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fatos que, sao

,noticia,
'o Diretó�io Municipal do

partido DemCilçrático Social

de Jaraguá do Sul. divulga
na próxima semana a llsta

gem oficial des candidatos

que concorrer.ão ao Legisla.
tiVO Munlt:ip�l, em novem-.

,

bro. Ocorre que houveram

algumas mudanças com re-

'Iação á divwlgada por oca
,
sião da Com;�nção, Munici.

,pai do Partido, ,reallz,ada em

júribo. o PDS abre nos

, 'próximos, dias, a sua sede,
:e QG da campanha, em am

pia sala no E�ifrcio Mário T.
'vares na rua Relnoldo' Rau.

Duas empresas Ja"agua·
enses estão Inscritas ',para

o concurso operário padrão
muntcipal, que vlsa premiar
aguele que mais contribuiu

'para o progresso da empre
'so e do munlclplo, 'através

,

do,esplrito de companhetrts.
, 'mo. dedicação e aseldulda-.
de. A, ,campanha é um,
iniciativa do Départamento
Nàclohal do Sesi � Já' estão
Iilscritas, a Marcatto Ind{ls
fria de Chapéus Ltda. e' a

Koblbach S.A. ,,- Ir�dt!istr-ia
'� :as; Máql:linas '

Elétricas. As

,

.

'!nsQrlções vão até o dia 31
'de lulho.

'

,O corpo d� bombeiros é
urna das organizações ,mais
,Importantes de uma ,comu

nidade. Sexta-feira,' dia 2.

,foi o dia do bombeiro. parà
marCar a data, a diretoria
#lo ,Corpo de Bombeiros Vo
;lutérios de Jaragúá do>-- Sul '

: ".:eunlu na Associação Atlé
"

tiea Banco do Brasil, todos
,

'os soldados é esposas pára
uma.'confraternização à qual

'tJllar-C.llram presença também
o deputado Octáérli�, Pe
,Eira Ramos e a impr�nsa da
gkfade_ Os Srs. Gerd Ed
gar Baumér e Octacrlio Pe.
dro ,Ramos, 'Oa ocasião, e

nalteceram o significado 'da
data e o trabalho dos bom-

,

bei�os Voluhtárlos, que fa
zem da corporação jaragua
'e,,:,e, há' 1,6 anos, um e

�eil'iplo 'de dedidação e de (
, ,,'�mor à 'comunidade, auxi
",lia�do.a quando em catás�
)rofes.
"

li Importante saber. Ven.
.
; ,�e dia 31 de julho, 9 lriip�s
to Predial e Territorial Ur-
6ano.IPTu, que poder� s'er
page) mediante desco�to de,
"SO'l(; � Os' contribuin'tes'
deverão levar seus carnês
'no Setor d� Triputação da
Pr f'

, '

,

e eltura, afim de que seja
alJtorizadó o desconto de
5[)% ,'sobre impos�os ,e ta.

)(�" '8, caso o contribuiríte
,desejar 'quitar todas as parI
c I 'e as ate aquela data,' re-
ceberá aJnda 20% de ab�
ti

'

',I'
mento ,sqbre 'o valor do

: : imp�sto, menos das .f�xa�.
(li Senado Federal apro

ViU projeto de resolução,
c • autoriZllOdo. o GCilverno de

�t'8 ,O!'!tarlna,��',contratar
emPréstimo ju�to a Caixa
��h)ica ,.FederaI, no va-

, � C!e' Cr$ ; 293.685.100.00.'
$t�l'fdo! do, FAS;' .para 'im

....�,;.,.wI",J]JQntilÇão de, unidades sa

"h�las em ,dwersos m�ni�
.�'do Est�do.

1'7:\'1('

-, �
"Em comemoração ao .atráà ,em Guarajuva, uma

octogésimo-qui'nto ano 'de linha, de eletrificação ru- C,onve,nçla- do PMDB .. ,defundação e vigésimo-quar- ral, obra executada em
,

to de emancipação pelítl- convênio entre a Erusc, J'
, ' '.

24ca-admlnlstratlva, foi rea- Oelesc e Prefeitura Muni- 'araguá será no· dia ','
üzado quarta-feira, em cipal de Corupá. A Enge-
Corupá, um "Dia de Oarn- co, empresa contratada Está marcada para o dla 24 de julho, às 14 horas, a

po", à cargo 'da Acaresc para a execução dos tra- Convenção Municipal do Partido do 'Movimento Demo
e com o patrocínio da' balhos, está agora cons- -crátlco Brasileiro de Jaraguá do Sul, na sede do 'partido,

, 'Agência do Bese daquela trulndö a linha de Caminho localizada na rua Relnoldo Rau. Os preparativos pará
,�idade. A programação fes- Pequeno e, sequldamen- a convenção estão sendo' ultimados e, ao que constá,
tíva desenvolveu-se em. -te, irá atacar as' obras de o PMDB deverá sair com uma sublegenda apenas, ou

,Guarajuva, na residência:' Rio Novo 'e ;rifa dos Mi- seja; dois candidatos à prefeito, preferencialmente Re-

do Sr. Alvaro Denk e con- Ihões. ,ginaldo Schiochetllvo Konell e DurvalVasel/DécloBaul
tou com grrancle, partlctpa- Piazera., '

\

ção de público, -em torno GINASIO DE ESPORTES À vereança, .deverão concorrer entre 20 e 25 can-

de mil pessoas. didatos, sendo dez já, confirmados e' outros ainda irão

HOINe visita a um bana- 'Estão em pleno anda-. compor a listagem oflcral que irá a votação dos conven-

nal, e, posteriormente, con- mento, as obras de cons- cionais, conforme informações do presidente do dire

,fraternização, quando os trução do primeiro ginásio tório, Sr. Altevir AntOnio Fogaça Júnior.

,participantes saborearam de esportes de Corupá, 10- Nos demals mualelplos da'microrregião, as con-!
várias qualldades de do- calizado na rua José, Pas- venções também serão realizadas este mês, muito em

ces feitos com banana, já quallnl, lateral da rua Ro- bora o prazo fàtal expire no dla.Z de agosto. À exceção
que convencionou-se de- berto Seidel. Os recursos' de Schroeder, que sairá com c�ndidaturac única" ença
nornlnar o acontecimento .advém do Governo do Es- beçada pelo Sr. Ingobert Jurk, os demais terão suble
de "Festa' da Banana". tado e, até o presente, já, genda: Massaranduba, com Ivo Bramorski; ex-prefeito
Além disso, houveram OU-, -foram liberados CrS 12 ml- pela Arena e Mário Sasse;' ,Guaramirh:n, embora com Foi bastante prestigiado, o concerto ao órgão, do
tras atrações. lhões, de um 'total de CrS' quadro indefinido, são "prefeituráveis" os Srs., Antônio mingo à noite, pelo Pastor Hans Spring, de Porto"ÀIe-

15 milhões. Esta semana Zlmmerrnann, Mário, Marcos Ayroso;, Valeriano Devigilli gre, na Igreja Evangélica do centro, com a partteípeção
foi concluída a concreta- , e o ex-prefelto Byllardt; já em Corupá, os nomes cota- também dp coral da comunidade. Em torno de duzentas
gern qa: arquibancada.. dos são os de Marcos Wulf, Gervásio Zanghelini e Ivo pessoas viram o espetáculo, que foi muito aplaudtdo.

Tureck. 1
- ,)

'. •

, ESTADUAL ,Arrecada�lo ,do' KM caiu no mês de, 'unho
, o principal partido de, oposição do Estado, realiza

nodla 18 de julho vindouro, .a sua Convenção Regional, A receita orçamentárla da Exataria Estadual de Ja

em Florlanöpolls, para a qual seguirá uma expresslva raguá do Sul, experlmentou no mês de junho, uma no

caravana da mterorreqläo- do Vale do ltapocu. Os munl- va queda, após hover 'se recuperado em maio, ma$�, mes-,
éípJO$ desta mioror,egiij,o. ,apóiam , aoland ,Dor:nl?usçh, -Ilil� assim, foi a seg,u,ndt;l maior: arrecadação do' a110- No ..

para deputado estadual, luii Henriqu� da Silveira para mes passado, lörim réc6rhidos 'em ItM ati Tesouro, Es

deputado federal, Pedro Ivo, Campos para o senado � tadual, CrS 289.909.859,06, contra CrS 130.520.023,71 em

Jaison Barreto ao governo do Esta<;lo; junho de 1981, portanto.. com superávit de Cr$ ., ..�.
159.389.835,29, sÚjJerior a cem pcn cento.

O município, no primeiro semestre - Janeiro' a
junho - arrecadou em tributos' estaduais, Cr$, .

1.484,837.719,10 e, em igual período, no ano anterior,'
Cr$ 745.315.354,17. Em 19,80, foLde CrS 381.079.423,81.

SEXTA COlOCAÇAO
'

,

Jaraguá do Sul recuperou um pouco o seu pOSicio
namento dentre os municípios catarinenses, no que diz
respeito ao ICM. No ano passado, foi o quinto maior

arrecadador, porém, em razão da queda havida nos qua
tro primeiros meses deste ano, caju para a sé1!ima po-:
sição, reauperando-se nos meses su�seqüentes, fican
do entre os seis m'aiores do Estado, suplantado apenas
'por Joinville, Blumenau, Florianópolis, Lages: e Criciú-
ma, isto até junho.

.

CAMPANHA DO ICM ,

Está em pleno desenvolvimento a campanha da sê�
cretaria da fazenda do Estado intitulada "A Criança 'e

o ICM-Santa Catarina' Eu Te Amo". Esta semana, a Exa
toria Estadual recebeu material para distribuição,' dentre
os quais 342 brindes, sendo aproximadamente 250 ca
,miseta,s com estampa da legenda da campanha.

,

Xeque árabe visita Instala�ões� ,da FIII,

..AMaUA DO sllL
\

SANTA QATARINA
'

- QUINZENA DE 10 A 23 DE JULHO DE 1982-

Muita aobanaaa laiversário, 'de '_adação de Corupá

ELETRIFICAÇAO
\ FOi i'naugurada

�

d-l as
-

(a�panha de qualificaçlo, éleitoral vem
, tendo· 'bons resultadQ�

A ,campanha de q,uàlifi- condes de MattoS, at� 30

, càçãÇ) ,deflagrada' tio iTHcio de junM, o muniefpio po�.
de julho pela Justiça Erei- suía 27.881 eleitores fal
torai da 17.a Zona, no mu- tando portanto 2.119 para
nicípio de Guaramirim, atingir, o número estabele
vem obtendo bons resulta- cido por lei. para a eleva
dos, c.om a deslocamento ção de representantes à
de equipes para o interior; Câmara de, Vereadores.

,
no período noturno, seja,' - O 'município de Corupá
na, confecção de títulos' tinha,até aquela data 5.199
novos ou nas transferên- eleitores, Ci) que, somados
cias de el,eitores de outros aos de Jaraguá: do Sul, to
munieípios para cá. Mas, talizam 33.080 da Comar
apesar dos esforços" inclu- ca. No segundo trimestre,
sive' com a participàÇão 'com relação ao primeiro,
da municipalidade, qU,e' pa-" houve 466 inscrições em

,

ga as despesas com foto- Jaraguá do Sul e 154 em

grafias, dificilmente Jara� ,Cprupá, ,contra '459 e 106

guá do Sul, irá atingi'r trin- no primeiro trimestre.

ta mil eleitores até o iní- O Cartório está alertan
,

Gio de agosto, ,número ql1e, do aos eleitores com títu-

elevaria de, treze j para los preenchidos, ou que

quinze o montante de ve- queiram transferir títulos
,reado.res à Câmara, pois de outro.s municípJos e

que, conforme o mapa tri- secções, que compareçam
mestral levantado p e I o ,munidos ,do, documento,

, Cartório E:leitoral" que fun- para que, desta man�ira,
ci,ona numa das reparti- não haja' os atropelos tão

,ções do Fórum Desembar- comuns eryl épocas de elei

gador João, ,Jhomaz Mar- 'ções, gerais.

, Mobral e ,SCAR no
-----

Encontro Catarin�nse
de Teatro

,. 'o.

Edição, NCP,

'.

INa Igreja Evangélica, a Orqúestra de
(âmara Jovem

Uma noitada 'cultural está reservada para 0$ aman-
tes da música' orquestrada.. É que neste sábado, com
início às 20 horas, éstará se apresentando em Jaraguá
do Sul, a Orquestra de Câmara Jovem" de Ivoti, Rio
Grande do Sul. na Igreja Ev�ngélica luterana. A pro
moção é da Comunidade Evangélica e «Sooiedade de
Cultura Artística de Jaragua do Sul. com o patrocínio,

'

da ,Prefeitura Municipal.'
r

,

, Não haverá cobrança de ingresso. A Orql:le�tra de
Câmara Jovem � formada por vinte músicos,' regidos
pelo maestro Hans Guenther Naumann e em 'Santa Ca
tartna realiza uma rnlnl-tournée, tanto é que domingo e

segunda-feira fará apresentação em Joinville. O seu re- '

pertório é o seguinte: de Telemann .;_' Concerto pãra
, Flauta e Corda, Irineu Krüger - Folclore Braslletro, de
Ernesto Mahle --- Concertino em lá Menor, de Alberto

,

Nepomuceno _ Prece, de Arcângelo Corelli _ Ooncerto
Grosso em Ré Maior e de Beethoven _' Danças Rústi"
caso

Os componentes da Orquestra participam 'hoje ao

meio dta de um almoço oferecido pela SOAR e irão per
noitar -ern residências, de famílias jaraguãenses.

