% sem.: 89,91%
INPC (BAS]! IU!.�.JUST]! SALARIAL)
Mar.çQjB$ 81,00%

I Abril/as 8",70%
, Maio/aS 89,08%

U:PC '�ABRIL A JUNHO) -, Cr$ 34.f66,77·
SALÁRIO MINIMO - Cr$ 323]20..
'M4IOR ;V�OR REFERmNCIA (MY!t)
Cr$ 16'1.1f16,10 ,

-

CORREÇÄO MONETARIA

'b4arço/85 .

\.

Abri1785
'

Mado/85

18,iO%
12,10%
11,82%

,

A Y � P � s ,- . 1t<?f'�T��OS

De Navegantes_São Paule
1h30 (diário). $e�cfàs,

.
" _ '\ r

3as, 5a�, 6as feiras e domin-
gos _ 13h1,0. As' 4cr�; .�·S'
(eiras, sábados e domin
gos às 1545QÍnin':'

._
.

Y9$PEDAGEM
--------..�

(PFec;!D base, cqm c!lfé ,<:l,a manP.ã)
ßOJ'$S rq� Ap./801�. �P.1C!,S!1
ITbJARA - RY;_g GJ..UPercin.<;lo
(la 'Silva, 2l!1· 72-0799

-

20.00.0 3.o.00Q
NELÓ _ Av. Mal. Deodoro,
- tI

'

.. C'"," " fi'"�""'_
n"l194. n-0�31 J3.500 25.0,00

$AVAN� - Rtl� �ap'o fiarry .

tiaellioh, so 12-0905 9.9ßO IB.90e

MULTAS T1i:M NOVOS VA

LO�S'
.

Desde segunda-feira, estão
em vigor os novos valores de
multas. Para as infrações de

grupo .1 (falta de hflpilitaçijÕ
e ,dlJ'lgJr embriagado), a mul
ta será de Cr$ 155.421; gru
po II( avançar o sinal lumi
noso, transitar na contra-mão
entr� outras Infrações)

.

Cr$ 77 .:
710; gnípo IH (estacionamen
to em ponto de ônibus, sobre
calçada, etc) Cr$ 31.084; e,
finalmente, multas .' do. grupo
IV (-estacionamento em 'higar
proibido, desobediência à sina
lização, não" 'Porta:r documen
tos) Cr$ 15.542.·A multa será
aplioada em dobro quando fi
car constatada a reincidência
na mesma infração, dentro do
prazo de-um ano, segundo pre_
vê a parágrafo II, artigo 189
do regulànlento dO' Código Na
cional de Trânsito.

BIBJ.JOTECA PÚBLICA

A Biblioteca Pública
Municipal, "Rúi Barbosa",
de Jaraguá do Sul, aten
de o público diariamente
d�s 8 às 19 horas, sem 'fe
char para o almoço e aos

sábados, das 8 às ·11h30.
�la localiza-se na Rua Jo
ão Píccoli.

L I T O R I NA· _ �prárlos
De Jaraguá a S.Francisco_
711. Retomo às llh50min.
De Jaraguá a Joinville _

7h e 16h30. Retomo às
13h e 18h.
De Jaraguá a Corupá
14 e 19 h.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Shoguné . Nova República

Nova República é redemocrattzação. Democracia é recompensar
a quem merece. Dentro deste espirito, a GMB instituiu entre os seus

concessionários o concurso "SHOGUN", para premiar os melhores.

E entre os melhores está, maís uma vez, a concessionária Che
vrolet de Jaraguá do Sul _ Emmendörfer Comércio de Veículos Ltda. -

que consegue destaque nacional ao se colocar entre os eleitos.

Graças aos votos obtidos de sua clientela,
esta concessionária acaba, de se

eleger entre as melhores revendedoras
Chevrolet do Brasil. E, merecidamente, o seu

Diretor, Sr. Adolfo M. da Costa e

esposa, foi reeompensado com uma viagem
a6 JAPÃO."'.,

Formada a ComissãopMunicipal Pró-Criança Rural
ximo dia 1 de junho, du
rante reunião marcada pa
ra as 14- horas; no CIP.
HORTAS ESCOLARES
Na quinta-feira, dia 23,

um encontro que reuniu

representantes da 19a U
CRB, Secretaria Municipal
de Educação, Acaresc e

da Souza Oruz, tratou
sobre o Programa Hortas
Escolares e sobre o Con
curso "A,Melhor Horta
do Município", que atin
girá todas as escolas mu

nicipais e estaduais do
meio rural. Na ocasiao

discutiu-se sobre o lança
mento do Concurso e for
ma de avaliação, bem co

mo a dístríbuíção do mate-
rial informativo e das se

mentes, a partir da próxi
ma semana.

, Já se encontra em an- extensíonísta rural da A
damento a implantação do caresc, Arlene Boos e na

Programa Pró-Criança Ru- tesouraria Arnoldo Schulz
ral à nível municipal; na e Isaura Silveira, da Su
região Adminístrativa da pervísorías Lotais de Edu
Acaresc de 'Jaraguá do cação de Jaraguá do Sul.
Sul, que corresponde a 18 Além destes, é integrada
municípios. Treze reuni- pelo Dr. Luís Martins Gon
ões' 'em' doze 'municípios calves, da Unidade Sani
Iofam já realizadas e após tária, pelo Dr. Nélson Sch
à íormação das . Comis- mitz, da Subseção de Ja
'sões Múnícípaís, estas se raguá do Sul da Associa
reúnem para fazer um pla- cão Brasileira de Odonto
nó de trabalho à nível de logia, por Arno Zimmer
comunidade. ---.,.' mann, da Sucam, pelos di
, .Bm Jaraguá do Sul -o retores do Sindicato 'dos
:encontro para formação Trabalhadores Rurais, Hil-
,"ç{ª.. Comíssão Municipal a- berto Fritzke e Geraldo Po-

. �'tóni�ceu sexta-feira, no rath e, ainda, pelo P.Gilen
ÇIP. Avprincípío houve a ther Rueckert. A Comis

o

'"e:íEplanação do programa são não definiu, ainda as

e seu objetivo que é o de suas prioridades e o seu
,

';'�p..roporcion�r à criança de plano de ação, devendo,
:'0 'a 6,ânos uma saúde e no entanto, fazê-lo no pró-
uma 'alimentação melhor,

T t' 'I·nfanIlIIcomo também seu re.la�io- a8 FOnamento e sua afetivída
de, pois há necessidade de
um conhecimento aprofun
dado a respeito desta cri
ança e que antes de tudo
os grandes, os adultos, se

conscientizem do papel
que exercem em função
da mesma,
A Comissão Municipal

tem como coordenadora a

sará domingo
Será neste domingo, 26 de maio; a apresentação do

Grupo de Teatro Independente que vai mostrar ao pú
blico de Jaraguá do Sul a peça infantil "Branca de Neve
e os Sete Anões"; uma montagem luxuosa e que reúne
em cena catorze atores, sob a direção geral de Valdir
Dutra. São duas apresentações previstas para o Clube
Atlético Baependí, its 10h30 e às 16 horas, custando o

ingresso Cr$ 3 mil para crianças e Cr$ 5 mil para adul-
"

tos. A Fundação Catarinense de Cultura está apoiando
a vinda desta peça teatral à Jaraguá do Sul.

'

I

i
!

FOCALIZANDO
O Centro Cívico Escolar "Emílio Carlos Jourdan",

do Colégio São Luís, elegeu no dia 13 de maio a sua

nova diretoria. Cinco chapas concorreram e 911 elei
tores deposítaram seus votos nas urnas. A chapa Reno

vação venceu o pleito com 369 votos, a JTP recebeu
305 votos, a Participação 91, a Furji 84 e a Força Jo

vem 29 votos. Houve 16 votos em branco e 11 nulos.
A posse da nova diretoria, que tem na presidência,
Amarildo Correia, aconteceu. em data de ontem. Na

próxima edição informaremos maiores detalhes.
Nos díasI? e 02 de junho, realizar-se-á nas depen

dências da Comunidade Evangélica Luterana Centro,
, o Concilio Distrital, com a presença de delegados de

'

.

'todas' as Paröquías dó .Dístrtto Eclesiástico Jaraguá do

Sul. O Pastor Professor Dr. Gotfried Brackemeier fará
a palestra que versará sobre o tema "Educação com

promisso com a verdade e avida".
Na próxima semana serão implantados dois pai

néis de 21m2 na BR-101, no sentido Sul/Norte e Norte/,
Sul, conclamandõ os turistas a visitarem Juraguá do
Sul e conhecerem as rampas de vôo livre, que são u

mas das melhores do País, em concreto armado, a qua
se 900 metros de altura. A iniciativa é da Prefeitura

Municipal, com' o apoio das Malhas Fruet.
No período de 15 a 19 de julho, em Balneário

Camboriú, será realizado o Congresso Nacional de Zo
otecnia. Além do Congresso, promoções paralelas es

tão programadas e uma delas é a visita de um grupo de
cerca de 100 mulheres (esposas des congressistas) à
várias cidades catarínenses. E dentre estas cidades Ja

raguá estará Incluída para compras nos postos de ven-

da de artigos de malha. 4-

Numa promoção da Academia de Música Carnei
Cerca de 400 empresários catarinenses e de Esta

dos vizinhos estão participando da XIX Convenção
Estadual do Comércio Lojista, paralelamente ao XVIII
Seminário de SPC - Serviço de Proteção ao Crédito. A

eremplo de convenções passadas; o comércio de Jara

guá do Sul está sendo representado por um grupo de

lojistas ligados ao CDL local, tendo a frente o presi
dente Ildo Domingos Vargas. O CDL de Jaraguá do Sul

elegerá no dia 5 de junho a sua nova diretoria e o no
me certo para substituír Ildo é o de Luiz Nicolodelli.
rinho, Secrearia de Bducação, Cultura, Esporte e Turis
mo; Rádio Jaraguá, Gazeta, com apoio da Fininvest,
Colégio São Luis e do Rotaract Clube, será realizado em

junho, em data a ser oficialmente marcada, o 20 FECI�
JA - Festival da Canção Infantil Jaraguaense. Este ano,

além de premiar o melhor intérprete, a comissão orga
nizadora premiará igualmente as melhores composições,
com troféus e medalhas.

- EDITAL

AUREA MOLLER GRUBBA, Tabeliã,
de Notas e Oficial de Protestos de Títulos da Comarca
de 'Iaraguá do Sul, Estado de S. Catarina, na lorma da

Lei, etc.
Faz saber a todos quantos este edital virem que

se acham neste Cartório para protestos os títulos, centra:
Ademir Ristow, Estrada Rio Cerro Km 9, nesta - Ante
nor Lupatini, Rua Pres, Epitácio Pessoa, 2884, nestaj-«
,,,,demir ,Alfredo Stoy, Estrada Garibaldi, sn, nesta -

Chelys lud. Com. Malhas e Repres, Ltda, Rodovia SC
BR 280, ur 4353, nesta - Empresa União de Transpor-

'

tes SA, Rua Barão do Rio Branco, nesta - Jaime Viei
ra, nesta - Líndomar K1abunde, Estrada Schroeder I,
Sehroeder - Oesias Claudino de Lima" Rua Rodolfo
Hufenuessler, 65, pesta - Paulo Cesar da Silva, Rua
Walter,Zastro, .129, Guaramirim - Silvio Luiz Klinkoski,
Rua 4,guas Cl.Ipoas,·SD, nesta - Valmir Soares, Rua Ro-
dolfo Hufenuessler, 196, nesta. .

.

E, como os ditos devedores não foram encontrados
e ou se recusaram a aceitar a devida intimação, faz por
interrnédio do presente edital para que os mesmos com

{1areçam neste Cartório, na Rua Artur Müller, 78; no

prazo da lei a fim de liquidar o seu Aébito ou então
dar razão porque o 'não faz, sob pena de serem os referi
dos títulos protestados na forma dá Ieí, etc.

ns/Jaraguá do Sul, 23 de maio de 1985.
Aurea MiiRer Grubba - Tabeliã de Notas e

3ficial de Protestos de Títulos da Comarca de I.do SUl

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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sca
o Presidente da Erusc,

Paulo Roberto Bauer, inau
gurou no dia 16, em Lagu
na, no Sul do Estado, uma
nova linha de eletrifica
ção rural, beneficiando as

localidades de Sertão do
Siqueiro e lndaial de Ci
ma. O ato inaugural fez
parte da programação alu-

J síva ao 10° aniversário da
empresa. A linha inaugu
rada tem uma extensão de
7 quilômetros, benefician
do 45 propriedades rurais
Ei representando um inves
timento de 102 milhões de
cruzeiros.
Bauer esteve ainda em,

Urussanga. onde mànteve
contactos com dirigentes
cooperativistas e lideran
ças locais e entregou à Co
operativa de Eletrificação
Rural Cocal Ltda a nova

,
linha dístríbuídora. Urus
sanga-Cocal, " com exten
são de 12 quilômetros, que
exigiu investimentos de
cerca de Cr$ 240 milhões.
UDO NO RIO E BRASt
LIA
Udo Wagner, Superín

tendente da Fundação Ca
tarinense de Cultura, ou

tro jaraguaense a desem
penhár funções no Gover
no do Estado, esteve de

segunda à quinta-feira
desta semana no Rio de
Janeiro e Brasília, man..

tendo contactos junto aos

\

[)RAÇÁO AO ESPíRITO,
SANTO.

Espírito Santo, vós que me
esclareceis tudo, que iluminais
todos os caminhos, para que
eu atinja a felicidade. Vós que
me dás o dom divino de per
doar e esquecer o mal que fa
zem, quero neste curto diálo
go agradecer-vos por tudo e

confirmar mais uma vez que
jamais quero separar-me de vós
por maiores que sejam as aten,
ções materiais. Pelo contrário,
quero tudo fazer em prol da
humanidade para que possa
merecer 'a glória perpétua na

vossa companhia e na com-i.

panhia de meus irmãos.
A pessoa deverá fazer esta o·'

ração 3 días seguidos sem di
zer o pedido, dentro, de 3 di
as será alcançada a �raça, por
mais difícil que seja.
Publicar assim que receber

a graça. D.M.F.

SUPLEMENTO

Ud.o
V 8 n d e - S 8.recursos

Uma máquina de escrever

Remington 22(p,equena)'; do
is assentos para Garras,
VW (Brasília): uma antena
para TV com cano e ainda
uma cama para casal c!
colchão semiortopédico. In
teressados, ligar para 72--,
0310.

VOCE ESTÁ' COMPRANDO UM·'uBOM"
NEGÚCIO? "

Não' Compre,
Não perca. anos' nem 'seu dínheíro.

INFORME-SE ÄNTES! r

Lançaremos uni Produto sem"concorrência no Bra-
,

sil. Tecnologia que causaréümpacto revolucíoné
,

rio. Atue como dístribuídor . exclusivo. Investi-
mento 30 milhões.

.�

Detalhes (021) 325-7137 -, Depto. ,�ílrk�ung·.

órgãos federais, para ob
tenção de recursos para
Santa Catarina que a No
va República tem no seu

orçamento. Udo levou
também cerca de vinte
projetos' ligados a arte e a

,

cultura.

II Primeira

i nau gur a.

Aüdiêricia:-
Carmelo Parace

Pois num domingo de abril, um simpático Ei

calvo ancião, de nariz arrebitado, entregou ao

anjo de serviço à porta do céu, um cartão de vi

sita, pedindo audiência para São Pedro.
Em poucos minutos surgiu na sala de espe

ra a figura veneranda do Grande Pescador. Diri

gindo-se ao -velhínho abraçou-o efusivamente cH-
'

zendo: "Seja benvíndo Presidente. Antes de maís

nada, diga-me. Qual o motivo de seu cartão de

visita estar redigido assím: Taucredo de Almeida
Neves - ex-coroinha da Igreja Matriz de São João
deI Rey - Minas Gerins Brastl-t"

A resposta, precedida por um sorriso ma

treiro veio logo: "Ora São Pedro. Sabe como é.

Aqui em cima valem pouco os títulos e' honrarias.
Dai eu me lembrar que o coroinha sempre está
maís perto do altar do Senhor e, como se diz em

Minas, quem está mais perto do fogo, maís se a-

quece".
'

� O Grande Timoneiro sorriu plenamente' sa
tisfeito e convidou o Presidente a passar para a

sala VIP. Depois de comodamente sentados deu

a seguinte explicação: "Sabe, Dr. Tancredo, o

Mestre - com quem o senhor irá falar em seguida
pediu-me que o atendesse por alguns minutos en

nuanto ele ultima umas providências para a E

tiópia e o Sudão, nações infelizes, com problemas
prementes de miséria e fome.

"E verdade - retrucou o Presidente - são si

tuações l�1Uito' tristes. Nós também, no Brasil,
temos muitos problemas".

_ Sem dúvida. Tenho acompanhado díaríamen-
,

te os jornais e a TV. Mas meus informantes b1iGI-,
als me dizem que há muita incapacidade dos dírí

gentes ...
- Incapacidade e, principalmente, corrupção ..

E eu, justamente,.ia começar o meu governo a

tacando esses dois cancros ...
- Veja Dr. Taucredo. Parece, pelas declarações

de muitos de seus conterrâneos, que há uma de

síníormação completa sobre os desígnios do To

do Poderoso. Tenho maís de mil e novecentos

anos e neste pequeno espaço de tempo aprendi
a ver o Mestre sempre' sabe o que taz, A propô
sito; gostei muito da afirmação pública de sua es

posa, Dona Rísoleta quando declarou "Sabemos

que é Deus que põe é dispõe de nossas vidas. A
Ele entregamos este sofrimento de meu marido
bem €omo as orações do povo brasileiro". Bela

mensagem de Fé.
Tancredo, comovido , tentou até chorar mas

lá em cima não existem lágrimas de dor. São Pe-

1'1
dro, entendendo a situação, contínuou a conver-

,

sa, agora em tom mais intimo e, amístoso: "Ó se
nhor sempre foi um bom crístãoe são suas as pa
lavras: Deus é bom. Sem Deus a gente não é nada.
Mas está custando-a entender seu sotrímento e
sua morte, não é?"

,

,

"Meu caro amigo São Pedro - retorquíou Tan
credo Neves - Realmente, há uma coisa que não
entendo bem. Parece que a' Provídêncja Unhá re
solvido me utilizar no trabalho de união do povo
brasileiro. Minha bandeira era da ,c��c.íIiação na

cional, de paz e prosperidade vtsandcdímínuírIo
go a fome e as doenças. De repente, tudo mudou!"

- Pou lhe contar pormenores de. fatos aqui
rmrridos quando o senhor estava no Instituto do
Coração. Na oportunidade falei com' o Mestre, à
mesma hora ein que São Francisco. - que é seu
forte ·cabo eleitoral aqui dentro - intercedIa pOt
sua vida na terra, Sabe como é São Francisco. :e
a personííícação da bondade. Mas o Mestre nos

disse: "Gosto multo maís do Dr. Tancredo e do
Brasil do' que se pode imaginar. E estou vendo a'
beleza da fé do povo brestleíro", At eu. comecei'

I'a pensar com meus. botões: Se o Mestre que é
ii. Bondade e a Sabedoria está permitindo essa sí
tuáção é por saber que talvez o'Presidente, um

vez empossado não consiga atender em breve es

paço, às esperanças nele depositadas por todos os

seus conterráneos. E aí sua' bela imagem sene
desgastada em pouco tempo. Por isso .resclvea
transtormá-lo num símbolo de unia nova era,
cmando todos se cónscíentízarão de "que .o� dez
mandamentos servem também Para' di,rigentes e

dírígídos de todas as nações. Quando cada 'um dos
.

brasileiros reconhecer que as leis de Deus é pâra
ele também e não, só para o vizinho.

Tancredo concordou movendo a cabeça' e' o
Grande Pescador prosseguiu: "Sua longa enfêl'm.t
dade solidificou a união de seus compatrlclos;
Os símbolos nacionais passaram a ser veneréÍdos,
com o' surgimento de um sadio patríetísme, O e·

xemplo da fortaleza de sua esposa marcou 'pro,:,
fundamente a alma popular. Seu sofrimento lot
grande, Mas o sofrimento é o cadinho onde se pu
rifica o miro de nossas virtudes. O senhor, Pre
sidente, agora na casa do Pai Comum, ficará. seu.:',
do o símbolo do Direito, da Justiça, da Paz, dó
Progresso e da Esperança de todos os brasileiras.
....Nesse exato momento acendeu-se uma lâm
pada azul no painel eletrônico e São Pedro expU.
cou: "Está fia hora da audiência com o Mestre.
Vou levá-lo até Ele" .

. � POUPÀ�ÇA
GERANDO BESC·EMPREGOS

.

A poupança que cons·t�ói..

.-
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o fluxo urinário. Isto não re
sulta de uma poderosa ação
diurética do álcool, porém é,
antes, devido à grande quanti
dade de líquido comumente in
gerido quando se tomam be
bidas alcoólicas.