CONCERTO'AO 6RGAO

,
O Ministé'rio da Educação e Cultura, por intermédio

da Coordenação Estadual do Mobral de Santa Catarina,
irá promover no Centro Social Urbano "0.1 Joaquim Do

mingues de Oliveira". em, Florianópolis, o 1.0 I;contro
Catarlnense de Teatro, no período de 25 de julho a 01

de agosto. Esse encontro é df;fstinádo aos grupos ama

dore,s e pessoas ligadas �o teatro de Santa Catarina,
ministrado por dois professores da Unirio�Universidade
do Rio de' Janeiro; com participação especial do Rrofes_:
sor Antônio Carlos Gueber, Diretor e Ator de Teatro e

Assistente' do Departamento de Des�nvolvimento Cul
tural do Mobral Central do Rio de Janeiro�
, Jaraguá de Sul irá ,marcar presença, com cinco
elementos, pertEfncentes ao Posto Cultural do'Mobral e
da Sociedade de Cultura Artística., A SCAR está forman

do o seu grupo teatral e um bom trabalho,de'base, em
bora incipiente, vem sendo realizado, cujos resultados á

Guaramirim escolhe' neste sábado candidatos médio prazo �érão valiosos para a arte cêni,ca do mu-

a, " pre',fe'l'tO 'e' "ereadores nicípio, que aqui nunca teve grande expressão, por fa,l-
.,. ta de iricÊmtivo e apoio maior. ,

,
, Certamentß que os conhecimentos que serão rece-

e Izídio éarlos Peixer.' bidos neste ,1.0 Encontro Catarinense de teatro" influen-
,

Guaramirim deverá lán' ciarão positivamente numa maior motivação, uma' vez
çar também, entre 15 a 20

,que todas as auJas serão r�alizadas' sob um aspecto
candidatos à vereador, pa- teórico-prático, no sentido dá montagem de cenas ini
ra'as nove cadeiras do le- ciais da peça "Papa Highirte", de Oduvaldo Vianna Fi
gislativo ]v1unicipal. DO$ ,lho.
atuais vereadores do PDS, 'A programação prevê desde palestra sobre "O Tea
deverão concorrer à ,re- tro e a Comunidade", história do teatro, escolha do
eleição os 8rs., Frederico texto, O' papel" do diretor,' até ,características para � es

GUlJlnthe�, Ingo W,agner" EI- colha do el'enco, cenografia, 'iluminação, sonoplastia,
m� BjJblrtz. e Donal�o Qtto,

, maquilagem, figurin'o, interpretação, respi�ªção, e,xpres
alem de �Ictor. Kieme.' ca- são vocal' e cerporal, sensibilidade, ritmo, caracteriza

�o �ste nao ',sala candidato, ,Ção, improvisação, entre outros.
a vice-prefeito.
A Juven,tude Democra- SChróe,der, ce'GUlramlrlm terao o ,pla"o pOP1l11r, ..

tica Catarinense, de Ç2uà- 'A' 'I -t :'r4
'

- "t·,
"

ramirim, em ,ofíGiO ao, Pre- Os",prefElitos�Helmuth Germano Mori�z, He�el e" Sa,lim ,II
,
OS" el ,o. es e::· anun·Clao, es

sidente do' Partido, 'hipo- José Dequêch, de Schroeder e Guaramirim, e o direto�' adminl�
tecou apoio a candidatura trativo do Gàbinete .de ,Planejamento e Coordenação Geral ..,...

,

d d J Gaplan. assinaram na tarde do dia 1.0 de julho. convênios nO$
única à pref�t" e oSé, val�r,es d,e Gr.$, ,

.. 2.30,0,.,00,0,00., par'a elaboração "do plano diretor,
Prefeito""de Aguiar, ""bem ffs�o.territorial de seus municípios. '

l

como, apontou seus can-
'

Segundo os corivê!Üos",ós traball:!os ,te�o imediata

didato� a ve'líeança� ,Ingo ,mente ,e deverão estar concl,Uídos dentro de seis meses, sob li

Wagner;, Dona'ldo' (;) t tu;' sup�rvisã.o ßa Astiociação dós Municípios do' Và'lé do, Itapocu;
,

. Dois'Eu;quitetos dö Gaplan já deram inicÍ(.> e, elaboração do plano
Sérgio Peixer, Ademir lii- diretqr, que será",de extrema limportâriêia 'para o ordenamento
dorõ e Dorfva(Le'mf<e:' ,'11

ffsico-territorial desses municípios.. " ,

. '.

1,:';'; <(, .' ._! '�. : ...... , ,: '":

��'C
.Q Partido Democrático

Social de Guaramirim, rea
liza neste sábado, a par
tir das 9 horas, a sua Con·

venção Municipal, para es

Golha de candidatos aos

'cargos de prefeito, vice e

vereadores para as elei
cões de novembro. A Con
�encão sará na Câ'mara de
VeréadOl:es.

Oe ,ac'cJrdo com o Presi
, dente do Diretório Muni

cipàl, .Frederico �uenther,
devér.á 'ser conf.irmada a

andidatura única à prefei
to do atual 'vice-prefe�to,
José PrefeitÓJ de',.Aguiar' e;

; quanto a vice, até a ma

n!lá de qUinta-fei,ra na'dà
havia de oficial, uma ·veZ

que vários correligionários,
tinham colotado seus no-

, mes à disposição, como'
,

Rodolfo Jahn ,Filho; Si,lves
tr'e' Mannesl Victor: Kleirie

.

em Rio da 'Luz
I •

Esteve em Jaraguá do Sul segunda-feira, d_ia 5, vi,.
sitando as instalÇlções do Frigorífico Rio da luz, o Xe

que Abdelkader Berkane, Membro do Conselho de, De
senvolvimento Econômico dos, Países IslâmIcos e Mem
bro do Conselho Comerciai dos Países Afro-Arabes. O
Dr. Abdelkader Berkane está em missão comercial no
Brasil, onde está adquirindo para os pa.Í.ses árabes aç,ú-
car ,refinado, frango, soja e aviões.

'

O Frigorífico Rio da luz, que 'visitou) onde foi r�
cepcionado pe'là diretoria, exporta" frangos parà os, pàí·
ses árabes, contribuindo desta forma para o aumento

Idas exportações brasileiras. O pFoduto vem tendo ex

celente açeitação também no mercado if1t�rnacional o

que trouxe o Dr. Abdelkader, a visitar a erilpres,a, onde
, conheceu o seu ,funcionamento, incl�sive ,oc s'il�Jer;na ,in-
, tegrados.

'

.'-.;
•

'i-

" ",

;Em virtude de questões de 'ordém, técnica, re�"
'Iacionadas aos preparativo� da. edição comemorati
va ',80s 106 anos de fundação de Jaraguá: do Sul,
o "Correio do' Po\t'o" nio:' 'ir� circular no próximo'

, sãbado� dia' 17,'retornan�ô, ils'b,awcas e r4si�nciás,
, dos asshuíntes no. ,dia 24 de julho,' "

,"
'

"

A REDAÇ.Qi
"'-"---'-'--�------------�--------�-

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J Assumiu esta se�.@ gerêncJ� '. . .

.

I
da está a roc:ur.a � taz o

DI'a' 44 de" J·unL-. (ja Banco Itaú, de Jaraguá"'do Sul, &' . Brasllelro tem mania gostosa-.dti 1feá:lasijflcaca'__da s o

Aniversariam hoje: 10 ·1
.

IIV' I
'.,

I I d d f b I ó de
Rafael, filho de Ivan (Ma�lene) Mai-' Sr. TeotOnio Moreir� Co�t,a. '�",e,'y'elq . _ ev�r a� corsas serias pe o a o. J�co- �

.

ute o, ap, s: a
Sr. Samir Mattat,' em São Paulo 'tran�ferido dei Erécliitf; FM GrandfJ"j' so.I.E para espalhar, a SUa' galatlce� J "fell:,a",para-, m .''t�ba, ,

Sr. TOla;.W�r�afti�:� �'::Jiliba
'

j '�:�inei, fillío�de J,Qsé (Áôrea) Bor.'"a
do sôr. 't::le�substitui 'ab Sh"JàãÔ. Pe.- .I'resólve deíxar bem à vista dos seus do ..mundo dã; '1éabe.®.

.

���.z�lila �Ch�"� •. ,,;.a o_,-
. ,bià 22 de' ;';.n

. e,
, ,�. dro' Rusczack,' 'qUé agora 'gérencta"a

'

'1 �emé�hantes. NUm perachoque de:ca'i.'" .da, inçoofb.rmädQ .c�1Í1

Edfr Roslindo'
.1, , U J" agência de' Rio dé sur;' <Som li saldi '�minHãö lemos äl seguinte; pitoresca'._; . dá; pois. :.p�lo ,deaEUll,peJÜl

.
Vitorina de Lima

Kélvia, fi lha de:Ari (rãniaYBonatti. de 'iJö� Pedral dá J�ràguá' 'do" Sd't 6' ,'cön��usã'o conjugal!: homem quando lé '; ':maodados,4êi..TeJê, ,er.ar!Q
valmor Augusto Cléber, filho de Maurino (Nair) Líons' crúõ 'Ciaad�..:hldusfrlàl fic<fü'" nattloräd'o � Pavio; quando' � noivo é," quista:öo' tetrà. Apesar

Aniversariam domingo Di;1aede junho
sem présldenl:e;�uiriä�'vez"quê havfã

. i.. Ur&cr er' quandO-"'C!asa '�-"umentu 'ehr' � trado 'O me1bOl' futeb�L. ,

Sr. Pedllb Klein Filho "::: assumido o cargo ,i,máfõr 'dentrd 'da\ ,
• "Eitiniàçã'ól Glú-glú-glú� Grr. Gri:-Grr.. : partidplintesl vol,ta� ,p.ara ca

Sr. Haroldo Hanemapn Maira' Solange, filha de Lauclir (Mi- hierarquia do clube na semana passàS c:
.

Hirk!.hirk:-hirk. ""'I ...... cedo, t:·,a�y�a.JiIlá.�a .do
Sr. Aristides Manoel Gonçalves riam) Dalpiaz. :l fi' ât' rd
Sr. Wilson Gerent, em Astorga-PR Dia 27 de junho .'

do. O CI,. Renato Trapp er.a.'AliL-mew . t.·". "'n,' " j' ."':' ,gàn ar;�·Eml!5 ar,dO pe er•.
"

Artur Krüger \ Fernanda, filha de Newton (Dulse) s;la semana .um dos !l0me,s, cbgitados
.

G'E'NTE . & 'INroti'u,i(Or:�' '.
-' ,1.',m,?S re.c�.b.endQ;d.a 9,!�érci�

Ivone Reck Piva
_
Saloman.

. para.. assumlr a presidência. .

.

. ,,li "''' g-, tl'll.a,,.e�eltfi'alipt! . .8, ec1lça9... ,G.,Q

Loni Keiser
I

'
_

L d f I ! ,',,"J I:·>, ," ."1"
.. ,. � " ...... 1

:"
"

�,

' .. ;. _':I!t.va."S.reithaupt em, Rev.i.sta",
Pedro Nahs van ean ro, i ho de IIdemar (Vi-

, I
.

Evandro Luís Silva lete) Voigt. \ A GUERRA DAS MALVINAS"," '" .,�.
"

CÀS�MENTQS. N�STE sABAQO.� � "f. .P� � .empre�a. .- ".' :�.. ,
.

Sr. Airton Starosky , Dia 28 de junho .'
' "

"

'j'
BAILe,"BE 'Ef'iêENTtf' "I"

�, Di;r�� :slu::rtoli
'

Olaudernlr, filh,o de Irineu (Elmiral Como "a coluna ê' "Gent; e híforinã- ,", ;çon,tra�m matri�ô�iQ {Ie�te.• sft.pa:: �'ol, 'ê���fre�ia"dó nä nõhé de
Sr-:Benea.fo Joaqu.im Mascarenh!ls .

Schneider. ções"', vai essa 'poi<cQnta das' infbr:'
'

do,' perante a L�i, dMr,aa, os ,jovens.
'

(jo, na Sociedad� Vitóri�,.. na
Sr. Henrique Schmelzer, em ItapocuziQho Giorgio, filho de Anísio (Saleté) >mações qu'e correm'-pelos 'q'uäfro calÍ'::

. -Domingos Ademar; de Toffel .�,--M.firt�. �F.lgl,W.ira, \.Im" b�ile 'R�bUc,Ó., c
..

Sr. JõãcrPedro Gascho
. "--.' ",

G I H à" 6 h M R h d 'F I�" .

d R -" r
'

..

I'" f
a van. > tso do mundo.' Agora que' as tl,Qst"il'ii

. otst, S 'I
. oras;' ária ic er t e i nos o '. in.cao. oda.a

Sra. Ingrid Schu tz na emann F bj f Ih d J (
., ."....,.

Marli Gessner
a 'ane, .i .,a .

e, psé Diva) B�r: .dades 'á ces�aram e, após lamentar Rita Hafermann, Marco Antônio da, • Ç�9 d�' p,r.Q,mpç�o �er.á. r�y�
Sr. Devanir,Crlstelli' nal.···:a perda dé prec'osásvidáspe"ämbas" 'Silva e Mércia Schroedet'....Alci�s,_ (p.rol,�a"c�qn,�v�ç�qd�"np'Vfl,

\ Denise Schiontek Dia 29 de junhC,) ! �d " I
' as partes, dian e, da inutilidade de �Negherbon e Ezilde Largura, P�d�o.' cia do Sr, Aldo Bortolini, sm

James Pereira Ederson, filho de José (Rosãngela) Oma ação dessa naturezao nos dias -) Fraga e ISlililda BQrchardt, às 17 ho" na tarde ,do dia 8 de maio. �
Sandra Sjmon� .Kao�er I,r \' ": rr.! "C'," AI

< à 18h Ad
.

J
'

K hl d d I h -

d od
Dia 13 de julho . �. -_ ves...' atuaJs, .apar.eCem taml;>ém os liIumo-' ras�, s , emir ose' oe er e � ,a I' ,ço _allor�çao � t .�s

sr':, Erólf Fu�ke _h '!' " ::�" ,", Maicon" filho de Marcos (Rasely) 'ristas 'para. àfegrar·· a vida dós que Rejáne Fátima de Souza. Estes casa- gos'.
.,,-,,I.L, ,[.

,

Srta, Jaéira' Rozza- W':�
,
":. ,:";W ;.' ..

' Junckes. i
.

'.' ,' .. " 'sobreviver�Ili1;��a; tão eruel e· malvada, mel")tos serão na. Matriz. E,na Igrej�
.

.

Sr: Guenther Raeder, em Corupá. n' •••• , .' Fabiane, filha de, Evaldo (Ingrid)· �.mortafldade. Entonces, os peritos em'·., Evangélica 'de João' Pessoa, recebem ENLACE 8EHR�DE 'FARI�" ,li)

Leonora Boshamer '
.

.

..'

.

Luzia Demarchi. em Itapocuzinho Jordan.
.

- 'ações bélicas- ,de ··que .nunca, .partiei,- ,I J' ...b.ênção matrimonial;: os' Jave-n's Ai-
-

Na tarde de ontem,' em S'"

Mariza de Lourdes Morbis'
_. ,. c F�bi!l' filho de ,GHberto (,Marle.nU ·param, procuraram,'saber das.·razõe&"', lindo.,!:iefter e Anélia' Maske:' _d tó do 'Sul, neste Estado. rê

Sra.' Silvia Klein" ("11 .' Baehr. .' .