O álcool em altas concen

trações pode lesar o epitélio
renal, especialmente se já ,e

xiste prévia lesão do rim, em

bora essa questão seja discu
tida. É difícil atribuir somente
ao álcool a lesão que ocorre
nos viciados. Contudo, ficou
estabelecido que os rins de be
bedores habituais não são nor,
mais.
Absorção, destino e excreção
do álcool.
Absorção . O álcool é rapida
mente absorvido pelo estôma
go e pelos intestinos. O estô
mago comumente absorve cer
ca de 20% do álcool Ingerido
e o trato intestinal, Ô rêstan
te. A maior pärte do álcool
entra fio corpo através do je
juno -e a absorção é completa
da em cerca de duas horas e

meia. A rapidez da absorção
varia diretamente com, a con

centração. É bem sabido que o

álcool tomado como whisky é
mais prontamente alJs'otvido
do' que a lüesma quantidade
tomada töit'J.Ó cerveja. Muitos
fatores podem retardar a ab
sorção ,gastrintestinal, do ál
cool. O' alimento é o fator
mais impor,tante, como se de
duz da diferença dos efeitos
peLa ingestão de, um coquetel
tomado antes do jantar, com
os de' outro tomado apÔs o

ja:ntar. Por isso, os bebedores
experim�ntadös tomam àlimell
tos, qüa4d..ß bebem.
Distrlbwçiló ; O álcool dife
re doa maior parte dos alimen
tos pelo fato de permanecer
inalterados nos intestinos e,
�i-no tal, ser absorvido. To
dos os órgãos e humores do
organismo contém álcool, de-

corridos alguns minutos' da
sua ingestão. É alcançada,
também rapidamente, a circu
lação fetal, A distribuíção de
álcool nos tecidos, é perfeita
mente uniforme. Contudo, a

concentração de álcool no cé
rebro e no liquor sobe é cai
,mais vagarosamente que nos

outros tecidos.
Oxídação . Cerca de 90%
a 99% do álcool sâö quase
completamente queimados no

corpo. No processo de oxida
ção é libertada energia e são
produzidos anidrido carbônl
co e água. A rapidez de oxi-
-dação' é tida como perfeita"
mente constante e sem rela
ção com a qUántidade tlê M-

'

cool presente nos tecidos, pe
lo menos quando medida pe-.
Ia velocidade de seu _deslapil
recimenté ,�d 8âti�'lIé; {1iiarl8d,
por exémplo, se aumenta de
100% o álcool ingerido. Es
tudos feifõs no homem indi
cam que aproximadamente 3,5
cc. de álcool são queimados
por hora, Nessä v,élödctäue,
seriam necessárias oito horas,
aproximadamente, _ par_a 'a ó
xidação �de 9�r� JlYI ; JO ,_fu:ii):
nJ-a� if� alcoi3I:AC�l1tudo, b�sé:ado em expenencras em caes,
calcula-se que um homem' de
peso médio pode qQeimar cer
ca de 10 cc. de álcool por ho
ra, Outras cifras variam de 6
c-c. a 15 cc. por horn.
O fígadö é, provave1mente,

� .p_rincipal; se� da o�idâção
Illlcial dó alOOöl: _ ,ii InsUlina
parece - ser Aecessáda, -para !!.S"
sa função. �à ,�eri.lädê, ãli fi1I
v,esti�Ções ae GOldfarb, Bow
man e P,arker .corroboram o

ponto de vista de que há u
ma relação nítida entre a oxi
dação do álcool e a oxidação
da glicose. Esses autores estu
danam uma série de alcoólatras
que tinham uma história de
embriaguez e apresentaV'am -

vários graus de intoxicação. Os

indivíduos foram classificados
em quatro grupos e tratados
como soe segue: 1) Sem trata
mento; 2) Com injeção subcu
tânea de 15 unidades de ínsu
lina; 3) Pela administnaçâo in
travenosa de 50 cc de glicose
a 50%; 4) Admínístração si
multânea de insulina e 'gHcose
nas doses indicadas. Acomra
nhavam-se, então, as taxas dê
âlccól sanguíneo e anotava-se
a rapidez com que saiam dá
intoxicação. A insulinoterapia
isolada não tinha efeítn sobre
o desâpãrêcímeríto do álcool tio
sangue. A glicose isolada apres=
sava a Dedução das taxas dli)
âlcôol sanguíneo apenais MS
pacientes mais gravemente in
toxicados. A terapêutiea eom

a glicose mais a insulina aee:

lerava 9 restabelecitrientê dii
âJhlB6s as casos, tilIit8 dds pa
dentes leve como (los grave
mente intoxicados. A consci
encía era r-ecuperada no espa
ço de uma a dua-s horas, tem
pp e8S� em que comumente �
rä öhtldá urna história razoâ
vel, möstrando alglins, indiy,í�
duós aÉ1eÇluada,. coêrdeiiaçâé
hll;}��rã; decôqldas qtiátrê, ii
ciiico lioras. Este tratamento
do alcoolismo agudo parece
prornissor e a assistência ime
diata do médico é necessária
apenas por um CUT-to prazo.

(continua)

l,::::::;:::;:;:=======:;::::::::Catnpanha COlDunitária de Controle,
===',TralalDen'to e .Recuperação 'do Alc:oolismo==

(Dr. Mutilo Valente Amorin) ,

.

. (Psiquiatra)
ß - Noções básicas sobre o madamente, ou mais, a secre-

álcool _ Álcool Etílico.(cont.) cão tende a ser inibida e a a-
.

o, áIcôol produz vasodilata- tividade péptica é deprimida.
ção, principalmente dos vasos As bebidas espirituosas de ce-

cutâneos, provocando o aque- vada e os vinhos, mesmo em

clmento e o rubor da pele. A concentrações inferiores, pro-
vasodUatação pode ser um e- vocam uma inibição semelhan-
-feito vasomotor central, por- te. Isto é devido, principalmen.
.ue é insignificante a ação di- te, às substâncias coloidais -

teta do álcool sobre os vasos. taninos e ácidos orgânicos -

A vasodilatação provocada pe. que elas contêm, mais do que
� iílcool é utilizada no trata- ao seu conteúdo em álcool.
..ento de certas doenças vas- As bebidas alcoólicas forres,
�uIareS perifériCas. A maior com a concentração de 40%
Parte dOs cardiologistaS con- e mais, são muito irritantes
torda em que as artérias ce- para a mucosa e provocam
lonmas são dilatadas por-do- hiperemia congestiva e infla-
ses moderad3S de álcool e que mação. A presença de ahmén-
este não é um fator etiológico to, porém, faz baixar a con-

"a 'angina de peito. AJguns centração
-

de álcool e diminuir
consideram o álcool o melhor a irritação e o próprio estomâ,
remédio no tratamento da an- go secreta um muco protetor.
....a de peito. O "efeito cal- (j uso inveterado de bebidas
.ante" do álcool sobre o pul- alcoólíoas fortes pode resultar
� de pacientes febris é, antes, numa gastrite crônica. A aclo-
() resultado de uma depressão ridria é comum no alcoolismo
çentral do que de uma ação' crônico. O álcool concentrado,
4:ardíaca periférica. em pequenas quantidades, po-
p Temperatura Corporal de agir como carmínativo,
Apesar de a ingestão de álcool Aparentemente, o álcool tem
provocar uma sensação de a- ligeiro efeito deletério sobre
quecimento, devida a uma in- as secreções intestinais e pan-
tensifícaçâo do fluxo sanguíneo creáticas, A digestão intesti-
cutâneo e gâstrico, há, na ver- nal provavelmente não é pre-
dade, um aumento da perda judicgda �

_

a secreção do su-

de calor e queda, da tempera- co pancreático pode ser estimu-
tura Interna, Pode haver mai- ,Lacta por pequenas doses de
or sudorese, 'o que determina álcool. O álcool, ao atingir; o
aumento da perda de calor. intestino, já está diluido pelas
Apenas grandes quantidades secreções gástricas e pelo mu-

de álcool' tomam _a, queda da CO. Ninguém contesta que o

temperatura do corpo pronun- uso de grandes quantiQades de
ciada, 'fato este' devido, nesse álcool tenha efeitös lesivos so-

fllso, à depressão do mecanis- bre, a fünção gastrintestinal. O
mo central que regula a tem- proQleiila crucial está centra-

peratura. A ação do álcool na lizado no uso de moderadas
Himinuição da temperatura quantidades de bebidas alco-
�orpoial é naturaJmente maior ólicas. "Quando se aprecia. o
quando a temperatura ambien_' álcool, não ,se pode conside-
te é baixoa, ou quando o me- rar pr;ej1,ldiciais às peqUena,!;

�nismo
da perda de calor a- quantiditdês, qüe podem in-

a-Se perturba.do, como aco� fluenclar favoravelmente a di-
ece ,na febre. A ingestão de gestão, quando tomadas du-
bielas' alcoólicas pana "aque- rante as refeições.

�r''', 110 telftpó trio, é ,evi- h) Rim - O álcqc.l 'âument,a
J:Ientemente, irracional e pode
ser perigosa, se é essencial a

Conservação do calor do ror
be. Tais fatos são do conheci
lnento

.

dos que estão familiJa
Pzados com as explorações po
lares.
a> Trato Gast�testinal
ps efeitos das várias concen
hações e tipos de bebidas al
Co6licªs sobre as funções mo
Jora e secretora gastro-intesti-
')lais, são influenciados por nu
�t!'osos fatores., Entre estes
�tao as condições dos pro

. pessos digestivos, a presença
�u a�ência de doença gastro
Jlltest1ll1al, a quantidade e tipo
ªo alimento ingerido, o grau
Ue tolerância pelo álcool, fato_
!!es psicol6gicos intercorrentes,
etc. A. secr�ão salivãr é co
mumente estimulada pelo álco_
ol por· via reflexa. Se o indi
viduo aprecia -o álcool, segÚir;;'
se-á uma rioa secreção dos
S'ijCOS digeStivos. A presença
de álcool no est&nago, . em

:_ �noentrações de' 10% apro
xtmadamente, resulta numa

seé:reção ,gástrica ricá em áci�
do, porém ·pobre em pepsina.
Embora haja diminuição da
quantidade de pepsina, a di
gestão péptica não é afetada

.

,pelas baixas concehtrações de
álcool. A motilidade gástrica
também não é prejudicada. O
álcool estJmulia a secreção
gástrica por uma ação reflexa.
Com o alimento da cOnoeu.

t:zão do álwol DU bebidas
lIIlIlIddII. ... aot AIII'OII-

MARSCHALL

POLIMENtOs

Lavag�m e limpeza de
tetos e estofamentos.
Polimentos. Procure- os

profissionais gabarita
dos na Rua CeI. Proc,
Gomes,227

,/

I'
:/
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IR. GERALDINO FALECE
EM PORTO ALEGRE'
Vítima de pertinaz mo

léstia que o acompanhava
há vários anos, faleceu
em Porto Alegre o Irmão
Geraldino (Ernesto Moret-

, to), professor marista que
por muitos anos lecionou
no Colégio São Luís de Ja
raguá do Sul. Em várias
oportunidades o "Correio
do Povo" abriu espaço pa
ra informar do seu estado
de saúde crítico e em mar-

ço passado encampou cam

panha para a compra de
uma cadeira de rodas, a

pelando à caridade de seus

ex-alunos.
.