. ._ ...
' �que levara mas duas nações ami-

.
'� o-ênjace"mitrlrTlorlla(CIã �Jà"

( Sr: Alfrédo ·Oestereicht '. . .. ',... Dia 30 de junho �."' ' ':. c :gas (?) a .Iu.tar pet.a, nes.se. dáS. Unas,! '�IUR$�O DA ARWeG' lian, funcio!,,!ária 'dQ Baht:ó <to
. Sra, Natália K; Morbi. , J I C

r fFlh d I ".J. d
.

Sra. Maria Eunice. esposa do Dr. José ú ia ésar, ifilho de ,Arno ,(Melita) Malvinasl-Falkl-and 'e, depois-de mui.-·- , . 0"- , ....,..
�', 'a"· i,eta ,�o' J�!ijntor *�g

.A .. Barbosa .. _,_o _. _. .' __ .. '" ::....... ->.� �

Schneider. .
tas conjecturas �hegarattr à;'seguinte I! �k 1 �ossos amigos da Associação Re.�, , B�hr - Ecféf!faiit.SQ��, QOs

Dia�11t' de JUlbci' �';'''. t•• '\i '�l:.; '\lJ:'· " .,<� Roberfa; fi�hà d�f�osé (Matia)'SJeo- Iconélúsãb-tógiêS:-T.op:.=.. ACln'gtatert-a� 'creativa·-Weg, sob.o comando dó dr-- tantes 'Ieitores'com'·o dr. 'C
, ,

Sr. Bi'ujio Pâutó OScar·MahnJre'''·'·· .._ ''''ger;-
.. ·······�'' .. ,-<." .•> .••• ;•• -_ •. � - 3é a·Rainhâ;dosIMares.;2.�)�·AI'Ar-:

' retor.,valdir.,Bruch, programaram pa- . beiro de Faria, engenheiro
Sr. Roberto Grandberg , Dia 1 o .._ 'ju"""" '! � , ; gefltlnä�X. .

�..., rll{L.r�a-don"'.,· ", _-' ç '.' .. , 1;�1. '1','8 est�, .. final-se-semana, uma excur-
.

ta, do Estado de. Min.'â� [Ger
Sr. 'Victor Vlergutz

.

• UV. I!I� .'. ,�';
- •

-:-
" , . , -.:: öU IYla... ' -

�

Sra. Norma Sueli Hoeft Fernanda, .filha de Dário (Irene) ( ('n (H•• ci-t.;"��r lj :.'�l·; 's' ,'I{lmi ,l;ßão;;:palia :Itaiptl ,e, fronteira com Ar- de Josué Martins de Faria (i

Leni Prestini I' Chlodin'i;- IGUIA iruRfSt'ICOí �;.)�' I} �r'GplH1�ff Ri' jfffintjnaißI,Paraguai. 08'eKcursionlst�;' , riam)re Ge.raltlina·flibei·ro ,de

Sr. IHenrique SEiick, 'tim 'bitlhares-ES >".. Dia 04 ele' julho
". '

,', .�. ,Jh;J.L ,;' t'l/rJ!1I 7... 0;-,':7::,: l'l �;;'';'seguiraRl ontem ,à noite· ,e"devem, r8�: :'",cedmônI8 retigjosa tev,é iWgál!:1
Sr. R_!Iul D!les�ni. ,..... Devanir; filho de Irineu (Vilma) de : A Telesc acaba de lançar o "Guia' tornar neste domingo.'" , .,�:'� M.. s· :ja do,Ru r.íssimol Caração.de::

.

_ Clécio ,GQnÇltI�eJ,:, , ;,J d;- li;>' ('< �Já> ;:�j(;;;: :�:;;':-"Cãmpós
... ". "', .

--;'�-"�'- �de Tur�sfno e ,EndeFeços de Santa-Oa�., " •. ,"', ) "j, til�' .1'8 ho�as,' oode.la sobanidade.
Krismaira. filhä de ..Waldemar_ M.aru; ._ ....au�_ �__ f)' . f'lh d 1i.!'1 ('

'.
"

DEBUTANTES INSCRIT:�"S
-

d
,. L. rlI rlI

Dia. 15 de julho, .

.

8lsy. I a" e ·, ..e son' Amts} Po- tarina'!, ".referente., 1982/;8S, . homena,. ,. '. .". ' ..

'

.

'" ':!., tl":: "ß ·"çao..: o.s aneJ� coullle�:a(!) ....e:..

Sra. Ana R. Scheuer trich. ' , " ,geando Jaraguá do Sul,· Joinv.lIIe:'e ;'
. .Cinco meninas-moças estavam ins� ·(.,bahro:deI Faria,.Jrmão .ete (Ul)jM

,S�a. ,Helena. Wolskl
. Aírton, filho de Ademir (Salete) Ma- ,São,BEmto Sul.�trabalho de,fát0, 'muito, . cr.it�s. at� Q iní�io da semana para o guir os noivos recepcionaram

DáfilWé 8arnçe, f,llha.�de'HilâriodßJlIQmQr.? thias � ,,'j
'.

,íborn de 'divúlgáçãCl de,Jal"aguá em ní::-' ,bajJe.,dás deblJtantes que aC0ntéeél'.á :J2tes,;lDadmmos ,íJ!l cO.(lvidado�,·
.Kréls.... ·.·:; ". I"���:_;' .;'-; �-;"!!,; ch Adri�rio, filho -de João (Ol����) Pe-' ivel est�dual. pois'que aH figura fô- no dia 24 ..de setembro, do," Clube: ';concol1lida.I;Osjoyem,:casal"

,

!d!I��i�C:s� ",�I)....-·.':l;: 'H r: .':'�U :.-:: iI, reira. tografias várias, conta .pequeno his- Atlético Baependi, com o Grupo Mil,..· ,xar�,residênc.ial.rem ßela. ,Ho

Alvarll'Gomes Júnior ' Dia 05 de julho t6rJço•. atr,a�ivos turlsticos, e, �em�_is ,1 sical Ità{TuWe. �ão ela : Solange,Apa-1 ;C.umprimentosl.desta ..colun& ao

HÓbeff ikârstéíí
. '.·'r .•

'

1;- -:1) L .�,,{.,:;; ; ..
r, êristiàne, filha de João (Janetel de 'infor:mações. ,Na capa, fóto que' es: ,recidª, ·fil��.4e ..

�nvlo,�Pieri,nal,Oal1l)1t HIVos:l:extenstvo .aOs �seúoS. pal$ó: .

.Gustavo Zielonka Vieira Rodrigues' .

A d d"
, '.

. .

I H I T b' flh d R b (N

Di���� ��'J::�n .. ;", ��__ .:_�_'_'� ,_�:-Jl.ta_e� �

.

," �����a ��Ma��Jfiär,ö���o�o�. �!�d�� .. litQ��átry��:��R���na,efil.h���Ha���i "')NOYc((ôns�i&o .blr�tor
Alcides ..Dias ßa!m!Jndo

.

.

RIO Hapocu cqDlo cen�rlo, tlr�<;Ia d.a: .do. �Juvenl� Sens,. Geanlnl, filha de I. C•. Jar.lsul· do". Sur
WJlldemar da SlIva"':'-

-

,�

, - .- .. .,._

·colina da AABB. '''. Jose fem�JI:'� (!..curdes Valduga) Cruz
'

��YE::clS8e �_. ,. __ _ .. �..>�' , _

FA L E C I M ENTOS
..�-, -. .

.
,

.

"."

e, Maira Maria. filha'de--Nivaltlo'(Ma-'" �'''' Em iRo bastanfe êoncorridO't

l\t1á.r"la. Rosanl ,KraiJ$e
.

:BAltE..

DE ANWERSA,RI,O'" �h' '"�'.''' �. 'ria pé �ourdeS) Pereira. As inscrições, feirár §:nefi1é.,"'tomaräm posse
.Dm ,17 de .lU1� ',' O.à 29 de'junheS" ',':::- ;,� �":: :;;,;" ",' j. '.�';' :''':.. "''_'''''',

",

�''''''
� .', serao:el'lcerradas no clia·31�· ", "c' I vós'mem6ros do CÓoSelho Dir.

Sr. 'Pedro Rengel-'
.,.', , "

H' Ob i't''' 65
-

. Cómo.·h<?m�!1ag'em,â9'.äíiivers'àflo- """��'.'" .,. ":.' ,.;
:- l.Rotart Club'éle"Jara�uá do'S'

Sra.' Lur'i Splitter Mundstock 't '"," -

D' e3nOndeque he_ur. anos,'nest;:l. :t1e fundação e emànéipäç'ã'o' po'''líticä- L, "INAUGURAQAO DA CHURRASCARIA:'1 o ano .,otálÍio 82/83. PrestlgT
. Sra. 'Ellen Sflvla' PrG(jbhl Hanseg., '

Ia jun o·'
"

Jaime Antônio Bortolini
'

. 'Elidórro'Moser,· 30 anos, Curitiba. :administrativa'�de·.coru!!tá, a-·Saciedà- '1 .� < .;. ... ", .. � ,,' i" reunião· fésth/á de passé do in

Álvaro Bassanl
..

' Elvira'da S:ilva, 70 anos, Três. Rios
de Hansa' Húníb9Iéff"pr�rriovefá'''heS:' ""'Fo�'ihaugurada quarta-feira, as ins� .tigó' élul)�fd� serVféjo' tfa ,cidàd'ê,

Osni Winter do Norte.
'

i\' ,,( te sábado, dia 1',�.lfI1l� baif��cQ,ni'.!:0s<J ,dalaçQes da Churráscaria Rex em Ja- panheiros dos R.C. de Guara

Nelzll NIe1s .. �'- - , -

Dia 02. de julho ., .. - -:-
. __ . ., ,." ,.;

, .
Clarins de Prttta·! .. de ;:Rmbé. �Ne do-· raguá do Sul, na Avenida Getúlio São Bento do Sul,' JorriviM\ e

D'SÍ'�8'E��I�Gascnõ' ,(vete�dorr' ,.; .' AntOnio " ..Bi Icke, 73 ranO's, Resta. mingo, uma tarde'd�nçante 'Promov;-. ' V_argas.,O proprietário João ,da ,Rocha . '�Francisco (jo SUL')' .

João WeIter r
• r'. , • -Bruno Friedei" 59 -800S,_T�ês Rios da pelo GrêmiO' Espo.rtivo Guar8l'lY,' �.,,;lelfil)o. recebeu amigos e ,convida-' ü, Um ':novo eompan'heh'o' 'foi' a

�La:n:�dpl�rra.D.:a'rl�P,!I.saz"�.MÀI�O .. : .. :'.' :
'

, :., '.' Diad003N.odrteeJ'.UIJto ,
'_'. '

_.. ._

.. _

par�c,a'alegré juventude eorupa�nse.. · . do�, Piua uma .chopada. Taí uma nova' �,ldo no élUbe, AW-ât'ol:t.Ufs Cablä

" .. I " "
•

_ _ _. _

.

,

.

r, .,." ",.,:", '>-':
.: '" -'. ,.opção que -8 cidade ganha em termos- integrán'fe ,do' mc._' dédSão Fra

M
. S' F I a-' NOIVADO· OlA ��. ;.,.�,4,.-" _ _" •.. ,�-

- .",,� de. QastFonomia.. .,' , ;,' ,/i '"-C:fué11ffii �ri:fihat1l&� !!tela C�
Relnoldo. DleL .. _:, _'�, __ .. _ :. -' _'. ,""\l arla eVlgnani rances i, 56 \ ' . " ·c·, " .....t- 'S -m

t
. .

_" ,"'''' I, .,.", +
",' . ," c. "";rimário ",RealdtnaF' tinn!rerh ne

Dia 18 de julho nos. nes a. r I "'.1 ,e>;. "C' •

lOJ

Sr'. Oshll' Meyer-- . é.· Dia 04 de ..julho
"

.,' '1.' �'

' om- vistas 8 futuro matrimonio,' CURSO DE F!RIAS PARA, 'raril:taníbém o·'certlificado de é'

Diego. pjones Bran�emborg t \"'., • .,.
• A"na Ehlert Ma�s. 'l6, aflQs Estra- ! colocam· alianças na mão, dil'eità, dia , I PROFESSORES I.r. eerito'�de' freqüência, os Camp.

Paula Ribeiro ,'" d 'I .

h
.

' IH I
.

.. • ,I�" ,125, próxUno,J o" jovem ,casal GUida' I' _

lo. Norberto." FidélJ.s.·· Béhling,'
Pedro Schmldt

'
. "."., . ", ...�.. a t�pOCUZIn o•.. "

.1
• ..

'

M6nTca Zilz . /" '.l' .-;: • ,I: .:,' ,,'" Roberto Eggert. 87 anos.,llesta.
I Püttjer'6 genise'Martine, ela funcio- A Fundação Educac'ional da"Régião

. do e Ja'nuárjo.�

Paulo Lange Dia 05 ele julho. :
' ','

.

nária ,-da Prefeitura �unicipaÍ. d,e Ja- de Joißville oferecerá, nos dias 22, O ex-Pre.sidente Bruno Brei

rvo Kamchem .1< Guilherme Schmidt 49 anos nesta. : raguá· do ��t ..
' . .f • 23, 24 e 25 de julho, o curso de "Trej- assim como ,o que assumia,

.Rosani Tlll!ilacker . "'"
.

,
•.
".' '. •.

.

�o •.' . .f, . namento em Técnicas de Ava)TiçãÓ", "Mimro Màrcâtfo, ilr'önunciaram-s

.,.:rio!;i:.vI;;':O Kra�s�, ".'" " " . '.

.�." , .' " 'para professores universitári9s:,e..4er ..���tf� v�z.ê.ã-���,��c?rl�ecimentó�
Sra. "Ii)jva Sablno Tavares da Cunha: Mello'

; Re, DE GUAAAMIRIM
.

" • 2.0 grau, com o objetivo de "trei'riár contmuo, . tf$_ I)OVOS' Integrante

Sra. Ter8fllnha Reck.Dumke
.

, ...,., '1" A ÇIA
t 'I , ",,'

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

•

'.,.
,,:. profe�so�es no planejamentp e orga- oi C0!1�el,�,?, .. Ri!et:?r, t���,ra� p

Amo Junge; em JÕinvllle
. d NTAR DAN NTE DA SPAR, <Tomou pos�e em ato f�stlvQ, dia ... nlzaçao' de Instrumentos de avaliaç.ão.:,," P�.�sl�,�nt�-M��PI() ��u�c?, ,M�.