Ele se acha
va completamente cego e

paralítico em Santa Maria
-RS e dado o agravamen
to da doença foi transfe
rido à capital gaúcha, on
de faleceu.
·0 seu sepultamento a

conteceu em Santa Maria.
Iria completar 60 anos

em setembro.

COLUNA DO JUBILEU DO COLÍ!GIO ESTADUAL
UABDON BATISTAn

,A grande Família "Abdon Batista" está, eu
fórica.

Queremos eompartilhar com você esta eufo-

ria.
Você que conosco convive ou conviveu está

convidado a participar dos nossos encontros e

reencontros.
Você que por aqui passou, deixando seu no-

rne como aluno, pai, professor, autoridade, esco

lar, funcionário ou colaborador anônimo e amigo,
venha festejar conosco. . .

'

Viva, sinta, cante e comemore a íelícídade
de vivermos este momento de reencontrar velhos

companheiros de banco escolar, colegas de cát�
dra, amigos de jornada ... relembr,:r tempos vi

. vidas nesta querida casa de educação que.ha, �O
longos anos vem fazendo um: pouco da hístóría

de nossa terra, formando gerações; espanCando
trevas da ignorância, projetando na mente de to

dos as luzes do saber e no coração o sentimento
,

do dever:
Você está convidado e aguardamos a sua

:aarticipação. . , . '

Nosso primeiro encontro comunitário sera

día 10 de junho, sábado, às 9 horas, no pátio do

nosso Colégio. ,

.

Será um momento de grande alegna ...
DOLClDIO MENEL � Diretor Geral

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Municipal de JaralZ1lá do Sul

DECRETO N9 1.126/85
Fixa' o preço da pavimentação à lajo
tas para o trecho que especifica.
O Prefeito Municipal de Jaraguá do

Sul, no uso da atribuição que lhe é conferida pelo
item XXIX do artigo 10, da Lei Complementar n"
5, de 26 de novembro de 1915, e de conformidade
com o disposto na Lei Municipal N9 699/11, de

.22 de dezembro de 1911;
DECRETA:

Art. 1 o - Fica esabelecido que o preço por
metro quadrado, referente a pavimentação à la

jotas, dos imóveis especificados no Edital de Cus

tos N° 08/85, de 14.05.85, será de Cr$ 38.115

(Trinta e oito mil, cento e quinze cruzeíros), o

metro quadrado.
Art. 29 - O preço fixado no artigo anterior

obedecerá as modalidades de pagamento fixadas
no artigo 12, da Lei Municipal N9 699/11, de 22.

12.11, pela Lei Municipal N° 945/83, de 29.12.83,
pelo Decreto N9 411/11, de 22.12.11 e pelo Decre
to N° 901/83, de 29.12.83.

Art. 39 - Este Decreto entrará em, vigor na,

data de sua publicação, revogadas as disposições
em contrário.

Jaraguá do Sul,
DURVAL VASEL

, Prefeito Municipal

rs de maio de 1985.
IVO KONELL

Sec. de Adm. e Fin.

Cl,lNICA DE VARIZES
Dr. CELSO ORLANDO STORRER DA SILVA
Rua Guilherme Weege, 34 _ 10 andar

Fone 12-2500 _ Jaregué do Sul _ SC. J

Estado de Santa Catarina
Prefeitura Munícípal de Jaraguá do Sul

EDITAL DE CUSTOS � 08/85

A Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, através da Secretaria de Pla
nejamento, divulga pelo presente Edital os custos relativos as obras de
pavimentação à lajota da Rua 13 - GUIlHERME HERING, e esclarece
que os valores abaixo especificados constituem tributos estabelecidos
pelo Código Tributário Municipal e Lei Municipal n? 945/83, de 29. de
dezembro de 1983, que versa sobre Contribuição de Melhoria, regula
mentada pelo Decreto N9 1101/83, de 29 de dezembro de 1�83, e é devida'
por todos os proprietários de imóveis beneficiados por obras públicas.
a).MEMORIAL DESCRITIVO DO PROJETO E CUSTO DAS OBRAS

As obras compreendem os seguintes serviços técnicos e com os cus
tos abaixo especificados:

ELEMENTOS QTDADE P�UNIT. P.TOTAL

01-TERRAPLENAGEM: Escava-
ção, carga, transporte.' 1.080m2 1.620 1.149.600

02-PAVIMENTAÇÄO:
2.1-Regularização e compac-
tação do sub-leito 1.080m2
2.2-Base: Material de areia
aquisição de materiais e exe-

cução 1.080m2
2.3-Revestimento: lajota, meí-
o-fio, transporte e execução 1.080m2

440 415.200

2.830

25.000

3.056.400

21.000.000 .

03-GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS:
3.1-Tubulação- aquisição de
de materiais e execução 1.080m2
3.2-Caixas Coletoras - aquisi-
ção de materiais' e execução . 1.080m2

5.430

980

5.864.400

1.058.400

SUB-'1;OTAL ..••.•..••••••.•.•.••.•••••••••.•..•

ADMINISTRAÇÄO (5%)
-

", ••.••.•-:.- .�.--:.�-;••• � •••• �__ ._
e-s 39.204.000
Cr$ •• 1.960.200

TOTAL . •• l
•••••••••

_ •.••• ,
•••

_ •.•.•.• - ._e,•• _,_•••_., •• _,. _ •.•_ Cr$ 41.164.200
.

04 - CUSTO TOTAL: Cr$ 41.164.200 (Quarenta e um milhões, cento e
- sessenta e quatro mil e duzentos cruzeiros).

4.1 - Área à pavimentar igual 1.080m2 .

.

4.2 - Custo por m2: 41.164.200 dividido 1.080 igual Cr$ .38.115
(Trinta e oito mil, cento e quinze cruzeiros)

b) DELIMITAÇÃO DO TRECHO BENEFICIADÖ .

É beneficiado a Rua 13-Guilherme Hering, em toda a sua extensão,
ou seja do entroncamento da Rua 6 - CeI. Procópio Gomes de Olivei
ra até o entroncamento da Rua 52 - Exp. Cabo Harry Hadlich.

c) CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA
..

A contribuição de melhoria será cobrada, por propriedade, levando-
-se em conta a testada dos mesmos.

.

.

Fórmula: Testada do lote multiplicado por 1/3 da largura do leito da
rua multiplicado pelo custo do metro quadrado igual Custe, Tótal.

O �ecolhimento do Tributo será diretamente ao T�.s9U,�((lY.J.unicipal.d) É Ílxado. o prazo de 30 (trínta) días à contar ·da.çl9tl;i�ae p�licaçãO'
des!e Edit.al, para solicitar 'por escrito pedido de infó.tlnação;' contes
ta�ao ou impugnação de um ou maís itens deste Edital, cabendo-lhe
o onus da prova' se necessária .

Prefeitura Municipal de Jaraguá do Sul, 11 de maio de 1985. :

DURVAL VASEL - ARISTIDES PANSTEIN . AFONSO P. NETO
Prefeito Municipal. Secr. de Planejamento Secr. de Obras e Viação

Imob.Morada doSolLtda
Rua 6umercindo da SOva, 72

TeL 72.1250
CRECI N' 740 - J - 119 Região

./ VENDE
Uma casa em Alvenaria de 120,00 m2 na Rua Richardt Piscke.

-

- Uma casa em Alvenaria de 140,00 m2, na Rua Lourenço Kanzler.

Casa em alvenaria de í90,00m2; na Rua Luiz Kienen.

Um sítio em Ribeirão Molha, com 23.150m2, com uma casa mista,
pastagem, frutas, lagoa e outros.

.

Terreno no centro de Itajuba, beira mar, 15x30i Loteamento
Vila Mar. Valor Cr$ 4 milhões.

- Uni térreno com 345.000,00 m2 em Poço Grande (25 km centro) com
200.000,00 m2 pi arrozeira, 2 tratores'Tobatta equipado, casa de ma

deira� .

galpões e muita pestaz=»

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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eonversa enlre Bairros
'"

�

;;'7 ... , � f.... -

1s
bairros jaraguaenses con

ve am entre si. Na� ê!li(ão
nC}

, .337, que marcou o início
d� �m. �1'1n;�htç!pn!,}º�q� eJ,l:
tre bal'l�$, pOr uw. co,çWJº �il

./ g�ica;' uma contersa \ sqbre

su�'
os Sàiíi trün�ada e Din-

,
. gu m ent.e.ítde_u o pj)rque dlt
m ,te .!J.9S. toi!! a�I9��. F�ce
ao aconte�cJt! vai rep,rorlyzla�
a�ofh! 2,:;1 1 _ 1 ... IT :41\ II�

- Certo criador na JJFiferia
da cidáile -tinha dQjs suinQS. em
éptca de ��,Çio _ ym v��
m'@ho. � o�o brlP,lcp, o ,.,.11-
Dl'P.ro pr�stô Í)í'a" �acrtfu:lo.
El\tregam a um novato um

m�ef.Õ,
r dáqueles para

r-

abäter
u porco sem sofrimento. f:he
ga a a hora, ele entra com

o • aq�9 Rari' abater P 1p1i
mlf}. Mira em cima do porco
e �ca o martelo que resvala
e 'o suino eoeneça a rodar.

N+rvoso c�m o sucedi1l9, cha

lIlf ub. auDliar para t:ontor
n., o problema.' Cerca daqui,
��ca dali, na corrida para a

bater n vermelho, é che�ada
a

Ihorá.... dä'<íria'itelada finár na
testa. �is que, � animill tira
a cabeÇa da jogada e o marte
lo ac-erta-mortabnente no sui
no branco, que cai para ser

retaliado. Nàquele día o ser

viço :-'redobrou�
.

pois, os' dois
animais tiveram que ser sa

crificados.
Nö', peo.ôl1imo sábado, o au

tor de) "s!$ténía dé "'àbatê, sai
do bail'Í"o da "Dificurdade'"
pra .t9.mru- a �I!.a "&�rva" no
"�amw �eite" _ o la�o fW ca

P�iô:�'�lló�'cOl�e!tt��äJ!t li fo�-
-ma peculiar ele sacrifICar am
maiS e<o äutor só está de bo
Juc.;t. UUiilJltQ ele já Wí� fl
,;ienta

.

mais a 20zaç�0,. ele
e#lt� q ·�öpo (J� é�fv�ía, �á
um longo' gole, lambe' a es

puma que ficou no seu -bigode
de rasJia frQJlba e fala:

.