Sr, Rudolfo Kelser ; 1.Q . de juloo.' "quinta-feira; o nov&, 'o curso funcionará à noite, das Vice.Preslá�nte-Rod.olfo Huf

i1!�uc�s:�!or:bllJ
,,,,' ',", ,'r.�\- I' .'.� A..Sociedade de Cultura 'Artística ,CQASelho Diretor d&·Rotary·Club- Ele.... ,19 às 22 horas, mos diàs 22 e 23 e r

srei, 1.� Secretárib"-LoUrival A�

Dia 2t'de julhct r >.
'
de Jaraguá. do Sul, j� iniclolI-a ven- �.Guaramirim. Na ocasião, o Sr.,lsolmi�·, no" dia 24, da's 8 às 12 e das 14 às" bei'ger, 2:° 'Secretário-Nélson '.

Sr. Mário- Müller -,- -

da de cartõ.es-convite parà ii V No1t:a- ro João Corrêa. passou a presidên- 18 horas, sendo que no dia 25;no hö� .ra ,dö Art:lar�1 Costl1', �.? '-r:e�óU
Sra. Lídia, esposa do Sr. Hans Beyer da do Prato Típico Italiano, no Grê-

.

cia para o'Sr: Lori.val Stoinski e, jun-. rério das 8-às 12 horas, co,mpletan-" IIdô"Don;J,il1�öS Vàrgas, 2:° T�
Sra. Gerta Wlelke Lawln mio 'Esportivo Juventus, n� dia 13 de : to com ele, assumiu a secretaria' o �o�.assim, as 18 �oras/ai:da p.'revi�t,�s;; ,'qSWá!do, ��ggio�, Primo; .1'.� 'Pr

��: �e���doB�z��r agosto. Será em homenagem ao "Dia '�Sr. Osmar KleiJi. e a':tesó�ràrja,..Q Sr.:! .

para que possam lser expedidos cer- .IQ-Alf�etlo �uenther,. 2;� 'Prot

Sr. Ademar Lotln Frassetto, Coordenador
dos Pais" e' o jantar-dançante será � Ma�ríéio Zangllelini. tificados comprobatórios.l·

'

Waldém'ar <Behling, Dirêlo.r' sI
"

do Sesi animado por ótimo conjunto. Os car-
".", .... J. '.' C - - - - - - Os 'interessados poderão pro�iden- Bruno. Breithaupt, Direto.r Se,

Srta. Carim Lelthold tões estão sendo vendidos na Relo- :.ALDO: E ELFRIDA .. . -

t' d' 29 d 'Internos'Moacir RogériO Sens

k
' ,h' "", ,�

.. '.
Clar suas InscP9Qes a � o, .Ia, e.

-

....,'

, Di:r22��d�I::an,.� ':' "

. '. n';, joaria Lanznaster, com o Sr. Luiz, ao
'. .

julho. na FtJRJ - sàla B�11, Gom ,ar Serviços Prot.i�sionais-AII�o
Sr. Josl Erschlng preço de Cr$ 1 mil.'

,.
"

Um'càsamento elegante está agen-: Márcia, no horá'ria das/a-às'1f:30 hrs.' .ders, Diretor Serviços à Co.munl'

Sr. José J. Braga
(. .;. � ,

. dado'para O dia 17. Na Capela Nossa
.

.

Mario Sousa e Diretor Serviços

Sr. José Müller. em corup�
) Senhora 'das Graças, na Barra do Rio REGISTRO NASCIME;,NTOS., nacionais-Mário Tavares. da

'
.

Gilmar Edson Lletz' COOPERBANANA DIA 17 Cerro, contraEm,' núpcias, às 18h30,' Mel'lo.
Sra. Maria Madàlena Freiberger os jovens Aldo Salai e Elfrida Har- Nssceu dia 26 de junho, no' Hospi· Os 'Comp. ·pàülo PÊ:lreira; e Af
Sr. Alfredo Neitzel A princípio�mar.cada pa�a O dia 26 ' mel, que posteri'ormente recepciona- tal Santa Inês', de Balneário Camb� I

Silvà'," ambos' (lÖ FL.c. de São, F
&milene Andréia "Krause

Dia 23 de' Julho
. de junho, a inauguração oficial das : rão convidados nas dependênCias do' riú, a garotinha Francihe CristI'Aa,' fi-' cisco; 'usaram 'Us' palavra no fi

Sra. Volanda Wilhelm Drlessen novas'" instalações da fábrica de polpa � aris-tpé'rático 'O.A. Baependi. Serão" lha· do casal Carlos Henrique. (Maria . solenidade, assim Como o Comp.
"'si-i:Cuà'rlY M'átfar-08 Sirva" da Coopérbanana de' Corupá, será . . padrinhos do casal, no civil, José Oristina Emmehdoerfer) Wagner.' E '-xandre Lominkówski, do R.C. Selá

�rQ.,.,���t,!v'�:Vsq�e���,cht�"�ITIIB\9.1f.��,t..•.. ,agQ�a Ilo,dia 1.7 de_Jul'ho., cgm. a.pr�·.,.., Aldides (Terezinl}a)"'dos S�ntos, Pau-' . no dia seis, terça-feira,.veio ao mono"� -Nordeste!' . , '\
'

P::;�� H�r�Z�n �a����, �: �I:�:�h: senÇa do governador Henrique Cór- 110 pembránel:'c e Elisabeth Harmel, do com 3.450 oramas, Gabriela, fi-
.

Do Governa1or 81/82, do Disttltll

,Sr. Ismar AntOnio SchwartZ dpva; d.o pres!d�nt� do Banco do ßra- � Ademir (1rmantina) Salal' e Gilberto lha do casa! �mi90 mlJito ,':.et��iona:'� 4�5 �e Ro�ar� nt�r��cio�al, RemadelO
'Sr. Edson Duarte" " ..... SR' Oswald'�o&eiio ·.CdEiR ê''tIemái� .,' (Márçia) Pradi Floriani; no religioso, do em Jaragua _do Sul, AntOniO Nor- Fischer, este jornal. recebeu àgr� �

SrlJ; Angelina/;-esposã: dcr.' Sr. aÍJto.rid'ádes. .... lquàitláo_�f,l�éra-$e'-co a� Waldir (Ellzabeth) Watzko.' Solon mário, (Debbie Mara. Sousa) Bona. cimentos pela atenção a ele ,e a sua

Schmitz
r

.
.

núncio da data de instalação dá ag'én- '(Noritia) Schrauth, Carlos Salai e ooi- Veio trazer alegria tamb,ém à ',mani-
.

esposa Jurema. dispoensaca. � �or�
Sr. Gui hermo,���r ri..., d B d '-' B I a I k L' A O h J d"

,

,Kelly Cristiane Bran.d,IWl'bI.II:9 ?ia ..

0 .��co . 0,1. ,r�i ��;Corupá, .

va .saura Kas':'1iers i�, UIS nt nio n � Or ana 'e aos avós Quilianó' o 'Governador _d� Rotary, à ÇC;)JT�.Q.
Vivlane M�rla, �le!�uz� '��, . i

Já �r,��da "a.cluslve� Batlsta-.e VanLJ�ansteJn. _., .•_.. (Ines) Bona e Mario (Jandira) Sousa, ward Avancini Mendoza (Aliein!

Deixe "Seus Serviços'
.

,
contá�dfi fi�spo'
sabUldade ' profissionais
,competente's.,

À'iI� Mal. Deocldro�; 1:086'
c�

,to
. t';,. . '. ,".,_ '

4 :Fóne:' 72·P6'950'" �o
:'J.aragu.a. �o Sul __.;;,::�SC.

A D V O � A'D'O

Dr. Vitório Allair Lázzaris
Clínica Dr. Oslim· ·Malina"

,� fjo( '.',1.' . � t!.rt � . �.t� -' -l;)' r-

'Dóepç.a'S i�C,.rcúlãió'r.ia$ ��(I
I

Ceri�rãr Espec.lanzà�a em' Cobrança
Empresarial e Particular, Cobrança Judl-
ei,al 'e"lnY,�R�árl�,:":;':, ,

':
�, ";,1:1\;,:-. �.i

,;,": ,;
,

"

.

Ftlja Domingos d'a,,.Nova,,,283 - Ja:
'ràguá' do,"SlÍl -'o Fone 72-0004.'"

,

....
��
....f.'�'�'..........._......'!""

t , '�1 ,'.

Va�� .rteriOlCl.-� :: troll!�le•._-. flebl�,
hipertenslo arterial - dlceru de pemal.

• Rya
.

Gullher,me Weege 22, EdlffeJ()' Ralf,Marquardt,· 1
�ndar"o� Fone.'72::1524.�H. "r.I�;:;das 8Ii3Ô}às·12·hora�. de

-rrseg��çti(�s �e�t���fé!r�s.
l' •
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- Jaraguá do Sul-se

p,roclamas de Casamento
Edital 12.648 de '02-07-1982 - Copia recebi

da do cartório de ,Schroeder-n/Estado.
VALJ�RIO MACEDO E RUTE DUARTE SILVA

Ele, brasjlelro, eoltelro, agricultor, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Estra
da Itapocüsinho, neste dlstrlto, filho de Aurino Ni-
colau Macedo e de Maria Ptccoll. Macedo. .

.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de
Estreito, neste Estado, domiciliada e residente em
Schroeder, neste Estado, filha de Flordoardo Duar
te Silva Sobrinho e de Doracy Simas Silva.

Edital 12.649 de 02-07-1982
DIETER WAGENKNECHT E CARIN LEITZKE

- Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente naBua J'o
sé Teodoro Ribeiro, nestacidade, filho de Heimuth
'Wagenknecht e de Alida Grützmacher Wagenk
necht.

Ela, brasileira, solteira, telefonlsta, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
João Marcatto, .neeta cidade,. filha de Wigold Jo-

. hann Leitzke e de Ursula Raduenz LeitZke.
Edital 12.650 de 05-07-1982.
Cópia recebida do cartório de Gu.aramirim,
neste Estado.

VALMIR SOARES E SANDRA MARIA LEIER
Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural

de Rio do Oeste, neste Estado, domiciliado e re
sidente em Barra do Rio ,Cêrro, neste distrito" fi
lho de Bento Soares e de Maria da Luz.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ja
raguá do Sul, neste Estado, domiciliada e residen
te em Guaramirim, neste E,stado, filha de Francis-
co Leier e de Mafalda Facchinl Leier. I

Edital 12.651 de 05-07-1982
JOS!� RIVAL VARGAS E NELZA VIDAL
.' Ele,. brasileiro, solteiro, operário, natural de
Caseiras do Sul-Rio Grande do Sul, domiciliado e
residente nà Rua Victor Rosenberg, nesta cidade,
filho de Pedro Vargas e de Rosalina Machado Var
gas.

Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de 'Dois
Vizinhos, neste Estado, domiciliada e residente
na Rua Victor Rosenberg, nesta cidade, filha de
Alfredo Vidal e de .Oallnda Teles Vldal.

Edital 12.652 de 05-07-1982
" SATYRO MATIAS DE CARVALHO E EULALIA
CORREIA DA SilVA

Ele, brasileiro, viúvo, ferroviário, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua
Irmão Leandro, nesta cidade, filho dê Frederico

.

Matias de, Carvalho e de Bernardina Mái'ia da Sil-
va Carvalho.

'. .

Ela, brasileira, viúva, natural de Luís Alves,
neste Estado, industrial, domiciliada e residente
na Rua Antonio Carlos Ferreira, nesta cidade, fi
lha de Paulo Correia e de Otilia do Nascimento
Correia.

.

Edital 12.653 de 05-07-1982
ANTONIO ROGERIO DE MATOS E ROSANI WALZ

Ele,i brasileiro,
.

solteiro, operário, natural de
Palhoça; neste Estado, domiciliado residente· na
Rua Epitacio Pessoa, nesta cidade, filho de Anto
nio João de Matos. e de Tereza de Matos.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente na Rua
Lourenço Kanzler, ,nesta cidade, filha de Felipe
Walz e de Hilca Zils Walz.

Edital 12.654 de 06·07-1982
,.

.

, Cópia recebida do Cartório de Pomerode, nes
.

te 'Estado.
ALCI HORNBURG E MARIA ALICIA
PLANINSCHECK

Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natural
deste Estado, domiciliado e residente em Pomero
de, neste' Estado, filho de 'Herbert Hornburg e de
Irene Hornburg. .

'

.

Ela, brasileira, solteira, eSGriturária, natural
deste. Estado, domiciliada e residente na Rua Vic
tor Rosenberg, nestá cidade, filha de Alvaro Pla
l'1inscheck e de Maria Pereira Planinscheck.

Edital 12.655 de 06-07-1982 .

LE.OBERTO RECH E GENllDE SCHMITZ
Ele, brasileiro, solteiro, lavrador, naturaLde

Luís Alves, neste E�tado, domiciliado e residente
�m Luís Alves, neste Estado, filho de Antonio
Roberto Re.ch e' de Leopa Rech.

.

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Antonio Carlos. neste Estado, domiciliada e resi'
dente na Rua Joaquim Francisco de Paula, nesta

cidade, filha de Osni Francisco Schmitz e de Ma
ria Terezinha' Coelho Schmitz.

.

Edital 12.65'6 de 06-07-1982
ROSNILDO BEHLING E MARGARETE APARECIDA
DE TOFEl

.

Ele, brasileiro, solteiro, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua Jo
�é Teodoro Ribeiro, nesta cidade, filho de Adal-'
berto Behling e de Olga Fodi Behling.

Ela, brasileira, solteira, secretária, natural de
Massaranduba, neste Estado, domiciliada e resi

. dente na Rua Rudolfo Hufenuessler, nesta cidade,
filha de João Tercilio de Tofel e de Elena Tancon
de Tofel. �

:

Edital 12.657 de 06-07-1982
CELSO' GLATZ E URIA JUNGT9N

Ele, brasi'leiro, solteiro, operário, natural de
tJaraguá do Sul,' domiciliado e "esidente em Barra

\do Rio Cêrro, neste distrito, filho de Afonso Glatz

[f de Frieda Mueller Glatz. .'

, Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Jaraguá do Sul, domiciliada e residente 'em Barra
do 'Rio Cêrro neste distrito, filha de Bertoldo
Jungtàn e de' Ruth Strelow Jungton.
�

.

Edital 12.658 de 07-07-1982 .

;REONllDO, WOlTER E IRIA VOLiKMANN
Ele, brasileiro,' soltei,ro, operária, natural de

Rio dos Cedros neste Estado, domiciliado residen-

Wtp �m Jaragua'z'inho, 'neste distrito, filho de Ewald
olter e Alinda Wolter. .

.

. Ela, brasileira, solteira, do lar, natural de Ja
aguá do Sul, domiciliada e residente em '�laragua
inho, neste distrito filha de Heinz V61kmarm e de

1 ildegard' Budendorf ·Volkmann.
,

-\tl'
.. .

.

.

Il

Coluna Rotária
·

de Ecologia

. .
.

Raimundo' Lucas da Silva -' Baln. de Comboriú, Aurea
Em peder desta coluna Nolli - Baln. de Camboriú, Egídio Narciso - Itajaí, Roberto

o ofício da Acaprena, data- Pamplona de Moura - Florianópolis,.Domerval Vieira - Florian_?-
do de 21 de junho flndan-. polls, Everaldo Me.delros \- Florfanõpqlls, Jonny Zullauf - Sao

. B.ento do Sul Horst Reinke - Bhrmenau, Luiz Mário Machado, -
te, 'dando conta do progra- Florianópolis:

.

Hélio Prazeres - Florianópolis, Celso ESpind?la "-

ma de excursões para es- _ Barra Velba, 've!1ício Simão da Silva - Araranguá, �rrrum
te segundo semestre: (1) Wer�inghaus - Jaraguá do Sul, WiI�on Car:valho de �Imelda_-:-
03 a 11/07/82, ida ao "Mi- Florianópolis, t.audarea Polli - Florla�ópolls, Fr�nClsco LI�lo

Medeiros' - Florianópolis, Luiz César SIlva e Rogério - Tubarao,
nifúndio do Professor", em

Henrique 'stefan _ Florianópolis.Três Marias (MG), em ple- .
. ,

.

d VI EN OS quais serão empossados .n? �i� 15 de julho próximono . cerra O, para o -

em ato oficial a ser -dlrigldo pelo MInIsteno do Trabalho.
CONTRO NACIONAL DE
COMUNIDADE R U R A I S; Quando da formação de Chapa Renovação 2 - os con-

(2) 18/01/82, participação selheiros ora eleitos, por unanimidade escolheram � Sr '.�Celso,
Rereira Raimundo, para presidente do CRECI - 1 �. Re.glao-SC., /do tradlclonal PASSEI<? Pt.
corretor e contabilista experiente, com grande conhecimento na

·

PÉ DE TIMB'Ó; dessa vez legislação e prática na prestação de serviços pela sua �rilhal'lte
O destino é o Morro -Azul,

. atuação na adminístraçãp de órgãos vinculados_ a comunidade.

daquele Município' (3) 23 a
.

Os componentes da Chapa Renovaçao agradecem
_

todo

5/07/8 h·
.' _ o apoio recebido dos 'corretores simpatizante� �a - Renova_yao -2

.

2 avera excursao b' 'doneidade observada nas elelçoes e apuraçao. e,
"Q d S em como, a I

'tara o uarup as ete ainda, o . estimulo de vários companheiros anônimos ,que, mUI o
Quedas", isto é, para um contribuiram para a vitória daqueles que com seu trabalho, pre
velório indígena das Sete tendem elevar a categoria profj.ssion�1 dos homens que tem

Quedas. Será em ,Guaíra orgulho. de serem corretores. de ImóveIs.

(PR) com grande concen
tração popular. No retorno
os membros da Acaprena
atravessarão .0 Paraná no

sentido oeste-leste e des
cerão por trem a Serra do
Mar até Paranaguá, reto-

,

mando então o ônibus e

completando o passeio via
litoral paranaense; (4) 11 e

'12/09/82, passeio pela
região serrana de Lages,
para conhecer suas bele
zas naturais, como o Par
que das Pedras Brancas, e

tomar consciêncià de seus

problemas ambientais; (5)
10 e 12/1�/82, excursão a

Foz do Iguaçu, com visita
(e talvez palestra) à sede
do Parque Nacional do
Iguaçu: e programa seme

lhante do lado argentino.
Como se vê, são progra
mas excelemtes. De para
béns a Acaprena, seu pre
sidente L a tl r o Eduardo
Bacca e Cláudia Truppei,

·

Coordenadora de Excur
sões .. Há tempo de asso

ciar-se e participar de tu
do isto. Os que tiverem
mais urgência podem tele
fonar para Heidi (22-8288,
na Furb) ou para Lauro
Bacca (22-5571, Museu F.
Müller).

, José Alberto Barbosa

SEJA MEMBRO DA

ACAPRENA

Ecologia hoje não é ape-
, nas modismo. mas um de
ver pessoal e, social. Par
ticipe das associações e

coíógic�S. Uma excelente
é a ACAPRENA - ASSO
CIAÇÃO CATARINENSE
DE PRESERVAÇÃO DA
NATUREZA, cujo endereço
é Caixa Postal 7/E, 89100,
Blumenau - SC. É no pré
dio da FURB e as reuniões
são na 1.a e 3.a Quintas
Félraa do mês, às 19,30
horas. Escreva para seu

presidente que é o 'Lauro
Eduardo Bacca. Você paga
rá, para associar-se, uma

anuidade igual a um déci
mo de um salário-mínimo
local, Receberá a carteira
de associado, receberá re

gular correspondência so
bre' as atividades da enti
dade - que' são muitas -
e também o b o I e tim
"Oonsclêncla" editado pe
la referida associação. Vá
tios jaraguaenses Já são
filiados.

AS EXCURSõES DA
ACAPRENA

Eleições CRfel -_ SC.Correio Informativo·
CARII'AZ DO C.NEMA - No Clne Jaraguá, deste sába

-ío à 'terça-feira, nos horários noturnos: o filme "Num Lago
Dourado". Domingo, dia 11, em matlnê, 14 h,:"No F�ntástico
Reino Anim;1 ". E, dias 14 e 15, quarta e quinta-feira,

..

A

Casa de Irene"; uma pomochenchada nacional. No próximo
fínel-de-semana estará em cartaz - "Amor' sem Fim".

COMUNIDADE EVANGI!LICA - Cultos de domingo:
8h30, em alemão com batismos e em João Pessoa; às

10h, em Jaraguá, em Três Rios do Norte e em Santa Luzia e,
as 19h em Jaraguá, culto informal e na rua Jotnvllle. 2) A Or
dem Auxiliadora de Senhoras Evangélicas <OASE)' da rua

Jolnvllle, promove neste sábado, a partir das 14h30, o seu

.. bazar com café e blnqo, no quilômetro quatro. 3) O

Pastor Regional Meinrad Plske .
fará uma visita a Jaraguá

do Sul no dia 15 próximo, quando' às 20 horas terá uni
encontro com os pastores e diretória da comunidade. 4)

Na segunda-feira, os pastores do Distrito Eclesiástico de
.

3araguâ do Sul reunír-se-ãc na residência' do Pastor Guen·
ther Rueckert. 5) Está em retiro de liderança, os 'jo
vens do grupo da comunldade de João Pessoa,' em l1;ajlÍba.
6) Neste sábado e dornlngo, realiza-se na cornunldade da
Barra do Rio Cerro, o Concurso Bfblico Distrital da Juven
tude Evangélica.

Ehapa Renovação
------

A vitória da. Integração .capltal e Interior, deu-se no dia'
16 do corrente, quando aconteceu a apuração das 'eleições do
Canselho Regional de Corretores de Imóveis da 11.8 Região-SC
<CRECI>, secção esta presidida pelo Dr. Márcio Luiz Guimarães
de Colaço, e, tendd como escrutinadores os Srs. José Frederico
Krause e Elineu Paulo de Carvalho, e ainda como fiscais das
duas correntes os Srs. Dr. Nelson Alexandrino e Dr , Heraldo
Ribeiro do Valle.

. Votaram ao todo 1.137 corretores de imóveis, dos quals,
596 conferiram sua preferência pela Renovação 2. � de se res
saltar que os trabalhos de votação e de apuração na referlda
eleição, aconteceram em clima de harmonia e perfeita tranquilida
de que para tanto, em muito contribuiu a lisura, e confiança im
posta pelo Dr. 'Márcio Luiz Guimarães Colaço e seus companhei-
ros de mesa.' .

!
A Chapa Renovação 2, apoiada peio Sindicato das'Corre

tores de Imóveis de SC., órgão de classe presidido por Hum
berto Francisco, Beirão, . e, tendo ainda 'como companheiros de
diretoria os Srs. Saturnlno Eduardo Cardoso e Luiz Gastão de
Oliveira, representa a força do Ideal de congressamento entre

os corretores da capital e interior do Estado.

Os componentes da Chapa Renovação' 'foram escôlhidos
entre aqueles que gozam de grande prestrgio e conceito

_

junto
a comunidade onde vivem e trabalham, resultando desta formula
a fôrça e o dinamismo que levaram a chapa renovaçäc ii vencer
as elelções de 15 próximo passado, . '.

A chapa Renovação 2 é composta dos segulfltes membros,
eleitos na última eleição de 15 junho próximo passado:

" 'éláudlo Gesárlo Pereira - Baln. de Camboriú, Israel de .

Jesus Lisboa - Florianópolis, Elias' Felipe Krieger - Itajal, Namir
Alfredo Zattar - Johiville, Oziel Mileo Elias - dofnvllle.: Itamar
José da Silva - São Jose, Oscar Cardoso Filho - Florianópolis,
Moacyr Pasin - Florianópolis; trineu Celso Ludwig - Florianópo
lis. Eduardo>Hulse Althoff - Tubarão, Carlos Henrique Geiler
=-Plorlanöpolls. Nivaldo Pinheiro - Blumenau, Francisco José
Schramm - Florianópolis, Erone Adelino da Silva· - Itapema,
Luiz" da Silva - 'Itajaí, José Joaquim de Souza -Florianópolis,

1·
Osmar Lima - Criciúma, Milton Wol� Júnior -' Florianópolis.

SUPLENTES
.

Mandato de seis .anos para
.. prefeitos· e vereadorer
o Congresso Nacional promulgau emenda� constitu

cionais, na manhã de terça-feira, ap�ovadas dIa
., 2� �e

junho, . que introduzem várias altera�o�s na Cons�ltulça?,
entre elas as que alteram a composlçao do C�lé�lo �Iel
torai que vai eleger o novo Presidente da Republica, m�
titui. o voto di.strital misto, . restabelece o qu�rum de dOIS

terços para emendas à Carta Magn� da Na�ao .e devolve

prerrogativas ao Legislativo. Como f�to maIs
.

Im.p0rtant�
no . terrenp municipal. recebido com frieza no� melOs pell-
ticos da no�sa região, foi a extenção do perlodo de man-

'I. '

dato de prefeitos e vereadores,' que passa de 4 para 6
.

,anos.

INOVAÇÕES

COMUNIDADE CATÓLICA - A comunidade, católica de

�araguá do Sul está voltada a promoção e realização da

,
festa em honra ao padroeiro da cidade,' São Sebastião. Os

I festejos começam sexta-feira próxima e terminam no do

mingo, dia 18 de julho. Algumas modificações foram in
troduzldas- mas, para que todos tenham acesso a festa de
modo geral, a comissão organizadora optou por pratos a pre
ços populares. dentre eles, a macarronada. As celebrações
e pregações da festa estarão a cargo do- ex-Vigário; Padre
Donato Wiemes, idealizador e dirigente das obras de cons

trução da monumental igreja matriz. 2� Gom a renda
.

da festa, pretende-se tevantar mais uma. lage do Ediffcio
I .

Cristo Rei e fazer a colocação do telhado. Os dois pa-
vimentos destlnam-se para a formação de um Centro de
Pastoral, isto, segundo o Padre João Heídemarm, para to

das as atividades de catequese das crianças, jovens, cur

aos de batismo, de noivos e ambiente para todos os mo

vimentos da Paróquia. 3) A Comunidade São Cristovão,
de Três Rios do Norte, está com a terraplenagem do ter-

'

reno concluída.' São dez mil metros quadrados de' área
plana e, dentro de breves dias, a .comunidade iniciará a

construção de um pavilhão para celebrações, nas dirnen

sões 15x25m2
;II

KOHLBACH SR
SUPERMOTQR

A emenda c o 'n s t i t u c i o n a I promulgada altéra
a constitu.içãô em diversos poiltQs significativos trazendl?
as seguintes inovações: O CQlégio Eleitoral que elegera
o Presidente da República passará a ser composto

. dos
membros do Congresso -Naçional e mais seis delegados
das Assembléias Legislativas, indicados pelo partido ma

joritário; as propostas de emenda constitucional só serão

aprovadas pelo. quorum de, dois terços da ��mara dos De

putados e dois do Senado Federal; as ele�çoes d� 1,986
para a Câmara dos Deputados e Assembleias LegIslatIvas
serão pelo sistema do voto distrital mi�to.

.

Os prazos de desincompatibilização ficam redUZIdos

para quatro a seis meses; os prefeitos e vere�dores que .s�
rão 'eleitos em novembro terão mandato de seIs anos; as CI

dades .com mais de um milhão de habitantes ficam coIJ1 33
.

vereadores, em vez de 21.
.

A elei.ção do Presiden!e da República' será realizada
no dia 15 de janeiro de 198'5; os partidos políticos não

precisam cumprir nos pleitos deste ano exigência de aI·

I
cançar cinco por cento do' eleitorado, com três por cento

distribuido em pelo menos nove Estados; Já que tal exi
.

gência foi transferida para. 1986.

II,úvel
.

melhor investimen,lo '_' contra:a
.

inflação
TEMOS A VENDA OS OLTIMOS lOTEs: DO' JARDIM SAO LUIZ -

. . - ,

JARAGUA ESQUERDO
. • . . .• •• . � . __ . i

...... '.

Empree nd ime nlos lDl,o_biliá ri os .

JOGO SIMlILADO DE NEGÓCIOS - o Senai-Oentro
de Treinamento de Jaraguá do Sul irá realizar, de 19 a 22
de julho, das 19 às 23 horas, em suas dependêncías, o
curso «Business Game - Jogo Simulado de Negócios -

.:Josine", que será ministrado pelo Sr. Lourival Rothenber
ger. O custo de cada inscrição é de Cr$ 12.900,00 e po
derão ser fe,itas na secretaria do Senai, ou, pelo telefona
72-0722.

.

Sociedade 'FI Esportiva
e I Recrealival>·Vieirense

EDITAL

CONCORRI:NCIA PÚBLICA N:o 01/82

A "SOCIEDADE ESPORTIVA E RECREATIVA VIEl.
RENSE" através do. seu 'Presidente, comunica e torna pú
blico que encontra-se aberta, a partir desta data, a Con
corrência Pública 11.° �1 182, para âquisição de um imóvel
localizado na Rua Joinville, em Jaraguá do Sul (SC), com

uma área remanescente sujeita a medição,' edificado com

uni prédio de madeira (Salão), que servia como sede social.
As propostas deverão. ser enviadas a secretaria da

Sociedade, sita na Rua Dona Matilde, n. ° 1.277, nesta

cidade, até às 21 horas do dia 09.08.82. A abertura dar
se-á em ato público, às 20 horas do dia 10.08. 82, no mes-

mo local.'
.