- Meus amigos, estive pen
sando nesse negóc,,º d� m�tlll"
porco em cJ.t!queiro. o warte-
lo pJínf'SÍtçrlficar ß bichö' êbi
quelreíro, parece, já é co�a
do passado. Não há de ver q'ue
encontrei uma forma melhor
de àbãter em pocilga ou curral
de porcos, e copt iJgulJljl eco:
ncmia no processo.
Os �!l "Ç9P;m Seite" ficaram

. descônfiados . com o matador
de ,?orcos e Leitões.

.

Ma� ele"' prosseguiu.:
- O processo consiste· em es

treitar ci
�

chiqudr9; cab.emlo

em cada lado um anbóal. �a
4ivism-t� afixa-se um mach�do
de suas, três libras, bem afia�o,
veltado par�' a pocilga. :).'IJa
outra 'extremidade unia espin
gàida com bala de rqular ta

manho, qu��o o Q]omepto
� �1lf.J}��!" �bsp�a t a bflla
dá exafamente no mero do fio
iIo "drachlt�b; .'i'!e 1� dMd, e

_ mata dois sudtos, ao mesfDo
tempe,
º� �pis y�rªw.sY-os "1,Ie estã�·
ou�'indb a "cl�n�ça f,< exp�l-
"ão; e'Sfãô ãSm�'Mal �emftcreditâr q&é um homem assim
nã�f tem tempo de fazer a 'fa
ce fic&r rpj)n. º çg_mpanhtriro
que está na ponta do baléão,
qy� WJJ!'f J!9 f�n!t9, também
pãp JlOd� flcr;_M!.pu' no que a

çãba"de ouvi...r § entra na con

vgsa:
�. p()!S �, �eus amigos, depols
de 'Futi-.Boi que deu a mfior
gozação nã Capital, depois da
t��Y�i!'! nws!rír cenas de um

bOl corren!lo n,tráS do o,\tro,
esta é\. ã mais recente noyJda
de que ap�reced por aqui. Eu
só es�ou ··êuri'Ô& sobre o que'
�!� &ªJÍc� WIs arábias �ão
aprontai' na próxima festa do
t�ç(r laJ1l��e:

.
,_

-

I. '.� .. ".

"O� Herdeiros da Du�ue$a"
'15. QS HE�DEIR9S SEM HERANÇA
1.Os Desbravadores. São aqueles que vieram aquí,
para abrír picadas, demarcar as terras e domes,
tiéar a natureza: ou seja, os moradores solitários
do primeiro rancho de palha, ali onde hoje está
a ígreja.' Eis o nome de alguns: João Ballock, o

"Coronel", o "Cesco", o "Momi", o Hermínio Ni
colíní, Pedro B!S!;lni, Januário Flor e Stefano Bal
lock. Já temos alguns dados deles. Más estão fal
tando. Colabqre, se você souber algo.

.

2.Algumas figuras curiosas: Porque deixaram u
ma lembrança que ainda hoje é usada para deno
:rpillé!! ��rt<?s comportamentos. São "o Coro�el","o Tavico", "o João Baíano", "o João Diogo'; e a

"Pinicória", "o Cesco", "o Tavares", "o Pedro
Bôbo". Pode ser q"-e haja outras destas figuras,
como o "Caregueta", por exemplo. Destes tam- ,

bém há .poucos dados, Você poderia ajudar 'co-
nhecê-los' melhor?

- ,
• �.-'

3.Os "�.em T.�fJ:a" sª,o �guel�s q,":e sempre peI'am
pularam por aqui, sel!1 nunca ter terra pr�pria,
sempre como arrendatários, ora numa pl'óprie'da
de, oré! noutra. É o· c!lso de Celestino e João Bai
a�o; J�ão, Antqnio, reª�o e Fra�cisco 'Lorgen
zelti; &!31vador

-

Siqueira, Gérson Souza, Mathlas
Schulz,'"Clemente -Perrazza...!. qs Pereira, .Lucfnlo
p�l9�rc!,ti, Ermipio B9rtolini, Amorim, o Réck,
o Flrminio, Pedro Robertl e Celestino Cinzia.

ªePip�,�L�'(or�p:t' C=riat}lr,�s
-

disp�niveis,. ajudando' a
tqd��, s.�lPo por ��emplo o Ê�gênio PedroUi. A
comunidade precisa fazer deles uma reabilitação.�..... óJ _I. Jj....J.. \...; I:·' I

....

V�cê pode ajud�r? .

4.Não- vieram inorar aqui, mas investiram no

"p�Jita!!(i nUlle":' f?�o os velhos, riossos bisavÔs:

Jsi_4�P? ��dri, EfDe�to Cjlll_lpreBhe�, Narcisio Nico
Uni, uil Bastianollo e.la Ranheta", Manoel Seveg
ß@ni, L\liz Piccoli .e pagatoli. �Ies deram valor à
terra.

- -.
- 'l j��"��,,,,,

!fi fRIGORíFICO. GUMZ
ANO 40

1945 1985
PRODUZINDO ALIMENTOS COM QUALIDADE E
HIGIENE, COM INSPEÇÃO. FE.DERAL SOB Nº825
FRIGOR�FICO-SUP�RNERCADO-FÄBRICA RAÇ0ES

PARA ,TODA� AS OflASlöES E TODOS
OS GOS)'OS, PRESEN'l'Eß PA

Jóias e Relógi.os
_ Co .....

Marechal Deodoro, 431 e Getúlio Va,rgas, 9

L

'"�F'
, .,', "

. oto
r 'r' [oss
Brindes na revelação de lielD f..iw�

Você escolhe: blusão de nylçn; bolsa térmica,
máquinas fptográficas; luvas ou posters.

Só o LQSS que dá presel,l.tes.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



_J-ar-a-g-u-á-d-0-S-U-1----S-e-m-an-a-d-e-25-a-3-1-d-e_mai_0_d..,....e_...:_19_8_5_. C o R R E I 0'\ DO P O V O I.·

______________________________________�,�P��G=IN�A�,::O.

I·

Fundado em 10 maio 1919. CGC 84.436.591/0001-34.
Diretor: Eugênio Victor Schmöckel - Jorn.Prof.DRT-SC
nl? 72:9 e Diretor de Empresa Jornalística nl? 20. Mem
bro efetivo do Inst. Histórico e Geográfico de-Santa Ca
tarina. Redator.Flâvfo José Brugnágo - ORT-SC nl? 214/
84. Repórter: Yvonne A.S. Gonçalves - ORT-SC nl?
219/84. Redação Administração e Publicidade: Rua Co
renel Procópio Gomes de Oliveira, nl? 290 - CX.Pos
tal, 19 - Pone 72-0091 - 89.250-Jaraguá do Sul-Se

Impre.sso em 'Gráfica Própria
Assinatura para Jaraguá do Sul CR$ 20.000
Outras cidades " Cr$ 30.000
Número Avulso : :. Cr$ 500
Número Atrasado Cr$ 700
Representantes credeucladesi Pereira de Souza &Cia.

Ltda, Tábula Veículos de Comunicação S/C Ltda, e Pro

pai Propaganda Representações Ltda,

Este Jornal é associado a ADJORI/SC e ABaAJORI.

[iI) Sr) § (t)-l.) itltI.l

Relojoaria AVENIDA
As mais finas sugestões para presentes,

jóias, relógios, violões, troféus,
rnedalhas e artigos de prataria estão na

RELOJOARIA AVENIDA

Na Marechal e .na Getúlio Vargas

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para todas as finalidades

Agora também aquecedores a

energia solar.

Rua Felipe Schmidt, 279 - Fone 72-0448

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

CINDliRELA. Vista-se bem cem a

moda Ver ã o da

"(3INDERELA

Veste bem. A moda certa, na Get61io Vargas
e na Bmílio Jourdan.

TERRAPLENAGEM VARGAS

Serviços de terraplenagem .'aterros

TUBOS SANTA HELENA
Tubos' âe eoncrete para todas as obras.

Consulte-nos!

Rua Joinvillef 1.016 - Telefone 72-1101

COMERCIAL FLORIANI
Máquinas e. equipamentos para escritório.

Assístêncía Técnica de Máquinas de Escritório
em Geral.

.

Rua Venâncio da Silva Porto, 358 ... Pone 12-1492

•••HÁ40 ANOS

CONFIRA. A HISTÓRIA ... Barão de Itapocu

_ Segundo notícias de Washíngton, a

Segunda Guerra Mundial custava maís
vidas de cidadãos norte-americanos, no
combate, do que qualquer outra guer
ra na história da nação. Uma recente
declaração do Exército e da Marinha
dos Estados Unídos revelava que um to
tal de 189.541 soldados foram mortos
ou fatalmente feridos, durante três a

nos e três meses de combate, após Pe
arl Harbor. Esse total excedia de 3.000
ao número de baixas sofridas pelas for

ças da União e Confederados, por oca
sião dos quatro anos da Guerra Civil,
anteriormente o total mals elevado em

perdas da nação norte-americana. Nos
dezoito meses da Primeira Guerra Mun
dial, na qual a América do Norte foi

beligerante, 53.559 homens perderam
a vida em combate. - Pô, esses ameri
canos são loucos por estatístíca, mes

mo que se trate de vidas humanas. Só
não contaram' os mortos de Hiroshima e

Nagazaki, porque tinham que contar
os civis, homens, mulheres e crianças.
Porca la misérial Agora, Reagan tez
o bloqueio à Nicarágua e pode aconte
cer uma invasão a qualquer momento.
Será que os americanos não se lem
bram do tracasso- no Vietnam? Ah, es

ses menínos que gostam de brincar de '

mocinho e bandido ...
_ No día 6 de maio de Hl45 o Acaraí
vencia Q Baependi pelo escore de 4 x 3,
arrebatando a taça "Farmácia Jaraguá".
Os quadros: Acaraí - Joãozinho, Lucín- .

do e Victor (Krause). Nunes, Orestes,
Lagosta (Leopoldo). Amandos [Níquí
nho), Karsten, OUi e Lourenço; Bae

pendi- Arno, José, Heínz..Etti, Amauri
e Art Fruet. Cito, Velho, Cirineu, Stahl
e Ari. A derrota acontecia no campo
do Acatai.

...HA 38 ANOS

O, sr. Augusto Silvio Prodoehl, dire
tor da Rádio Jaraguä (segundo a· im- '

prensa) ue que fora por um golpe de
violência dos sócios afastado daquela
emissora, acaba de entrar em juizo, por
intermédio de seu advogado dr. Murt
lo Barreto de Azevedo de uma impor
tante ação ordinária. O autor pedia da

quela emissora o pagamento de sua

quota de cem mil cruzeíros, maís cem'

mil cruzeiros de 'indenização e mais o

pagamento de lucros cessantes, além
das indenizações das leis trabalhistas'.
O autor que'hoje lança' pela Prefeitura

o seu livro -JARAGUA DO SUL, nos-

sa Terra, Nossa Gente, estava com a

corda toda. E nem sabemos como .íícou

a pendenga.
_ Falava-se de um escândalo no Go
verno Mineiro. Nos últimos días de seu

governo, assinava Juscelino Kubítsf

check. nada menos de, 2.007 nomeações
e 4.483 promoções, acarretando ao Te
souro do Estado um acréscimo de des-·
pesa de cerca de trezentos milhões'de >c

cruzeiros. Revelava-se que o chefe '. de
gabinete do sr. Juscelino Kubitscheck
figurava no "testamento" com 80 nome

ações de parentes e amigos, tncíustve
duas domésticas, que, ísentas do pon
to, não precisavam comparecer à re
partição. Um deputado sítuacíonlsta
teria conseguido 200 nomeações e mui
tas nomeações de candidatos de idade
ultrapasssada para o Ingresso no ser

viço público eram antedatadas. O no

vo governo sustava a posse de 800 no

meados que não tiveram tempe de le
galizá-Ia no Departamento de Admí
nistração Geral. Humml .

...HA 20 ANOS

_ O eleitorado da Comarca de Jarae

guá do Sul, compreendendo 5 Munici

pios, em data de 30 de abril de 1965,
somava 16.616 eleitores, distrlbuidos
da seguinte maneira; Jaraguä do Sul:
1.947; Corupä: 2.029;, Guaramirim: 2.
814; Massaranduba: 2:980 e SclÍroeder:
186.

'

_ O Governo do Estado escolhia um

novo traçado que Ia ao vizinho munt

cipio de Corupá e uma briga danada
se estabelecia para definir a constru

ção da rodovia Jaraguá-Corupá. Hoje
não precisamos maís esquentar a cabeça
que a estrãdajä-estä as{�ltáda e todo
mundo está grato aos dÓis--61ttmQB, go

. vernadores. Até a licitação para o as

faltamento da S.Bento-Corupá o 'Gover
nador Bsperldtão já assinou neste CQ

meço de maio, marcando para a 'região
. a -concretização de um sonho longamen
te acalentado. Se o Governador Amin'
conseguir essa façanha de asfaltar até
o final do seu mandato, vai" chover vo-:
to pra ele que sai até pelo ladrão. Do'
contrário,' bem, aí a coisa fica' fmp��
visivel ...

..•HA 10 ANoS' ,

- ,��-.-, "t

Transcorria no d-iã 8 de maiö o 'etil
quentenário como motortsta de Brt#(o
Paulo Oscar Mahnke. Sua, esposa; D.

.Olga Henschel Mahfike reunia Suas du
as, filhas, genros e netos em festivo al
moço em sua residência. E o "Opa" f1�:
cou feliz da vida ...
-,-,. D Papa louvava Rotary. O Papa Pau
lo VI; falando recentemente a grupo de
rotarianos no Vaticano" dísser''Servtr é
o seu lema=.Vêmö-lo gravado na ínsíg
nia de seu clube. Não podemos deí
'xar de encorajá-los em sua dedicação
ao bem comum da familla humana •••
tão carente de pessoas dedicadas, sin
ceras, e prontas a se sacrificarem para
que estes "ideais possam ser transmiti-
dos aos jovens".

.

Faça o seu SEGURO OBRIGATÓRIO, CONTRA INC:eNDIO e de VIDA
EM GRUPO conosco.

'

Organização Contábil " A Comercial" se Ltda.
Rua CeI. Procópio Gomes de. Oliveira, n" 290 - Fone 72-0091

Jaraguá do 'Sul SC.
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---Seminário sobre turismo em agosto---
Francisco do Sul, reunin
do Joínvílle. Balneário
Camboriú, Itapema, Garu
va, Jaraguá do Sul, Itajaí.
Araquart. Barra Velha, Pi-

.

çar,ras, Penha, Navegantes,
Porto Belo e São Francis
co. Os próprios técnicos
da. Citur é que ministra
rão os cursos.

.

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

JARDIM SÃO LUIZ. a sua opçao de monar bem.

JARDIM SÃO LUIZ.

'''Co-rreio do Povo" s-ocorre Extraí:A Secretaria de Cultu
r�, 'Esporte e Turismo, a

través da Companhia de,
Tlirísmo e'ffmpl1eendime1í1-
tos de Santà Catarina (Ci
tar}, vai realizar, de ju
nho ä agosto, diversos se

mináríos microrregionais
em todo o Estado, envol
vendo servidores públicos
municipais ligados à atíví-

dade turística. Os encon

tros objetivam oferecer
subsídios, aos admínístra
dores municipais de turis
mo, para estruturação de
sistemas, de, informacões.
através do diagnóstico da
oferta. Um desses seminá
rios será realizado dia 10,
02 e 03 de agosto, em São

Uma das grandes verdades está inserida no livro
da convivência do mundo. Esse negócio de só ajudar.
os correlegionários não passa de uma grossa utopia.

No final da semana passada o nosso confrade EX
TRA teve problemas em uma de suas máquinas (impres ..

sora) e olhou ao redor para encontrar quem? A bús
sola apontou para Jaraguá do Sul, onde os companhei
ros de Joinville tem uma sucursal.

Independente de politica, o "Correio do Povo" a
briu as suas portas ao sofrido irmão em momento de'
dificuldade e não teve dúvidas: Às ordens, companhei
ros!. É verdade que custou algum sono pro Genínho
e pro Rogério que fizeram um "extra" para atender
os irmãos em momentos de dificuldades. É o primeiro.
momento em que a brava gurizada de Jaraguá do Sul
socorreu os irmãos de Joinville, para que pudessem
circular, ainda que precariamente, no atendimento do
seu grande número de leitores na Cidade dos Prínci
pes. Aos irmãos do "Extra" a nossa solidariedade e um

até breve.

Caravana do PFL passa por JS
o Partido da Frente Lí-,

beral (PFL) começou na

quinta-feira, dia 23, a se

estruturar na maioria dos

municípios dc Estado. O

presidente regional do par
tido. Wilmar Dallanhol di-
'vulgou o roteiro de via

\ gens a ser percorrido pe
'los líderes da Frente Líbe-
ral - tendo à testa o Sena
dor Jorge Bornhausen - a

té o próximo dia 31. Dal
lanhol diz que o PFL quer
sacudir as bases em todo o

Estado, a partir da forma-
� ção de comissões munici -

. pais provisórias, com vis
tas a formar um partido
'fox:te visando as próximas
eleições.

Empreend. Imobiliários
Marc'att� Ltda.'

Creci 093 - 111.- Região
Av. Mal. Deodoro; 1.179 - Fones 72-1136 e 72-1411 - Jaraguá do Sul - Si.;

�:�- Noyo pipiomata.
Categona e pra- quem tem.

A "caravana" da Frente
Liberal começou a percor
rer o Estado dia 23, por
.Blumenau. E está seguindo
por Jaraguá do Sul, Itaja
í, Balneário Camboriú,

��:;g=:::'t�:'Mrs�:í�;��o���aq!ti!���i:���oquant"a ve"'nha ser· O pr·Ime·1r'o. Brusque, Araranguá, Cri-
o Dl}>lomata tem conforto, muito luxo c é prõprio däs pessoas�ue!gostam de estar à frente. - . ,

L g B do Norte-';íno�. J! sabe de uma roÍ5a? O Diplomata, além do motor 4 cilindros. também rem-anova
".

• Cluma, a es,. ,

.MiDdoniotorde06ci1iruhosa��O mais potente do Brasil. Mas.se ele ê

possante, também Curitibanos, Joaçaba. Con-,�. Muito sofisIicado. Por exemplo: o banco traseiro v.em com apoio para cabeça e ,

d' Ch
.

It
.

�.bmso(cnual.Tcmluzdcldtwad�duplófooo.Sol1!.breiracomcspe�i1�minado. E· d·· �
..

C V·' L d
cor ia, apeco, apiran-

��d<isbanros�veIudodic?r!!,lnadê.CoMJ!:�mhi�nsaoli: .do���d�C1lnzinhclCoe-acclndedor mmen aorrer, om, eie, "t a, ga, Descanso, São Miguel
��CI)tO traseICO. Ia coo CIO ° e uueçao� WI(U ca DO....... e <Je a compementam!ill .

b S-..:5QMicaçlocommuitoconfono. Masistosiioapcnasalgunsdetalhes.
.

'Av. Mal. Deedoro, 557 _ Fones 72-0655, 72-0060 e 72-0969- do ?este, Cuaracia .a, . �o'Omclhormesmovocêptmsavcrdcpc;no,P0rtanto.rescrve'uihC:Spaço -aM.
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ATLETISMO TRAZ ATLETAS
DE TODO Ö ESTADO A JARA
GUA _ Começam neste sábado
'as disputas do Campeonato Esta
dual de Atletismo Adulto, na pis
ta do estádio do Clube Atlético

Baependi, que receberá para as

diversas provas mais de 250

competidores de todo o Estado.
E a primeira prova oficial do a

no patrocinada pela Federação
Catarinense de Atletismo e da

qual muitos dos participantes
procurarão melhorar as suas

marcas visando o Troféu Brasil
de Atletismo, a ser disputado nos

dias 7, 8 e 9 de junho, na pista
Constâncio Vaz Guimarães, Ibi-

. rapuera, em São Paulo. O Cam

peonato será encerrado na tarde
deste domingo e Jaraguá do Sul

participará com vinte atletas, da
Seleção C.ABaependi/DME/Met.
Trapp, sendo eles: Clarice Kuhn

(100 é/barreiras e salto altura),
Cornélia Holzinger (100 c/bar
reiras e 400 c/ barreiras), Itamar
Schiochet (100 'e 200m rasos),
Zoraíde Keunecke (200 e 400m

rasos), Carin E. Schweinle (1500
e 3000m rasos), Denise Tomasel
li (salto distância) e Anelise
Weiss (1OOm rasos). E ainda:
Waldir Gíese (110m c/barreiras
e salto c/vara), Carlos H.AMi
randa (110m c/barreiras e 400
m c/barreíras].: Laércio Müller

(salto c/vara), Sérgio A Martins

(100 e 200m rasos),Jorge Luiz da
Silva Souza (salto triplo), Antô
nio S.M. Fortes (800 e 1500 m ra

sos), Jaime Dellagiustina (400 e

800 m rasos), Ademir Schroeder
(100 e 200m rasos), Walter E.F.
Sonnenhohl (salto distância e

)

PúBLICO APLAUDE E INCEN-

triplo), Nereumar Martins (salto TIVA CICLISTAS EM JARAGUA

distância), Valmir Oesterich (400 Com a presença deum grande
m c/ barreiras), Luiz Carlos Ni- público que se postou' ao longo
chetti (400. m rasos) e. Alenor do circuito formado pelas . ruas

José Lenzi (salto distância). O Reinoldo Rau, Jorge Lacerda,
comando do selecionado será Ferdinando Pradi e Lutz Kie-

do professor José Augusto Ca- nen, foi realizada na manhã de

glíoní. domingo, em Jaraguá do Sul" a

CERTAME VARZEANO DE FU- quínta etapa do Campeonato
TEBOL COMEÇA SEM SURPRE- Norte Catarinense de Cíclísmo..
SAS _ Começou domingo, dia que teve a vitória de dois jara-
19, com 16 partidas, o 3° Cam- guaenses - Italo Felisbino na ca-

peonato Municipal Varzeano-85, tegoria estreantes e Sílvio Ro-

da Divisão Municipal de Esportes berto . Ewald, na principal, mas

sem apresentar surpresas. Pelas envergando a camiseta da Tigre.
Chaves Verde e Amarela, no Esta etapa contou com o apoio
Estádio do João Pessoa, em Ita- da Divisão Municipal de Espor-
pocuzinho, Nova Aliança 3 x 2 tes da Prefeitura de Jaraguá. Na
Portuguesa, Corinthians O x O categoria estreantes, além do

Fluminense, Cohab 2 x 1 Guara- primeiro lugar de Ítalo Felisbino, .

ní, Seara O x 2 Canarinho, Atlän- outre jeraguaense, Evandro
tida O x 1 Saturno, Figueirense Henschel, obteve a terceira colo-
3 x 1 Cantareira, S.AntôniQ 1 x cação, no entanto, as maiores' e-
1 Fruet e Arsepum 1 x 1 Inde- moções ficaram para a categoria
pendente. Pelas Chaves Azul e-

- principal, onde Sílvio Roberto
Vermelha, no Estádio Max Wi- Ewald foi o vencedor, recebendo
lhelm - VÚa Lenzi O x t Colúm- o carinho e o aplauso da torci-

bia, Ind. Reunidas 1 x 1 Rio Mo- da, apesar de não mais estar
lha (resultado está sub-judíce), competindo pela sua cidade, pOT
Tubarões 1 x O São Paulo, Ola- falta de patrocínio.
ria 3 x O Pinheiros, Canto do Rio A organização esteve perfeita
O x 1 Karkei, Santa Luzia 1 X O e no mesmo circuito o públi-co
Brasil, Bangu 3 x O Manchester poderá acompanhar neste domin-
e Floresta 2 x O Veteranos. O go, dia 26, uma nova prova de

Campeonato terá continuidade ciclismo, promoção - do Serviço
neste domingo, mas somente de Esportes do Centro de Ativi-
com a segunda rodada das Cha- dades do Sesi, em comemoração
ves Verde e Amarela: 8h-Guara- ao Dia da Indústria. Atletas de <,

ní x Canarinho, 9h-Corinthians oito empresas vão participar da
x Nova Aliança, 10h-Cohab x prova com bicicleta passeio e

Portuguesa, llh-Seara x Flumi- q'll;e começará às 8 horas.

nense, 13h30-Figueirense x A
tlântida, 14h30-Sto. Antônio x

r Saturno, 15h30-Arsepum x Can
tareíra e às 16h30-Independente
x Malhas Fruet, no 'Estádio do
João Pessoa.

BOTAFOGO TERMINA LIDER
INVICTO TURNO DO AMA
DOR/85 _ O Botafogo . Futebol
Clube, da Barra do Rio Cerro,
sagrou-se campeão invicto (com
cinco vitórias e um jogo a reali
zar contra o Atlético, adiado da

primeira rodada) do primeiro tur
no do Campeonato Catarinense
de Amador, Grupo 5, ao derro
tar domingo à tarde em seu es

tádio o Ipiranga de São Francis

co, por 1 a O. Outro importante
resultado foi a grande vitória do .

Cruz de Malta, que derrotou a

Tupy, em Joinville, por 2 a 1.
Na outra partida, o Atlético de
S.Francisco não foi além de um

empate a um gol diante da Em
braco.
Findo o primeiro turno, a clas

sificação ficou assim: 1° Botaío

go 10 pontos, 2° Cruz de Malta,
Tupy e Embraco com 7, 5° Atlé-

.

tico com 6, 6° Ipiranga 3 e em

último lugar, o D. Pedro de Coru

pá, que não marcou nenhum

ponto. O returno será aberto so

mente no dia 02 de junho com

os jogos entre' Ipiranga x Cruz
de Malta, Botafogo x Atlético e

D. Pedro x Embraco.

CORREIO DO POVO

lIGA DE VOLI E BASQUETE
TEM ASSEMBLEIA/JUNHO
A Liga Regional de Vollbol e

Basquetebol, filiada a Federação
Atlética Catarinense (FAC), mar
cou para o dia 8 de junho, às
14 horas, no 'Centro de Ativida
des do Sesi, uma assembléia com

os clubes filiados, ocasiao em

que será realizado também o ar

bitral que definirá datas, tabe
las e fórmulas de disputas dos
diversos campeonatos dessas

. modalidades. Segundo o presi
dente Ralf Egerland, solicitaram
filiação à entidade a AGV e Kí
kaska (de Guaramirim), Clube
das Doze AAKohlbach, Armal
wee, Arweg, SER Menegotti,
Helgamar, AABB e Colégio São
Luís, havendo ainda possíbílída
de de Pomerode se filiar, depen
dendo do período de realização

.

do . certame infantil, de acordo
com o manifesto de dirigentes
pomerodenses ao presidente da
Liga.
BAEPENDI E BEIRA RIO: E '

TAPA DO ESTADUAL DE rs,
NIS _ A Federação Catarinense
de Tênis, dentro do calendário do
tenismo da temporada, marcou

para os dias 25 e 26 de maio,
este final de semana, portanto a

segunda etapa do 'Campeonato
Estadual por Classe.. que será
disputada simultaneamente no

Baependi, Beira Rio e Joinville
Tênis Clube. A abertura do cam

peonato,' nos três clubes,
.

está
marcada para as 10 horas de ho
je, dia 25, e vai reunir os melho
res tenistas de Santa Catarina
da 5a série, nas categorias até
25 anos e acima de 25 anos. A
realização do certame estadual
é uma excelente oportunidade
para o tênis de campo de Jara
guá do Sul, que está em ascen
são, sob o comando da família
Caparelli, que são os técnicos no

Baependi e no Beira Rio.
MUITA MOVIMENTAÇÃO NOS
CERTAMES DE FUTEBOL/SA
LÃO _ Apenas uma rodada da
Copa Unibanco foi realizada es

ta semana. A outra, que deveria
ter acontecido sexta-feira, dia 24,
foi transferida para o dia 19 de
junho, porém, na próxima sema

na as rodadas serão normais.
Quarta-feira, dia 29, na Arweg.
a contar das 19 horas, Coneza x

Unibanco, Arweg x Móveis We
ber e AABB x Marisol; dia 31,
sexta-feira, no Artur Müller,

.

AABB x Unibanco, Marisol -x
Jaraguá Fabril e Urbano x Ar
weg, A Liga Jaraguaense de Fu
tebol de Salão, iniciou domingo
passado, dia 19, os Campeonatos
Citadinos Infantil -e Juvenil, cu
jos resultados Ioram.Urbano 4 x
3 Menegotti e Arweg 4 x 4 Fa
bril (no infantil) e, ainda, Urba
no 4 x 4 Coneza e Arweg 2 x 1
Fabril (no juvenil). E neste dia
-26, domingo, no ginásio da SE�
Menegotti, jogarão pela catego
ria infantil .às 8h-Jaraguá Fabril
x Urbano, 8h45-Arweg x Mene-

gotti; categoria juvenil, às 9h30-

Jaraguá Fabril x Urbano e às
10h30-Arweg x Coneza.
TRl!S EQUIPES LIDERAM O
CERTAME DA 2' DIVISÃO
Avaí,' Alvorad� e Malvíce,

ambas C0m seis pontos na tá
bua de classificação, são as atu
ais. líderes do Campeonato da 2a
Divisão de Amadores da Liga Ja
raguaense de Futebol, que dispu
tam o "Troféu. Adernar. Frederí
co Duwe". Com arbitragem de
Tíbérío Stuy, o Avaí venceu 0

Grêmio Geríbaldí, em - Guaramí
rim, por 1 a O; Ponte Preta 2 x
3 Cruz de Malta com Waldemaar
Vieira no apito, Guarsní - 1 x O

Malvíce, apitada por Simão Be
nício e Alvorada 7 x O Vitória,
jogo dirigido. por Ivo Aldrovan
di. O' jogO Aliança e XV de NQ
vembro, constante desta rodada,
foi transferida para o dia 6 de '

junho, contudo, a Segundona
prossegue neste dia 26 (amanhã),
entre Malvice, x Ponte Preta, A
liança x Guarani, XV de Novem
bro x Alvorada e Gnêmío Gaai
baldi x Vitória, todos começando
às 15h30. _ �I
TRliS MODALIDADES PARTICI.
PAM DOS JOGOS MICRORRE,..
GIONAIS _. Começaram' ontem,
em Joinville, os Jogos .Mícror
regionais, . classíficatórios para
os Jogos Regionais a serem dis
putados em Itajaí/Bal. Camboríú,
Jaraguá do Sal participa em três
modalidades, a bocha, volibol
'masculino e futebol de salão. Na.
bocha, estreou ii noite passada
contra Barra Velha, amanhã, dia
26, contra São Francisco, día 1 °

enfrenta Joínvílle e dia 02, Gua
. ramirim. O volibol joga neste sá
bado às 19h contra Barra Velha
e dia.26, às 911, contra Joinville.
O futebol de salão estreíou .on

tem, dia 24, diante do seleciona
do de Araquari, hoje enfrenta,
Garuva às 1.6 horas e domingo,
día 26, Guaramirim às 9 horas.
No dia 1° de junho serão conhe
cidos os dois municípios classi
ficados por modalidade.
INICIOU CERTAME- DE FUTE
BOL SUIÇO DE GUARAMIRIM_
Teve início no final de sema

na passado, o. 5° Campeonato de
Futebol Suíço de Guaramirim,
nos campos da Imam e da' Feira
de Móveis, patrocinado e orga
nizado por Lourival Stoinski .. Os
resultados foram Vila O x 2 Mó
veis Berlin, Casa Martini 1 x 4
Transportadora Wagner, Imam
2 x 2 BB/CEF e Posto Rudníck
1 x 2 Ajax. A segunda rodada

I marca para este sábado e domin
go· as partidas entre Casa Marti
ni x Móveis Berlim, Vila :x: Trans.
Wagner, Imam x Ajax e Posto
Rudnick x B:B/CEF.
SER VIEIRENSE

.

REPRESENTA '

JARAGUA DO SUL EM ITAlAI'
A equípe de bola pequena (1'6 '

cm) da Sociedade Esportiva e Re
creativa Vieirense, estará repre
'sentando Jaraguá neste sábado e

domingo, no Torneio de Bolão
Cidade de Itajaí, promovido pe
la Sociedade Vasconcelos Dru
mond, daquela cidade portuária.
Oito equipes participarão . do
Torneio.
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A Marisol Indústria do Vestuário vai instalar u

ma nova unidade fabril de confecção até o final deste
semestre, em Joínvílle, nas antigas instalações das Li
nhas Corrente. São 250 novos empregos a serem cria
dos. Além da Matriz, a Marisol possui outra filial em

Jaraguá e, ainda, em Corupá, Massaranduba, Schroe
der e agora em Joinville. Hoje emprega mais de duas
mil pessoas. �

Com 41 votos favoráveis e 6 contrários, o Senado
Federal aprovou na terça-feira à noite, o projeto que
cria o Banco Meridional, pondo fim assim, na área do

Legislativo, ao chamado caso Sulbrasíleíro. A aprova
ção foi

.

muito bem recebida em Jaraguá do Sul, que
também possui agência do tradicional banco. Agora
só falta a "caneteada" final do Presidente Sarney.

O caldeirão político está. em ebulição. Com a já
anunciada saída de Waldir Rubini da direção do Sa

mae, face a' sua aposentadoria, outro membro do pri
meiro escalão está demíssíonérío, Trata-se do Chefe
de Gabinete Olavo Marquardt, genro de Roland Dorn

busch, que deixa também o cargo no dia 31 de maio.
A saída de Olavo, aliás, era aguatdada há mais tempo.

Após o rompimento do prefeito Durval Vasel com
o. deputado Dornbusch, em razão do episódio da elei

ção do presidente da Assembléia, a situação de Ola
vo ficou periclitante e à margem das decisões do Exe
cutivo. Outra: está acéfala também a Assessoria de

Imprensa e o último a deixar o barco foi o Celso Na

gel. Dizem que devido a compromissos na Rádio Ja

raguá.
O Diretório Municipal do PDS, segundo Zeca

Klitzke, o Presidente, aguarda instruções do Diretório

Regional, para discutir o documento-proposta de coa-

-lízação Jaison-Amin. Com o secretário do Partido.
Celestino Secco, Zeca tratou semana passada sobre

questões de ordem política e maior partícípação de ja-
raguaenses em órgãos e empresas estatais.

.

A "caravana" do Partido da Frente Liberal não
estacionou em Jaraguá do Sul na última sexta-feira.

.

Apesar da coluna ter anunciado, a vinda 'foi cancela
da na manhã daquele dia, e como mesma é descrita na

quinta-feira, fatalmente entrou pelos canos. Mas tudo
bem. O fato é que a nota mexeu com muita gente que
agora está de orelha em pé aguardando os aconteci-
meatos, ·V

Ontem, no entanto, a vinda da "cáravana" pefe-
. lista, com altos figurões, acabou acontecendo. Contac
tos com políticos de ambos os partidos e empresários
foram a tônica da visita, encerrada com um concorrido.
almoço no Baependi. Na esteira, o diretor de opera
ções do Banco do Brasil, Mário Petrelli, que chegou ao

cargo por obra e graça do senador Jorge Bornhausen.
A data de 7 de julho será um marco importante

dentro do quadro politico [araguaense. O PMDB, di
vidido em várias correntes, elegerá o seu novo

Diretório e a Executiva. Dependendo dos resultados,
poderá acontecer o parto detínttívo e a formação de
um novo partido, tido. como inevitável. Sãómuito im-"

proväveís os acertos polítícos até lá, segundo soube-se.
O Diretório Regional do PDS vai eleger no dia 16

de junho os -seus novos integrantes. Concorrerá cha
pa única e dentre os membros efetivos constam os no

mes de dois jaraguaenses: Eggon João da Silva, di
retor-presidente do Grupo Weg e Paulo Roberto Bau-
er, diretor-presidente da Erusc.

.

Mais um nome [unta-se à galeria de pretendentes
a uma cadeira na Assembléia Legíslatíva, embolando'
ainda'mais o meio de campo. Agora é o vereador Er
rol Kretzer que está. se empolgando com a pessíbílída
de de ser candidato a deputado. Piada ou não, é maís
um nome comentado. Haja votos ..•

Para encerrar: O mínimo que um vereador catari
nense passou a ganhar, a partir de abril, é Cr$ 465.377.
É q que ganha cada vereador de Guaramirim, Corupá,
Schroeder e Massaranduba, por exemplo.

"

"BALAS E CA� SASSE

O PRAZER DE FAZER

BEM FEITO

PROVEI

==SeDlinário
,aspectos da

vai disculir'==
bananicullura

Na próxima sexta-fei
ra, dia 31, no Parque A
gropecuário, será realiza
do um Seminário sobre a

Banana, promoção dos Es
critórios Local, Regional e
Central da Acaresc. De
acordo com o Coordena
dor do Seminário, Dejair
Pereira, cerca de trinta ba
nanicultores de Jaraguá
do Sul participarão e com

os técnicos e agrônomos
díscutírão' e debaterão as

técnicas de produção, co
mercialização, administra
ção rural e climatização.
O programa prevê o de
senvolvimento de uma te
mática sobre a cultura da
fruta, como o controle de
invasoras, desbaste, adu
bação, broca da bananei
ra, mal de sigatoka, con

trole da geada, climatiza-

ção, comercialização, ad

ministração, valor alimen
tício da banana e estudo
em grupo.
Hoje o município de Ja

raguá do Sul tem uma á
rea plantada de bananas
de aproximadamente 1.500
hectares, com um rendi
mento médio de 15 ton.

por hectare, considerado
baixo, se comparado com

as lavouras tecnificadas
e controladas que chegam
a produzir 37 ton/ha. O
coordenador do

.

encontro,
Dejair Pereira, observa
que o Seminário vai ser

realizado justamente' para
discutir o produto em to
dos os seus aspectos, des
de O·preparo do terreno
para plantio até a comer

cialização.
Com isso se pretende

verificar o que o produ
tor pensa sobre a cultu
ra e o que poderia ser fei
to para o aumento da pro
dução e diminuição do cus
to e, consequentemente,
obter uma renda líquida
melhor. A Acaresc irá pro
mover o Seminário-segun
do o seu Coordenador _

para posicionar o direcio
namento da extensão ru
ral no munícípío acerca
da bananicultura, produ
to primário de grande ex

pressão nesta região do
Estado. '

Paralelamente ao Semi

�á:io, as esposas dos par
tícípantes receberão trei
namento através da Ex
tensionista Social da Aca
resc sobre o aproveita
mento e o valor alimentí
cio da banana.

Corupá inaugurou Sanitáriaontem Unidade
Anteriormente, a US calceteiros iniciam idên

funcionava nas antigas ins- ticos trabalhos na Rua 15
talações do Hospital Je- de Novembro, em trecho
sus de Nazaré ,desde o a- d� cerca de um quilôme
no de 1973, quando foi troo Ainda de Corupá, a

implantada .
no governo informação de que pros

do prefeito Oto Ernesto seguem as obras de pre
Weber. O atual dirigente paração da base da rua
da Unidade Sanitária é o Roberto' Seidel, desde o
Dr. Sílvio Lennert. trevo até o Seminário Sa
Por outro lado, foram grado Coração de Jesus,

concluídas esta semana as que receberá uma cama
obras de calçamento a pa- da asfáltica, conforme pro
ralelepípedos da Rua In- metera o governador Es
tendente Ernesto Blunk e peridião Amin. A muni
na próxima semana os cipalidade corupaense a-

P· osfrara" t guarda a abertura da lici-

esqutSa m. In eressa tação pelo Governo do Es-
tado, para a construção

e·m novos' telefones de ponte de concreto ar-

mado na Vila Rutzen, a

.
" qual a Prefeitura já assi

ra Instalação de dez mil nou termo de convênio
terminais.

com
.

o DER/SC.

Com a presença de auto
ridades municipais e liga
das à saúde pública, .íoí
inaugurada na tarde d.§
ontem, sexta-feira, a nová
Unidade Sanitária de Co

rupá, construída pelo Go
verno do Estado em con

vemo com a Prefeitura
Municipal. A Unidade Sa
nitária localiza-se na Rua
Nereu. Ramos, próxima a

Estação Ferroviária, ofe
recendo a comunidade co

rupaense maior comodida
de para o atendimento.

Um ofício aos deputa
dos da região para que se

situem com relação a a

bertura da licitação para
asfaltamento da SC-301,
trecho São Bento do Sul
-Corupá, anunciada dia
02 de maio pelo governa
dor Esperidião Amin, foi

proposto pela Associação
Comercial e Industrial de
Jaraguá- do Sul, entidade
que há anos reivindica a

obra junto com outras li

deranças. A ACIJS tam
bém está iniciando um tra
balho visando o levanta
mento de ínteressados em

adquirir telefones comerci
ais e industriais, para, a

partir de então, reivindi
car a ampliação do núme
ro de terminais em Jara

guá, à Telesc.
A pesquisa pretende sa

ber do interesse da comu

nidade em adquirir novos
telefones e proxímada
mente ela será ínícíada.
Atualmente Jaraguá pos
sui' três mil aparelhos li
gados e a Central Tele
fônica tem capacidade pa-

DIRETOR DO BANCO DO BRASIL FAZ
CONTACTOS EM JARAGUA DO SUL

O Diretor de Operações das Áreas Comer
cial e Indústrial do Banco do Brasil, Mário Gon
zaga Petrelli, acompanhado .

do Superíntendente
do Banco do Brasil para Santa Catarina, Hugo
de Moura Coimbra e do seu Chefe de Gabinete
Waldemar Sauchuts, esteve na manhã de ontem,
dia 24, em Jaraguà do Sul, onde visitou a Agência
e posteriormente manteve demorados contactos
com a classe empresarial, no Cejas. Na oportuni
dade os empresários jaraguaenses solicitaram,
dentre outras, o aumento do 'Iímite operacional,
para que a Agência Local tenha maiores recur

sos para atender os créditos das empresas, nota
damente as de p.equeno e médio portes.
COMERCIO EXTERIOR

A Secretaria da Indústria e Comércio de San
ta Catarina, através da Fundação Centro de. Es
tudos -de Comércio Exterior, vai realizar no se

gundo semestre um curso de treinamento em co

mércio exterior em Jaraguá do Sul. A Associa
ção Comercial e Industrial fez a reivindicação e

o curso já realizado em Criciúma vai atender
também Lages, Joaçaba e Jaraguá do Sul, este
no início' do segundo semestre, segundo o secre-

tário Etevaldo da Silva.
.
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