'O edital completo com as exigências para a parti
cipação na concorr�ncia , será fornecida sem despesas aos

interessados, pela Secretaria Geral, onde podem ser obti
'dos amplos esclarecimentos sobre assunto, de terça a sex

ta feira, das 19 às 21 horas e os sábados, das 9 às 11
horas.

Jaraguá do Sul, 06 de julho de 1982
. Walter Bartel - Presidente

I AUREA MÜLLER GRUBBA
TABELIÄ DESIGNADA E OFICIAL DO REGISITRO DE

, PROTESrrOS
EDITAL

Pelo presente edital de citação' pedimos
aos senhores abaixo relacionados que compareçam �m nos

so Cartório j3ara tratarem de assuntos de seus interesses:
ADEMIR NEITZEL - Rua Ilha da Figueira,· Loteamento Ri-·
beiro lote 20 - NESTA - CONFECÇÕ,ES DERIM - Rua "

Carlos May, 152 - NESTA - EDE�AR CARDOSO DA SILVA
- Av. Mal Deodoro; sln,o - NESTA - EUGENIO GLO·
WACKI Estrada Ano Bom - CORUPÁ - FÁBRICA DE MÓ
VEIS MOHR LTOA - Rua Vidal Ramos. 225 - CORUPÁ -

FRANCISCO HRAST - Massaranduba Baixo, sIn, ° -

MASSARANDUBA - IVO KOSKE - Rua Araquari Ilha da

Figueira -' NESTA - JOÃO RINCOS - Rua Joinville, 729
- NESTA - JOS� MANOEL VIEIRA - Rua Preso Epitácio
Pessoa .� NESTA - LAURINDO TAVARES - Rua Exp.
João Zapella, 214 - AlC Trans Blumenauense � NESTA
- LAURO, KLlNKQWSKI - Rua Itapocuzinho s/n.o AlC
Eletromotores Weg SIA - NESTA - MARTIM CLOWASKI
-- Ruà Ano Bom - CORUPÁ - NEOCIR DAL.RI - Rua
Roberto Ziemann, 217 ..:._ NES;rA - OSNI MARCELINO -

Rua Antonio Schmidt, s/n.o � NESTA - OSVALDO OL
DENBURG - Estrada Garibaldi"":'" NESTA - VALDIR
TRISOTTO - Estrada Jfapocuzinho, s/n.o'_' NESTA _.

VALERIO FIAMOI'ÍlCINI·- Rua: Bolivia, s/n.o.- NESTA -

VAL,bIR FELTRIN ....;_ Rua �oão Januário Ayroso, s/n.o -

NESTA - CARMEM MARIA SOUZA SILVA - Rua Roberto
Zieinann, 413 '-- NESTA.

.
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CORREIO D'O POVO - Jaragu6 do Sul-SC

-EXPEDIBNT."",

Fundado· em 10 de maio de 1919
.

CGCMF N.o 84.436.591/0001.,34

EUG!NIO VICTOR SCHM60KEL
Jornalista Prof. ORT..sC nP 729 • Diretor de Empresa

.lornaIietica DRT-SC n·o.20. Membro efetivo do Instituto Hlst6-
'rico • GeogrMico de Santa catarina.

Colaboradores
F1ávlo José Brugnago, Yvonne Allee SchmOckei Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Jiínlor; Rudolf HIrsch
feId, José Castilho Pinto, Dr. José Alberto' Barbosa.

Reclaçio, Admlnletraçlo é Publicidade:

Rua Procópio Goines de Oliveira n.o 290.
.

89250 - Jaragu4 do Sul - SC.

ComposlÇlo, Impreado e Clrculaçio:
Sociedade Griflca Avenida Ltda. - Jaragu4 do Sul - SC.

Asalnafura ânual: Jaraguâ do Sul e região Cr$ 1.500,00
Outras cidades •••••••••,............... Cr$ 2.000,00
Número atrasado , . . . .. Cr$ 50,00
Exemplar avulso ...............•...... 'Cr$ 40;00

.... Jornal nIo .. responub"" por artigos ...Inados e nem

deYOlv. originals.
.

, O ·Gorrelo do Povo" é associado a AQJORJ/SC e ABRAJORL

Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCURSOES.
A "Canarinho" pteocupa-se com a sua lo

comoção, .

co Iocand_9 à dlsposlçAo modernfsslmos
õnlbue, com pessoal, especializado, possibilitando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO ..... '

,

o transporte carinhoso.

JARAGUA DO SUL - SANTA CATARINA

I Helojoaria Avenida
ETEFJNIZE,os BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóias e as mala fln'as su

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Vargas.

Funilaria Jaraguá Ltda.
Calhas para tddaa 88 finalidades. FaÇa-nos

uma vlslta� Estamos. em condlç6es de atendl-Ios
eficientemente.

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72.00448 ..,...

Jaraguá do Sul-SC.

Construtora . Seria LIda .•

CONSTRUc;AO CML, ENGENHARIA E
COMéRCIO DE MATERIAL

DE CONSTRUÇAO.

Rua João Picolll, 94 _. Edlf. C.arlos Spézla
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL, STA. CATARINA

I Terraplenagem Vmgas
SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO

RES DE ESTEIRA

Tubos ,Santa Helena
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL

Rua Jolnvllle, 1018 - Fone 72-1101.

Corcel II _.Amareln •.•.•.•••......•••.•••••.... 1.979
Corcel II LOO Vermelho Meté,lJco •...•••.••••••.... 1980
Corcel II LOO Alcool - Verde MetálJco .....•...... 1981

.

Belina II. L - Vermelho Metálico .•..•......... ;.... 1980

Belina II LOO - Amarelo ..•...•.•............... 1980

Corcel II - B.ege ' •••• , .•••••••... ; .••......
, . , .•• 1978

Corcel Cupe LOO - Branco •.•••..•...........•. 1976

C.orcelßT .,:_ Amarelo e Preto .,.................. 1973

Opala Cupe - Vermelho ••. H '. 1972.
Brasflia - Marron .....•...•.••.•••.• : .•.......•. J 980
Brasnla - Vermelha 1975,
BrasIlla - Branca .•.. • • • • • . . • • • • • . • . . . . . . . . . . .. 1978
BrasrJia - Branca .... _ .•• :..••••• : •.•••....•.......• 1976
V.W. 1300 - Branco 1979
V.W. 1600 - Branco •.••.•......•....•...

·

1977
Panorama CL 1300 - Amarelo ••..•............•.. 1982,

.

Fiat 147 L - Amarelo ....•.•..•..•............... 1977
F-75 4x4 - Azul .... . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1976
F-40ÖO - Azul •....•..,

:........... 1980
0-60 . C,açamba ..,... aeg� .:,

.. , .. ',';i
. . • . • • • • . . • . •• 1980.

I

QUINZENA DE 1'0 A 24 DE'JULHO' DE 1982

Declaração de Voto'

o crédito agrícola fácil e com 'juros
Não havia estradas. Há trinta anos . subsidiados é coisa recente. Há pouco

passados, ia-se do Rio a São Paulo em tempo, quem financiava Ó agricultar era

estrada de barro: há pouco' mais de 10 o dono da venda, que vendia fiado para
anos, Florianópolis só tinha acesso' por cobrar na safra.

.

estradas de terra, que davam tráfego
.

- * -

quando havla . bom tempo, Faz poucos Fala-se muito hoje em municipalismo,
anos, o Oeste Catarinense, exatamen- em necessidade de maior independên
te a nossa região mais rica, era urna cia orçamentária aos ·municípios. Aos

. Ilha cercada de atoleiros por todos os poucos chegaremos lá. Agora· importa
lados. O pouco de carne e frango que saber como era a participação dos mu
lá se produzia era transportado para o nicípios na arrecadação do ICM antes
Rio e São Paulo de avião. Para isso se de 1964. Os saudosistas se lembram?

,

fundou a Sadia, hoje Transbrasil. Gêne- Era uma cota fantasma, cuja distribui
ras perecíveis não podiam ser trans- ção e pagamento ficavam ao arbítrio do
portados pelas péssimas estradas da- governador, que pagava em .dinheiro aos

quela época. correligionários e em títulos aos adver-
-' * - sários . políticos. LembrQ-me' de uma

Talvez'até a energia elétrica fosse ba- vez em que o 'prefeito de Itajaí veio a

rata. Não discuto.' Mas vocês ,se I.em- Florianópolis tentar receber a participa·
bram como eram os racionamentos, que .ção do seu município e, depois de ttias
obrigavam as fábricas a trabalhar ape-

.

de lutas e humilhações, recebeu essa
nas algumas horas por dia, ou então te-' cota em letras do Tesouro do Estado,
rem os seus próprios geradores elétri- com vencimento a longo prazo. Como
cos? Isso nas cidades, porque no inte- O' prefeito precisava do dinheiro para:
rior simplesmente não havia energia pagar os funciQnários, descontou esses
elétrioa. títulos nos bancos e recebeu exatameo-

- * - te a metade do valor nominal das no-

Você pagava pouco para postar uma tas. � verdade ou mentira, Dadinho?
carta ou mandar um telegrama. A dife- - * -

rença é que a. carta não chegava ao des- O Brasil devia pouco, é verdade. Mas
tino e o telegrama chegava depois de o que interessava isso ao povão qu�
uma semana. Uma ,vez quis saber por era tão pobre que não .tinha nem o di

que um telegrama de Itajaí para São reito de pleitear· financiamento par,

I
Paulo demorava cinco dias ,a chegar.. E uma casinha.
a informação que me deram foi esta: --- * - .1

. "Porque. os , telegramas estão sendo Quanto a mim, prefiro que o BraJjl
mandados pelo ônibus ... '" Se você pen� deva, que o povo deva, mas tenha cre

sa que isto é piada; pergunte a um ve- dito para comprar a sua casa, a sua

lho servidor da EBCT. geladeira, o seu rádio, a sua bicicleta. .�;
- * - sua televisão." Pior. do, q'-le não dever

O telefone támbém era barato. Só que' não ter crédito. Eu passei cinco anos
nem havia nem funcionava. Haver havia,' casado sem poder comprar uma gela
mas era também um negócio'muito eli- deira. Realmente não me' faltava ° Gré
tista. Só os ricos tinham telefone. Que- 'dito, mas como pagar ,a geladeira, que
rem exemplos? Em Itajaí,. há doze anos também era privilégio d� gente abona�
passados, havia 400 telefone,s; hoje da? Que adiantava as. coisas serem ba
existem 4.000, com expansão para •. ratas, se o povo ganhava tão pouco que
5.00.0. no ano- que vem; em Floria,nópö- não tinha acesso aos bens de con�u ,�)Ils também há 10. ou ,12 anos passados, mais corriqueiros? (cant,"

Perguntam-me se vou votar em Espe
ridião ou em Jaison; se em Jorge ou

em Pedro Ivo; À todos digo que voto
em Esperidião e Jorge, pela razão prin
cipal de serem ambos do PDS. Já sou

sufici.entemente vivido para poder esta
belecer comparações, que não poderão
ser feitas por um jovem.

.

-*-

Para o jovem vale o dia de hoje. E
se hoje a vida não é fácil, o mEtLhor é
mudar. Aceito esse raciocínio de todos
que não viveram ainda o suficiente pa
ra saber que, se hoje não é bom, já
foi pior, por mais que os saudosistas
digam o contrário. E muitos que hoje
querem salvar o Brasil não resolveram
nenhum dos nossos problemas quando
foram governo . .lsso indica que os go
vernantes anteriores não tinham uma

fórmula mágica para melhorar ,a qualí
dade de vida do brasileiro, mesmo quan
do a gasolina custava setenta centavos
e a taxa de juros não ia além de 12%

-*-

CONFIRA A HISTÓRIA ...
Bario do ·Itapocu

HÁ 38 ANOS
.

Informava a' imprensa local que, em 1943
.

o Banco do Brasil comprava para o governo bra
sileiro 123 .toneladas de ouro, sendo 4 do país e

119 do estrangeiro. Logo se percebe que a Serra
Pelada ainda andava envolta por urna densa e im

penetrável floresta.

--- Os aviadores brasileiros Alberto Torres e

Miranda Correa eram aqraclades pelo governo in

glês por terem afundado um submarino. De quem?
Alemão, com toda a certeza.

--- Continuavam os aviões foguetes e sem pi
lotos a atacar a Inglaterra, jä então com menos in

tensidade, mas ainda de dia e de noite. As forças
de observação aliadas que consecutivamente so
brevoavam a França, chegaram à conclusão, que a

.nova arma alemã - a bomba V-1 e V-2; era dirigida
de bases próximas a Calais, pelo que derramavam
uma chuva de bombas aliadas sobre aquela olda
de e porto francês, o que estava suetlndo o efeito
desejado.

' .

--- Em Santa Catarina racionavam-se a carne e

o açúcar. O Interventor Federal, dr. Nereu Ramos,
baixava portaria, para entrar em vigor em todo o

Estado, adotando o regime de racionamento da
carne verde de bovinos, na base de fornecimento
tri-semanalmente, tocando o peso máximo de 2

quilos para cada domicílio. O prêço do gado em
,

pé era fixado em Cr$ 1,60 o quilo. Á partir de 1.°
de junho, entrava em vigôr, em todo o terrltórlo
catarinense, o racionamento do açúcar, mediante
càrtões diretamente entregues às Prefeituras Mu
nicipais ,pelo Departamento Estadual de Estatísti-:
ca..

ao ano.:
-*-

. Devíamos pouco, mas ° Brasil não ti
nha nada, como provaremos ao longo
deste artigo. Era um país miserável que
não conhecia nem as vantaqens do ore

diário.,'

Não havia' fila nos serviços médicos
dos institutos. Sabem por quê? Porque
a previdência social era tão tremenda
mente elitista, que o acesso à asslstên-

.

ela médica era um privilégio de ban
cários. portuários e mineiros. As outras
classes trabalhadoras. tinham apenas o

direito de contribuir.' Aliás, eu disse que
não havia fila, mas havia. Era a fila hu
milhante dos que iam para a frente das
agências dos institutos (que eram de
zenas) para saber se o .dlnhelro da a

posentadorta, do encosto ou da pensão,
de três ou quatro meses passados, já
havia chegado. Muitos mineiros de Cri
ciúma devem se lembrar de uma vez

em que' a agência do instituto daquela
cidade foi depredada, porque os apo
sentados, encostados e pensionistas fi
caram sem receber por mais de seis
meses. Outra razão de não. haver fila
nos serviços médicos era porque' (JS
trabalhadores ruraís' não participavam
da previdência. e, quando ficavam ve
lhos e não podiam mals trabalhar, em

lugar de receberem uma modesta apo
sentadoria como ocorre hoje, vinham
mendigar na cidade. Não havia fila, por
que as empregadas domésticas eram

despedidas quando ficavam doentes
.

e

iam pará as santas-casas mendigar um

internamento como indigentes, porque
I também não tinham acesso à previdên
cia social .. Não havia fila porque os es

tudantes não participavam da previdên-

.,. HÁ 30 ANOS

--� Em/1952 o "Correio do Povo" já fazia um
chamado ao trabalho .dos correios e telégrafos.
Querem ver? "AO CORREIO - Pedimos aos se

nhores agentes do Correio, nas diversas Iocallda
des onde temos assinantes, o obséquio de provi';'
denciar a entrega imédíata dêste jornal. A regula
ridade do serviço de entrega postal evita o grande
número de reclamações que temos recebido, o que
é de estranhar porquanto a expedição é feita re-

'gularmente". Pois é, né? Haja saco! Para os nos

sos lettotes que reclamam a irregular entrega do
nosso semanário, podemos dizer _ que esforço de
nossa parte não tem faltado. Já estamos careca

de tanto reclamar e, quando engrossamos para fa
zer valer os nossós mais justos direitos, os agen
tes fi{:am' de 'beicinhas, alegándo que a imprensa
só está para malhar o serviço que constltus mo

nopólio estatal. E olhe que já elogiamos diversas
vezes, quando se faz necessário reconhecer méri
tos. De modo que •••

,...--- De São Bento, onde se encontrava, o hoje
finado Praeses Ferdinand Schluenzen, da.Oomunt-

.

dade ,Evangélica Luterana de �araguá do Sul, com
o seu nome dado a uma das vias públicas da cida
de, endereçava ao Prefeito Artur Müller, profun
dos' agradecimentos por sua participação no ban
quete no Salão Buhr, por ocasião da assinalação
do 50.0 ano de VIda religiosa, bem como a "lern- .

brança" da comunidade jSraguaense e ri álbum con

tendo fotografias do município, com as assinatu
ras de todos' os que se achavam no banquete, pe
ças que serlam levadas na sua viagem ao. velho
mundo.

d. HA 20 ANOS

-_- Realizava-se na Quadra Alfredo Krause, do
.
C�A. Baependi, o Torneio Preso "Ormir Bezzerra",
com um sensacional encontro de líderes de fute
bolde salão: C.A. Baependi - Líder (Jaraguá) x

América F.C. - Vice-Líder (JoiriVille) e A.A.B.B.
- Vice-Líder (Jaraguá) x S.C. Cruzeiro do Sul -
3.° Colocado (Joinville). O esporte salonístico al
cançava grande sucesso em nosso meio, mesmo

que sem a cobertura da .cancha.
•

--- Alvino Klitzke era considerado um progres-
sista agricultor em Três Rios do Sul, em Jaraguá,
demonstrando' sua .larga visão e espírito de desen- I. volvimento. A construção de um. Silo Trinct.leira,
permitia que durante todo o inverno ele teria trato Iabundante e de boa quilidade para os animais, não
sofrendo diminuição a sua prOdução de leite.

.•• HA 10 ANOS
No dia 1.° de junho o Morro do Jaraguá

pegava fogo,. um dos mais altos picos da região,
provocado ou não, até hoje não se sabe. Grossos
rolos de fumaça apareciam nas suas encostas e

que era alimentado pela grande estiagem em todo
.

o ROrte do .Estado. O incêndiO tomou proporções
inquietantes, ao que o diretor do CP alertou o

, IBDF sofre o fáto, o qual não pOSSUindo recursos

I. próprios; acabou. por solicitar a vinda de hel icóp-

Iteras
da Base Aérea de Florianópolis, os quais so

brevoavam' a região atingida e chegando a descer
no centro da cidade, onde foram festivamente re

cepciona�os. Como também nada pudessem fazer
devido o acidentado terreno, São Pedro resolveU
entrar em cena e, na tarde do segundo dia abate
ram-se fortes chuvas sobre o local, apagando o in
cêndio, . não sem deixar destruído apreciável área
de mata no Morro do Jaraguá.

cia.
-*-

Innú�tria� �eu�ida� Jara�uá S.�,
, e, ,

_ CO'NPAL .. Concentrados para

o número de telefones não ia além 3
e só existia no centro da Cidade; hOJ
as suas centrais espalhadas. por todo
teerltörto da Capita', têm capacidad
para 32650 terminais. Em exatame

·

15 segundos completa-se um aliga
direta para Manaus, mas em 1972,
morava em Itajaí e dirigia um jornal e
Brusque.. E não conseguja fazer um:
ligação entre as duas cidades antes d
duas ou três horas de insistência CQ
a telefonlsta. E quando a "Iinhacaia"
ligaçã_o só se completava no dia segui

· te . .. Vejam que não estou cOntan
coisas do ternpo do Império: são fat
de ontem.

-*-

Desconto para a casa própria não
conhecia. Em compensação, també
não se sabia o que era um financiamen·
to para casa própria. Quem tinha dl
nheiro fazta a casa, quem não tin

· morava em casa alugada ou na rua. Ho
je a prestação da casa própria (sempr
alimentada em .relação ao aumento sal
rial) é muit-o elevada, mas qualquer o
rário pode adqulrír a sua casinha, q
passa para a família sern nenhum ônu
no caso da morte do mutuário. E sã
milhões de famílias que hoje têm ca,s
própria,

.

financiada pelo BNH. Pergu
tem quantas casas populares havia n

'Brasil há vinte arios passados.
-*-

O Brasil devia pouco, mas a noss

falta de crédito externo era tão grand
que navios do Lloyd eram apreendido
nos portos da França e da ltalla, po.

·

não terem 'como pagar as despesa
portuárias: '.

-*- I

O ensino também era privilégio dI?
ricos. Má 35 anos passados, em Itajal
não havia tim ginásio. Os moços quê
concluiam o primário, iam jogar, slnuc
no Bar do Zena. Há poucos anos, as

crianças iam para a escola em jejum e

desmaiavam de fome. Hoje as escolas
da rede estadual fornecem merenda da
melhor qualidade, um serviço que pou�
cos conhecem, a não ser-es beneficia
dos. Bolsa .escolar não exlstla. Eu era

um'moço e quando ouvi falar em bOis
escolar supus que se tratasse de uma

pasta para transportar livros e cader
rios. " Há menos de vinte anos que os

,

moços das Cidades menores podem fa
zer curso superlor, que .era privativo das
Cidades grandes.

'

-*-

Esquecia-me de um detalhe: a água
também era muito barata. Só que era

de poço e tirada com balde amarrado
numa corda. O chato era quando o sa

po caia no poço, O que' era muito co

mum.
--- *-
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("xa: Econômica confirma Instal�lo -de aSêndä em 'M:assaranduba'
,

.Ratlficando
.

seu _grande
desenvolvimento, em to-.
dos os sentidos e ativida
des, uma' nova

.

agência
bancária será' instalada
em Massaranduba. Em cor

respondência do deputado
federal Pedro' Colin, foi
cohfimada ao prefeito pá
vio Leu, a tnstalaçäo de
urna' agência da Caixa Eco
nômica Federal; com base
na autorização expedida
pelo presidente da institui
ção,.'Gil Madeira, por 're
comendação do presiden
te João Flquelredo

,
�a semana passada,' es

tiveram no Município, al
tos funcionários da' CÉF,
-acertando detalhes' para a

sua imediata instalação.
Com a agência da Caixa,
�ssaranduba passa a so

mar quatro, haja vista que
já funcionam o Banco ltaú,
o Banco do Brasil e o

Besc, que está construln
do prédio próprio,· para o

seu imediato funclonarnen
to.

.,

DAVIO PEDE NA de cinco estabelecimentos
CAPITAL de ensino da rede esta-
Na Oapltal do Estado dual, .para cuja efetivação,

onde esteve, o Chefe do .está sendo aguardada a ll
Executivo de Massarandu- I beração de recursos do

. ,ba, Dávio letl, pleiteou be- J=AS, e, em contrapartida,
neffetos à seu munlcípío. as -canchas polivalentes

. Na Secretaria dos Trans- serão construídas pelo Mu-
portes e Obras,' assinou nicípio.

.

convênio junto ao Fundo Em companhia dos de-
EstadUal de Apoio Rodo- putados Pedro' Colin e·'
viário, para -o .ínlclo ime- Octacíllo Ramos, Dá'vio
diato das obras de

:
im- Leu foi recebido pelo go- ,

plantação da estrada' que vernador Henrique Córdo-
'ligará as comunidade de va, ultimando detalhes pa
Santo Antônio e 2.° Bra- ra a execução das obras'
ço do Norte.' , de alargamento e melhora-
, Já na Secretária' da Edu- mentos da SC-474, no tre
cação, convenlou com vis- cho compreendido. entre
tas a construção de duas' Massaranduba e São João
quadras polivalentes de es do Itaperiú, no município
portes., uma anexa a Esco- de Barra Yelha, numa ex
Ia Básica "Padre Bruno' tensão de trinta' quiJôme
Linden", de Braço-Campi- tros e que virá beneficiar
nas e outra, na Escola Bá- os dois municípios, prln
sica "Fellppe Manke",' de cipalmente no escoamen

MassarandubilJhE!, lambas to dos produtos agrícolas'
no interior,' 'que' serão cultivados na região, além
construídas com' recursos de propiciar mals condi
próprios . da munlclpallda- ções de acesso a BR-1 01,
de. Dávio sollcttou, tarn- e, por, consequínte, aos
bém, a assinatura de con- balneários do norte do
vênio para a reconstrução Estado.

Lojistas s� preparam.para co�ve�ç�o
". nacional em Camboriú
Nb período de 13 a 16

-de setembro, será realizada
em Balneário Camborlú. a

23'8 Convenção Nacional do
Comércio Lojista, evento

que irá reunir em torno de
,

dois mil convenctonàis, de .

I
de 'todas as unidades fede

.

radIIs. Dentre as' personali-
. dades que já confirmaram

participação, ' estão ,o vice
. preSidente da República Au.
reliano de Mendonça Chave",

.

o Ministro da Previdência
Social Hélio Beltrão e o Mie Inlstro da' Indústria e C0-
méÍ"cio� Camilo Penna.

Um grupo de seis pessoá,S
ligadas à Federação do Co- '

.
'méréi,o LOjil}ta de Sl;lnta Ca�
tarina estão organizando a

quela que será a maior

c!lnvenção jamais realizada
·e da, qual tomarão, parte os

maiores e os melhores 10-
ji�tas do Br.asjl. O vice
presidente da . Federação,

;;"0"·

Udo Wagner: de Jaraguá do.
Sul, foi indicado para a co-'
missão de brindes e, quar
ta-feira, no, encontro 'mensal
dos associados do Clube .de
Diretores Lojistas, no Bae
nendí, quando o Sr. Mário

Papp passou a presidência
para o Sr. Rufino Sehulz,
deu amplas,

_ e�planações
sobre o trablho que vem

sendo realizado, para.o su

;:esso da conv{lnçâót, .

que
.

tem ,orçamento previsto em

Cr$ 23 milhões.
De Jaraguá do Sul, parti

ciparão vinte pessoas.
Em termos de lojismo; o

atual presidente da Federá
ção do· Comércio Lojista de
San t a Catarina, 'Samuel
,chl,lbert, é candidato únic�'

. ii presidência eia' Confedera-
.

ção Brasileira do Com�rcio
Lojista, devendo ser eleito
em agosto.

OUTROS ASSUNTOS

A questão. polêmica dos

cheques com insuficiência
de fundos.que são passados
ao comércio foi novamente

'levantado, haja vista que es

tá havendo elevação de ca-

sos, fato que está preocu
pando seriamente os lojis
tas. Da mesma forma, as

bases do novo acordo sa

I.arial ,que está em estudos
entre os sindicatos das

categorias patronal e pro
fissional mereceu menção,

. uma vez que na noite de

quinta-feira, no Centro Em

presarial, houve enc.ontro
entre as. diretorias dos sin

-ficatos para di�cussão 'do
ácordo.

O Clube de Diretores Lo

jistas de Jaraguá do Sul,'
desde quarta::teira, tem no

ilo presidente. '1: o Sr: Ru
fino Schulz que assumiu,
recebendo o cargo do Sr.

.

Mário Papp. -

.

FERJ fOlioU parte ontem. da' Issem.bléli .d,a '(andi�atos ao magis�ério' devém apre
. Acafe· em Videira documentos' até' o dia 20

de' Três RI�s

Q d' F' ..I d d A Unidade de Admlnlstraçäe de Pessoal (.

s diri.gentes as: 18' undaçêes ,6 usaclonals e, dá Secretaria da Educação está alertando aos t- Santa Catarina discutiram ontem em Videira, durante a
. sados que' encerra-se-no "dia 2'o� O' prazo' 'Paraassembléia gerar da Acaíe, 'uma forma de aumentar a sentação de documentos comprobatórios pelos'captação €Ie recursos para. suas instituições em 1983.
tos ao ingresso nd 'maqlstérto 'públ'ico estadua.Este fel 'um dos assuntos trätades- na reunião, quando �

também se fez billt levantarriento dos recursos já [Ibera-
atuam hoje em caráter temporário .

, .

dos ,neste ano pelo Ministério da Educação e Governo '. O ingresso'-em questão 'é; ampárado pelo artido Estado. Este-último deverá liberar a fração orçamen- da Lei 6.032, de 17 de fevereiro de 1982 e atendetária destacada para as fundações este ano ainda nos f d
�

próximos dlas, fazendo parte dos Cr$ 90 milhões que
mente aos pro essores a

..mltldos sob o r�gime dal
foram destinados 'ao Sistema Fundaclonal.

da lei que comprovem ter cinco anos ininterrupt
Ainda no setor financeiro foram discutidas as for-.

dez intercalados de serviços ·prestados. no magi.s
, . público estadual; éstelam ocupando vaga, excedenmas de utilização dos recursos do salárlo-educaçãö, já
aprovado pelo MEC e como 'será a ststemátíca para o

regime mlnlrno de. 20, horas semanais: 'possuam ha

próximo ano.' Também entrou em pauta a cobrança de !
ção na disciplina ou área de ensino em que está I

anuidades para o segundo semestre deste ano. A as-I
nando: satlsfaçam as normas de aproveitamento da

sembléia geral da Acafe foi dirigida' pelo presidente da
n.? 5.205, ·de 28 de fevereiro de 1975 e não ocupem
go efetivo de magistério.Acafe, Lauro Ribas Zimmer, e contou com a presença

· de membros dá 'Coordenadoria de �nsino Superior da O prazo de inscrição para o rejerldo ingressO'Secretaria da Educação e do Conselho Estadual de Edu- encerrado no próximo dia 20, às 18 horas .. Os procação. res interessados poderão, procurar, no horário cA Fundação 'Educacional Regional Jaraguaense- .

I U ld d d C
.

d R
FERJ, rnantenedora da Faculdade, de Estudos Sociais,

crar, as OI a es e' oor enação egional de E
,

. ção,
esteve representada pela sua diretora, Profa. Carla
Schreiner. \.,

Em Jaraguá do Sul, na Avenida Getúlio Vargas,
edifício da Comunidade ,Evangélica.

.

OUTRes

.
Foram colocados ainda. em debate outros assun

tos, tal como o pedido do Conselho Federal de Educa-
· çäo para que as instituições competentes da Acafe
mandem a Brasília sugestões a respeito do Decreto
Presidencial 86000/81, que proíbe .a criação de cursos

superiores no país até 31 'de dezembro deste ano.
,

Duas iniciativas da Acafe foram avaliadas também.
A primeira delas é o Programa de Apoio aos Cursos de
Administraçãc, trabalho que verri sendo: desenvolvido

· pelo Instituto Técnico de Administração e, Gerência
('TAG). A segunda é o projeto de Planejamento Partlei
pativo, programa que pretende fazer Uma ampla radio
grafia da educação catarlnense através de consulta às
bases do ensino, ou seja, professores, alunos e funclo
nários -de todo o' sistema fundacional do Estado.

Finalmente, foram discutidas as formas que se

pensa desenvolver vestibular de janeiro de 1983, que
será' realizado rnals uma véi nas 1'8 fundações educa
cionais.

I
-

Ainda o famlge!ado' conJunto habitacional

.o lote de casas residenciais construídas pela
Cohab/SC em Três Rios dO' Sul, já recebeu muitas crí
ticas pelo seu «;Ieprimente estado e ainda por cima, ina
cabado. A Associação Comercial e Industrial de Jara
guá do Sul, que jllntamente com outras classes repre
sentativas do municípió está atenta aoproblema, enviou
esta semana ao Presidente da Cohab/SC, 'um enérgico
telegrama de protesto contra

.

a sistemática omissão
daquele órgão em relação às obras do Conjunto Habi
tacional de Três Rios. do Sul.

Nô despachG, a Associação' friza que a constante

iLlterrupção das obras, sem úma e�plicação li opinião

I
públ ica.. às autoridades e às entidades representativas
dos diferent�s segmentos da sociedade jaraguaense,

, "refletem, inoportuno e descal3ido· descaso parra com

�J�'�'-----��--�-------�---��--�--�-� ,Ja�g� do�I"�e �IO'�u��e�rriro�i��o'

PIS; Caiu Ecoaôll;ca cOleça a Pilar '. parlir dl'ia 13 �:;a'r�:::�:V�I�::i1:���:':��•• 'do Pa,l. ,deveria

INTERUR'BANOS
..

Chamamos a atenção do leitor para as chamadas
"taxas reduzidas" .. para"telefonemas interurbanos feitos
entre 20 e 6 horas, bem como, aos sábados e domingos.
Na verdade, apesar de a publiCidade da Telesc em torno
dO' assunto' generalizar o desçonto de 50%,' essa redu-'
ção somente se aplica às chamadas feitas para locali
dades' a mais 'de 100 km de distâncià,· em linha reta, o

que significa que telefonemas nesses dias e horários
para Joinville; Blumenaul São Bento, ltajaí e outras ciJ

, dades .localizàdas a menos "'e 100' km em linha reta,
custam o preço normal.'

.

A Caixa Éconômic'a Fe- nal de Desenvolvimento' Para os saques de todaderal (CEF) divuJgou o ca-
. Econômi'co e Social na a quota de participação,lendário de pagamento do aplicação dos recursos do vale o casamento a partir'abono e dos rendimentos PIS - os trabalhadores de julho de 1976 e a apo'-do 'Pr,ograma de Integrá� . cadastrados até 1980, e ' sentadoria a partir de 7 .

ção Social (PIS>, relativos sem direito ao abono. O de setembro de 1970.
ao 'exercício de julho de pagamento dos rendimen- _Quem não sacar o princi�

. /1981, a junho de 1982. No tos começará a 13 de ja- pai até 30 €Ie junho de
próximo dia 13, os' bancos 'leiro ,de 1983 e também 1'983, só poderá 'utilizar O'ScomeÇarão a pagar o abo- terminará a 30 de junho. seus' dire.itos no. primeirono aos participantes ca- ,A liberação_ do :principal .. sem�stre do ano seguin-dastrados no PIS de 1971, ocorrerá, a partir de 5 de te.

.
.

a 1977, com renda mensal janeiro,. nos casos de ça- A CEF informou que, painferior a cincO' 'salários' sarnento, transferência pa- rá receber o abono ou renmínimos. A 11beração de ra a reserva remunerada dimento', o participa'nte derendimentos e do principal reforma ou morte do parti- ve aprese,ntar, na agênciasó terá início em janeiro Cipante. Em caso de) rnor- on,de e�tiver cadastrado, odo próximo ano.. '- 't d d d O, ses,quicentenário de
. e, os epen entes o tra- comprovante de inscriçãoEntre os próximos. dias balhador deverão solicitar no PIS e cédula de identi-

nascimento do grande pin-
13 de jullio e 13 de agos- o pagamento de 5 de já- dade ou carteira 'de traba-

·tor �ictor Meirelles terá
to, os bancos terão pago o neiro a 31 de' maio para lho. De 13 de julho' a ,30

um ano de comemorações:,
abono aos nascidos em ju� recebimento em até trin- de junho de 1983 tc;>do par-

elas começam no .dia 18

Ih� para, nos trinta .dias ta dias., Nas demais hipó- ticipante pode apanhar o
de agosto deste ano e

seguintes, pagá-lo aos t CEF' terminam no mesmo dia e
. e�es, a garante a li- extrato de sua conta nonascidos em agosto e as- b -

d b mês de 1983. O calendá-era'çao os recursos no anco onde estiver cadas-'sim sucessivamente. O ato do pedido. trado.
rio de eventos já está de-

partiCipante que perder a finido pela Fundação Cata-
/'

data inicial' do calendário S
\ rinense" de -Cultwra e suá

ainda poderá sacar o abo- alonlsmo ..

congra�a' baßc6rlos' Jaraluaenses programação mais impor-
no até 30 de junho de I .

. tante concentra-se no dia
1983. Tendo por escopo o congraçamento da classe ban- 18 do p'róximo mês tendo
Quem

.

nasceu em no- 'cáriQ, bem como elevar ,o alto espirita amadorista na inícto às 10 horas da ma

vembro receberá' o abono forma' desportiva de seus participantes, através dá prá-' nhã, com () descerramen
do, PIS a partir de '22 de· tica salutar de _exercícios físicos, será iniciado no dia to de uma placa alusiva a

novembro com o r�ajuste 1 T' próximo,· em Jaraguá· do Sul, o 1.° Campeonato Ban- data na Casa de . Victor
do -salári.o mínimo. Os nas- cário de Futebol de Salão.

.

, Meirelles e de uma outra, '
,.

eidos em maio só recebe- Representantes das equipes das agências, de Ja- Do Cél. Sylvio Conti Filho, Lebion ...... Rio de ·Janei.
rio a partir de 20 de maio 'raguá do Sul e Guaramirim, estiveram reunidos nó Sln- "Ao ensejo do 63.o·aniversário de' fundação des
de 1983, mas com direito dicato dos Bancários de JolnvlUe, a qual pertencem, pa- prestigiQso órgão de imprensa, envoHhe sinceras. '

aos réaJustes de novembro ra aprovar regulamento e tabela. Oito equipes irão par- FI-ei C'II'II-PI Ve'le/r'I-18'rl-l' Lida gratulações, c::erto de que o CORREIO DO PO,VO
a maio. Algumas empre� ticlpar, divididas em chaves: Chave --A" - Bradesco,

'

" I. nuará; por muito tempo ainda, a ser o arauto/de culto
sas firmaram- convênio $ul:brastteiro, Bamerindus Guararriirim e Bamerindus

- '/, e sadia comunicação da opetosa gente desse' fecu
corri a CEF 'e pagarão :di� Jaraguá; Cha,ve "8" - Itaú, Besc, Naciohal e _Uniban- Clínica - cirurgia -- va,clnaçães -Iralo x - rincão catarlnense. Com Q,�nhor da,minha eterna.
retemente aos seus fun- co.

.

internamento e peßsiO para çles. tidão, cordialmente - Cél. ,Sylv'lo Conti' Filho. "In
cionárloS. . Os jogos das duas primeiras rodadas sera-o estes:

.

,
.

'.
. J o

moriarri" - Lausimar Lâus Conti". _
.

Em Jaragua do Sut, na Rua José Theodoro Ribeiro,
.

.

,

.
'

Podem receber os ren- dia 17/7 - 14h Itaú x Bradesco, 15h Sulbrasi,leiro x .657,,� ���� 720�97,.,.ao la�9�d�,E.B'iH�!an�0 M. Dc'�t"�!O �e Ja�el��: ".' ".' " .',.' o.gr"�;'�Jment0s.,:,:;:- jU�O�"hCf�.ß� Nacional, 16h Unil1anco je Bamerindus JS e às l1h'"Ba- '_
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Sànta Catarina comemora o sesquicentenário
do seu grande pintor' -�,

INAMPS: ,Entidades' de ela
apelamao Ministro Hélio,Belt

Em memorial dirigido do Dr. Hélio Beltrão, M'
tro de Estado da Previdência Social', os preSident
Associação Comercial e Industrial, Sindicatos da
teqorias Patronal e Profissional e .Olube de Dir
Lojistas" expondo razões de ordem .diversa, infor
da precariedade e deficiência da assistência' m
prestada pelo INAMPS em nossa cidade.

As entidades ponderam que o problema alcàn
'tais proporções, que providências não podem ser

-

postergadas sob pena de um .colapso nesse se

essencial, a que têm direito dezenas
-

de milhar
trabalhadores, empresários, autônomos e respe

•

dependentes. E acrescentam: "Conquanto Jaraguá
. Sul não seja um caso isolado, sabemos que as provo
elas necessárias estão .ao alcance de V. Exa., e que
perfettamente viáveis, lnobstante das dificuldadeáJ
.nancelras que ora enfrenta· esse Ministério. E é por
razões que fazemos este veemente apelo direto'.8
Exa., já que em 'âmbito regional (INAMPS/SC). ne
ma solução tiveram sucessivQs reclamos das entid
de class� patronais· e profissionais, que vêm se p
cupando com o problema deste longo tempo".

- No memorial, as entidades de classe de Jara
do Sul expõem ao Ministro Hélio Beltrão, dados'
cionados a região e seu, potencial, a filosofia _émp
rial. as causas da ineficiência do INAMPS -
elas o· quadro de pessoal compátível com a reâl
presente e Íllstalações inadequadas, apélande pa

. necessidade imperiosa e inadiável da· adoção das
gUintes providências em relação à previdência em
�aguá do Sul, com destaque a assistência médica..

A imediata reclassificação da Agência para Cfíteg
compatível com sua atual arrecadação que, Inatural ,

te, tenderá sempre a crescer. 2) A efetivação im
ta de todo o pessoal do' novo· quadro de lotação,
respondente à nova classificação da Agência, incl
o credenciamento de mais médicos e 3) A curto p
.a construção da _sedé,'própria, prioritariamente. do
, de As�istência Médica do INAMPS, cujo projeto

que',.nos c�nsta, está prontö.

Guarami�im: P'MD!B sairá ,e
Zimmermann 'à prefeito,

C) PMDB de�Guaramirim, conforme informações
Ihidas na tarde de O'ntem, irá realiaZar a sua conv
municipal no dia 21 de julho, (Jevendo concorrer
chapa única, encabeça�a pelo' Sr. AntOnio Carlos Z
mermann à prefeito e ValeriQno Devigilli para vi�e,
vereança, concorrerão quinze cidadãos; Pabllo Safane
João Vick, Mário Marcos Ayroso,' Alvarino da Silva,
fredo Rauzin, Antônio Valcir Stringari, Arnotdo Byla
Júnior, João Vagini, Paulo José Wagner, José Ant
de. Souza, Marli da Silva Vick, Ismário Freitag, A
Bylaardt, Serafim Luiz .I!levigilli e·Orlando Satler.

.

Até a cOAvenção, é possível que ocorram algu.
mudanças.
- I.

às 11 horas, no busto do O I d "C d P tt _.

pintor, à Praça XV de"No- S ass n�ntes' o . o"relo o ovo Vati
vembro. Às 20h30min do b a I'
mesmo dia' será' inàugura- "-__,. r.,...e_ce_....,e_r_. ...:.p_r_�_m.....:p_s_ ____;.___ __:.:.--..

dà. a exposição. de obras
d() artista pl�tico,' 10
quadros vindos: em regi-'
me de comodato do Museu
Nacional de Be'las Artes
do Rio de Janeiro. Em se
guida haverá d lançamen
tO'. do Concursb "Reinter
pretação da pameira Mis
sa", dest�nad/> a artistas'
plástiCOS de 'Santa 'Catari
na,' cuJos vencedores rece
berão Cr$ 500 mil de prê
mios.

Você qúe já é assinante deste jornal e os no'
assinantes, vão pai'ticipa,r de uma fantástica promo
encabeçada pela Associação Brasi'leira dos Jornais dO
lriterior..O "Correio do Povo" encomendou esta se"
na cautelas, que irá entregar aos assinantes no ato dÓ
pagamento da sua assinatura, dando direito a concorrer

.

dois Fiat,' uma moto, TV a cores, faqueiro, lavadora.de
roupas, rádiO', AM-FM, bicicleta Caloi-Cross, geradei�
toca-fitas e fogão. Serão 12 cupons e cada mês haver4"
um' sorteio, começando no dia 27.11.82. Aguarde maiO'

.

res detalhes.

OS 83 ANOS DO "CORREIO DO .POVO"

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina




