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"-J 1 t�Como nasceu' Jaraguá do]Sul?

A 19.a Unidade de Coordeníição Regional de Ensino,
encaminhou no mês de 'junho a Secretaria da Educação,
a proposta de criaç'ãCJ de quatro escolas básicas' e de

-dois'colégios estaduais em Jaraguá do Sul, pela ordern
, de prioridade: lr "Julius Karsten", 2. "Cristina Mar

catto", 3. "João Romário M0reira"; 4. Escola Bási'Ca 'na
Rua JÓinville. ColéS,ios I;staduais: 1. 5'Holal)do'Marcelino
Gonçalves, 2. "Rolanä Harold Dornbusch".

, Segundo fonte da 19.a UCRE, para funcionamento

da Escola -Básica "Julius Karsten", a Fundação Educa:'
cional Régional Jaraguaense já colocou à disposição da

, Secretaria da Eduçação, sem ô.nus de qualquer espécie,
as suas dependências,! ·e, para funcionamento da Escola
Básica "Cristina Marcatto", rio Jaraguá Esquerdo, a .ba

se física, atual Escola Reunida, será cedida pela Pre

feitura Municipal de Jaraguá do Sul.
As demais escolas, somente funcionarão na depen�

dência. de ampliação de espaço físico, .no caso da Esco

la "João Romârlo Moreira" e de aquisição de ter,reno e

construção de escola na Rua Joinville.
t;NCON'fRO DE· APPs

Mista, do �entro da cidade, visto.do 18.0 andar do Edifício "Jaraguá". Com a finalidade de dinamizar o processo de in-

"A 4' de abril ainda de 1.934, o decre- ano de existência. tegração"cooperação entre escola :e comunidade, visan-

I t.o n.O 569 creou a cdmarcá instalada De 1876 'até 1934, que ,é quando' do a transformação da escola como elemento de inte-

I,10 � maio seguinte, com' o dr. transcdrreram 58 anos a sua afirma- gração 'e desenvolvimento cultural da comunidade" a

,Francisco. Machado Rios, comp juiz ção como distrito, o longo período 19.a UCRE promoyeu sábado� dia 17, no Centro 'Em-

j)irelto e o dr. José Carlos' Candia- fo(niarcado pela cobiça'política, pas- presarial de Jaraguá do Sul, os Presidentes de APPs,

go, cômö 'Promdtor Público". sando de Parati para Joinville e, de Diretores .e responsâvel_§ por Escolas de. toc;la a rede Com a finalidade específica de colaborar com

"O, fu�dor de �aragu� foi o 'eJlge· permeio com uma tentativa de for- estadual do município, contando com significativa par- a municipalidade jaraguaense, o Ja�a..9,,!;I,á Motor

bhelro Emílio Carlós Jourdan� belga maçãd de município com Barra Ve: ticipação, praticamente do 'total de convidados. o en- Clube, fundado a 1.0 de ,março deste anb, irá pro-

�. O!'�g�m'lque viera para o Estado lha, com ,o nome de "Glória". A sede contra foi coordenado pela DiretOra _da UÇRE, Profa. mover uma intensa campanh� de prevén'ção de

� 1;874, depois de ter tomadó 'par- ',dê poder movimentava os Czerni8'" lris Barg' Plazera, Chefe da CIADE,' Profa. Brasília Gas- acidentes de trânsito, com a qual espera cons-,

te ha guerra contra 'o· Paraguai; onde 'wicz, Buehler, Rosenbéi'g, Bútschardt, talc!li Bel'framlnl, Süpervlsor Lpcal d� Eduç,ação, Prof. cieentizar o público e também os condutores ,de

Q:mhou �s gãlões de 'Oficial dO exer- IKoch, Piazera, JaÍ1ssen, Doubrawa, Ar,rI'o,ldo SchLib: e pelo Integraéföt Comuhrtário, Prof. Jo- veículos motorizados sobre a necessidade de uma,

Cito, nacional e "sobre cuja campanha Müller, Grubba e outros tantos que a
.

sé Danila Schlickmann.
'

maio'r atenção sobre as normas e condutas rela-

escreveu dois livros" , memória é' fraca em guardar.
,donadas com o tráfego de viaturas e do próprio

"Nomeado comissári� de terras em Os lavradores, '.aos POUCOS,I �(Jnver- �chroe.der: iniciada construção ,çje . pedestre. '

,
,

.

Joinville, em 1.876 fez uma excur- tiain-se em tímidos empresários, que dua's" ,11·nhas de .e'letrl·.c.I·ca'ça-o
Esta campanha ter,ã iníCIO no pr6ximo flia 25,'

são subindo o rio "Itapocú" e verifi- não progrediam de' acordo com seu.
II domingo, à� 9,h3Omln, com uma grande passeata

_a f�rtilidade do irr..enso vale 'desejo e vontade, pela fal� de um .

'

_ pelas principais ruas da cidade de J'araguá do Sul,

'uiriu mals de 20000 KI. ao Estado programa energético que veio somen� .

Foram Inlc.ladas esta .seman.a. a construçao. d,e .duas ,partindo da rua Relnolo Rau, aos fundos da Pre-

fundou a .Colonia Jaraguá, jUnta-' ,I te' no começo da década de 50. �����e�:rel�!����raã:doru���t�O f���r:�! �oasmtJlmC/pdlodde feitura Municipal, seguindo pela Barão do -Rio

nte com �Iguns' colonos nacionais Coniárca, os empresários' montando '."., o�a I a. es Branco, Marechal,Deodoro Getúlio' Vargas, Padre

, sua maioria". " a ,emancipação política, ,� ,criação da �e. C?amaradas e �llvado. As duasJmhas sama�. vmte P_edro 'Frankén; Epltáêlo P�ss'oa, até o Mot6dromo>

aragUá êta a esse', tàmpÓ uma flÔ·
.

�omar,ca, ° s�mpresários rnontanda ull,ometros � estao séndo executadas e� convemo en- Getúlio Barre�o da ,Silva. Desta passeata partici-

a v!,rgem.�Os colonos abrirâhl.pi::' suas indústrias, de fórma rllcional e
tre a, Eletrificação Rura� ,de ,Santa Catarma-Erusc e a parão automobiHstas e motociclistas, ap6s, o que,

s, plantaram as primeiras chop- o çomerclo deslanchando� Hoje, a P��feltura,-��nl�IPal de S�htoec:ler:. '

.

.

nö mbtóqröritó de_�te' clube,: nas proximidades de

, s. 0$ transportes e suprimentos com'uni�de hdnra-se com a classifi-
•

'

,A mllOlclpallda,de schroedense, acaba de liberar ao Nereu Ramos a partlr"das, 1'Z hcfras, 'haverá uma

feit9S atravez o' rlo'�"I�ú".: F'�' de tercei�f �rque, industrial rafego de vefculos a ,po_nte de �onGreto �rmado que feij9ada 'com �ce�so' ao público.
'

,carioas, e foi pbr esse m,smo .rio, dive..s�fic�d9, ,UIn'�s, �o, n:tal0!8s ar-
construiu com. recursos _proprlos, ..obre o RIO Duas �a- ..

Ap6s o dia 1.0' de, ago�to, serãQ fei�as visitas.

c(legOU a séde da coloni�' es'tä· re,cadàdores ',de." !":1POS�o,s e _ol;ltr0s
mas, �a localidade de igu�1 nome:, �e�e 5 metl'o� d� as escola� 10c�ls,�nde serão' pl'óferldas páles�ras

'

Jecida na f6z'dó rio Jaragil�', 'o pri� tantos- que o clas�dl.cSJn .. ,v�guar-, compnm.ento p,or.9 de largl.ra e velo _melhgrar, sen�lvel ex�nd�\ os\obj�tiv9S, da'{CaITlpanha, com aulas ,so-

Iro engenho de açucar e até um da dos qu_ase � _mP�iç,íplos éatari-, ,

mente a t�a�gabl,lidade naC!l'!e!a reglao, uma vez· que a
, ,D�e ê�uc�ção <de,'t�nslto. :,. '- _ ,,'

_
.

._: ' '

�,��omovel' 'para"forne,cer á ,fõrça
,mo_' .. n�ris�, éó� UI!ta ,PQÔQlaç�o q�� áip-, ,ponte antiga, �e '�adelra, nao oferecta s�gurança,· por, , ,�'e�sa ,éáfupànhä-(fo;�är�guá Motor Club'e,: es..'"

j IZ P
,

d -d <ii " -d"'I' a'cnc'o'u os�""50" m"'·11 Ca'b·ltan estar·,absoleta.-,4,<)!!t, ",' I'I}, 1,,,"" >"r�� '��'t"''''" <, .I;!j ��.",;".- ',';)V'f'" "".' I ,,',,�, I" 'd
' 'i'

'

I· ertencia,aoflindaor acolo-" ua_na, ac::.. , �' ,II
-

'"" ,p t Id TI 'fi.�' I"'t'�d ", "," .a,oenga:laua§,.vi:trlas,emR aS,-aem ee!;lucan�",

t, ia e pära trazer"àté o "hlesl da ins- te$, segundo ó"''''últi.,mo ,ce.�,'so�
" '

� / or ou ro <.a o, a, .e esc ,est Imp an an o os *eqUl- [., 'dário,'"s,�·,.',i!iÍ,pre,'�n, s:;�".';"'.,o.Tíê�'a"
�

�alação tiveram.'Y�ue ser fe!td�:;�t��u�!I' ;;' I

<,f,
A 9M'"���. "','

,

fr��:en,t��P��e'�t�����ntral �e �Schro,eder;-'local iZâda",��"'\. é do pu6Iice:'�!!l, Q���I.,:�
---------.�----�------------�����

Nosso fundad4r Artm Müller e, o. es·'
critar catarinense João Batista Cres·

po, grande pesquisador da histól1ia

jaraguaense, terra em que residiu e

com sua' pena brilhante colaborou

por mais de vinte anos no nosso se

maná�io, colheram e concatenaram

dados que nos conduzem aos primór
dios do que hoje é a atuante'cemu
itidade de Jaraguá do Sul. Em 1944

eles deram início a publica.ção dos
, ,dados que vamos dar adiante, quan-,
do a cidade comemorava o seu 68,0
'ano de fundação.
,Vamos, pois, 'reviver a história de Ja-
raguá do Sul: .

. ,.'
"As terras que constituem, atualmen

te o município de Jaraguá do Sul, fa
ziam parte;: em 1870,. 'do . patrimônio
da família do Conde D'Eu. Estavam

suj,itas ,à jurisdição da Comarca-de
São FranciscQ, como integra.nte do

territórió do. município de Paraty, "

quando em 1883, o snr•.
_

Teddoreto
Carlos de ,Faria Souto, (lembramos
aos leitores que é'avô do dr. Carlos

Moieyr de Faria Sduto, A-prefeito de
Itaocara-RJ, o nosso dr. "Carlinhos",
da coluna, OS' DESPACH,OS DO DR.
PREFEITO, que também homenagea
mos) eritãQ o presidente da Provín
cia de Santa Catarina, resolveu des-
membrar as terras; 'de Jaraguá � mu

niç!pio de ,Pard, inc,orporando-as às
.• :JoinVIll�. Por lei'�muniçipal de 25

.. abfil de 1.895, sob n.O '7� foi crea;"
do p di$trito; a 26,de março de 1.934,
(éelo' dé!creto"n.0 565, ·fo. o' diStrito
'de.smembrade' do município de Join

ville passando' a CönstltUh' com Han
sa· o •município de, Jaraguá, cuja ins'"

� teve' lugar· a 8 de abril .do
. ,mesmo' ano, sendo seu prefeito 'o

,

,

snr.. JQsé Bauer".

mes atravez as itoupavas do volumo
'so rio".
"A maior: parte dos colonisadóres
eram pretos que acompanharam a

Jourdan como trabalhadores e,' de-

'pois do fracasso dessa colonisaÇão,
por aqui se deixaram ficar".
"A colonisação do interior e com ele

mentos, propriamente lavradores foi

.

levada 'a efeito posteriormente por
italianos, , hungaros, polacos e ale

mäes, que passando pelo rio Ada,
hoje município de Timbó, se infiltra
ram atravez o morro do -Garibaldi' e'

. vieram povoando o vale do rio Jara

guá em direção ao ltapocú. Logo em

seguida colonos vindos de Blumenau
e com ,o mesmo fito de,aproveitarem
as terras uberrlmas, foram colonisan
do os vales de.Rio da ,Luz e Rió Cer-

" /
.

.

ro •

"Es�v.a a eolonle em franca organisa
ção quando Emillo Jourdan �r Impo
siÇão da politicagem de então viu-se
forçado 'a vende-Ia à firma Pecher"

Cdmp. e esta, pouco depois ao snr,

Domingos Rodrigues da Nova".
"Este, que é sem favor o ;segundo
bandeiran_te de Jarãguá, desenvolveu
grande atividade; abrindo estradas
em todas as direções atr�indo gran
e numero de colonos,' dando. terras

,

parll igrejas e escolas. A Estrada No
va da Retorcida foi obra sua e a: Es
trada Jar,guá e posteriormente Ca
cilda; Allee, C6ri�a e Rodrigo, que te)
maram"os nomes de seus ·fiJhos fq1'

, ',' ram eM' seu '18riíp(( explbradas� Fdi....
'assim o dignd contiimí@dor ,da gran
de obra iniciada pelo fundaoor da co-
lonia".'

,

'

Esses são, em· linhas gerais, o que
constituiu o 'nascimento' de nosso mu-

nicípio, ql;le hóje alcança ,o seu 106.0

. Córdova, em Corupá,.disse qt;Je quer
homens responsáveis" no GOV�r,.hO
"Elf tenho'lJm grande ob- Abastecimento e a ':'Cooperatr-

jetivo, que é o vencer as 'elei, va Regional dos Bananicultores

ções de 15 de novembro. E de Santa ,Catarina Ltda, visando

como Governador mobilizarei reforçar a área técnica da-

todo o Governo, para alcançar quela 'cooperativa.
este objetivo. porque em o O Governador, ao' conota-

alcançando, tenho certeza de mar os': nomes dos candidatos

que colocaremos na: chefia do, PDS, disse ainda que "ehe-

das ações da adminlstração de ga de molecagens companhel-
nosso Estado, dols ' homens ros, vamos levar gente séria,
responsáveis, Esperidião Amim para o Senado' e para o nosso

'"e' Victor Fontana
".
'Éstou certo; Governo. Não descansarei um

de que em assim agindo, Ie· minuto, enquanto não tiver a

varemos um homem responsá- ventura de ver nossos candl-

vel ao Senado da República, datos 'galpando os postos a

que diga sim para noss�s es- que concorrerão lám' novem-
.tradas, para nossos hospitais, bro". Antes da palavra- de

e que" não proceda inconse- Henrique C6rdova, faläram o

quente e lnresponsavelmente 'presidente do Conselho Fiscal

como outros que hoje se arvo- da Cooperbanana;' Leopoldo
,ram em candidatos e que ne- Hoffman, o presidente da AM-

garam por uma obstrução, im- VALI, Dávlo Leu, prefelto de,

pertinente e irracional, no Se� Massaranduba', e o prefeito de

nado ,os flnanclamentcs para Oorupá, Adellno Hauffe, todos

que nós pudéssemos realizar enfatizando a -lmportâncla do e-

mais obras". A declaração foi vento e' destacando a partlci-
do governador Henrique Oér- paçãó da, administração esta-

.dova, ao presidir a inaugura-' dual no desenvolvimento da

ção da Agror'ndústria da Coo' região do Vale, db ltapocu.
perbanana, em Corupá, sábado, Córdova garantiu que sua

de manhã! ,Naquele ato, C6r� administração estará sempre
dova autorizou ainda, a cele- a disposição de todos, dizendo

bração de um térmo aditivo, que' "para mim, "0 problema'
. .

el1ltre a Secretaria de, Seguran- de cada um ,é b mais jmpor-

ça e, Informações e o Corpo tante problema do mundo e

de Bombeiros Voluntários de aS,�im o' trato, porque é assim

Jaraguá do Sul e a assinatura que os seres humanos devem

d�, convênio. -nó lf8'IQr' �del.2�;..-t tnit�st! 'tms'" aos outros, dia-

Ihões de cruzeiros,' entre a logando, entendenda-se e pro-

Secretaria da Agricultura .� do duti�do responsavelmente".

capital Sul Americana _'.
Chapéu

Bauer, em;'j8rásília, pleiteou verbas

Ucre propõe criáção de quatro
escolas' 'básicas e dois colégios

estaduais

. _pa_'r_a_o_b_ra_s___,p'--r_io_r_it_á_ri_as_' "ao Münicípio
E,?UCAÇAO·0 Prefeito Municipal

Victor Bauer, manteve se-

. mana passada em Brasília
�. no Rio da Janeiro, Im
portantes contactos na

área ministerial, ocasião

,em que pleiteou reéursos
.

, financeiros parß várias
obras' consideradas priori
tárias

.

ao' Múnicípio. Na
,audíência mantida com' o
Mi:nistro Mário" David An

qrÉu�z�El;, do Interior, rei
vindicou .a liberaç�o de
uma verba de Cr$ 25 ml

.Ihões, para a execução do
projeto de ampliação do
sistema de abastecimento
de água da cidade e subs
tituição da rede em vários
trechos, num total de 17

quilômetros, beneficiando
. 971 residências. o Muni
cípio tem, hoje, 4.878 li
gações, havendo no entan

to a necessidade de- aten-
der a,12.774 ligações, se- SAODE
gundo o Prefeito. Na área da. saúde, Cr$
Solicitou também a An- 50 milhões foi relvlndtca

dreazza, C'r$ 50 milhões; do, dos .quals, Cr$ 35 ml-.

para construção de. gale." Jhões_80 Hospital São Jo

rtas para o escoamento sé e Cr$15 miltiJões para o

das águas fluviais, princi- Hospital Jaraguá'.
.

Bauer

palmente nos" bairros pe- disse que essa verba, tan

rifér1cos, Gomo Nova Bra- to poderá ser liberada di

sília, Vila Lenzi, Vila La-, retámente para 'Qs 'hospi-
�

lau, Jaraguá ,Esqllerdo e tals; como vir, à prefeitura
outrós;--Hà pOSSibilidade ,para o repasse, Isto tudo,
dessa verba ser obtida, para 'cobrir ,ó déficit" que:a
porém, não a furido perdi- cada' dia 'se .avollJma. :em

do, ou" também por inter- raz.ão. principalmente da
médio do BNH, onde Bauer crise da Qrevidência
esteve, contactando com cial,

�'
,

o Presidente. O BNH re-

.

'TRAN$PORTI;S.
pássaria a Casan, mas Dois bjJhões de cruzei-,

nesse caso, o mtJnicípiO, 'rm�, para serem 'l1ber�dos
teria de entregar o Samae em 82 �.' 83, foi- o, qu� so-

'àCJuela empresa governa- I licitou o alcaide<jarl:igua-,.
mental. " ense ao Ministério' dos

No :SNH, o Prefeito tra-' Transport�s. ,Este valor
tau sobte o Projeto Cura, ' �etia' aplicado ·.110, ,asfalta
uma vez que o Município menta, de 34,2,.Q4iJôme
já manifestou Interesse a- tros de ruafl, já ,contrá

través da carta de inten- tados . Para as pontes,

,çõ�s enviada aquela insti- 'foram Cr$ ,400 .,roilttQes
tuição. O conjunto da pleite,ados, ou seja, Cr$
Cohab, de 146 casas, em 180 mHhões em 1982. para.

.

Três Rios do Sul, que se as obras de construç�o clé
encontra em estado lasti- 4ma nova ponte sobre o

mável" será agora co,nc.lúí- Rio Itapocu e crS 220 mi�

do 'dentro do projeto ori- Ihões 'para a ponte sobre

ginal, conforme garantiu a o Rio. Jaraguá, em' 1983.
Victor Baner o Presidel1-, O Ctiefe do Executivo
do BNH, que ficou perpla- crê que até 15 de a'gosto
xo com 'o relato do Pre- haja 'uma solução quando
feito acerca dQ seu esta- a 'iberação de recursQ$, se
do e do' descaso com que não no todo, pei9 rjl.E;I!10S
é tratado. parte deles.

Ao Ministro: Rubem Lud

wig, fez-também o Prefei
to d.e Jaraguá do Sul, pe-

.

didos, ; Solioitou a llbera
ção de Cr$ 100 mllhões à

FERJ, ,para construção de
dois novos blocos, sende
Cr$ 80 milhões em 82 e

Cr$ ,20 milhões' em 83;
Cr$ 35 milhões para cons

trução do Ginásio de ES
portes do Colégio ,São
Luís, sendo Cr$ 25 mi-
Ihões em 82 e os restan

tes no próximo ano e, Gr$
150 lVillhões, para cons

trução de um teatro, dos
quais, Cr$ 50 milhões es

te ano e Cr$ 100 rnllhêes
em 1983. Ludwig anotou

os pedidos e prómeteu es-

. tudar as possfblltdades de

'r at:El,ndimento. '

'

Começa domingo a C'arnpanha"de
'Prevenção de.Acidentesde Trânsito

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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'ANIVERSARIANTES
I

•

I '

r Aniversariam hoje: .. 24 '

,Sr . Ha�ry Buchmann
Laurita Nagel
'Sr. Cuit Kuchenbecker "

.

J

Gerda TOwe, em ,Jaragúazinho
tolanda«Anacleto

'

"
" .>

Anadir Vicente Caetano

Sra. ,Cárin Enke Pietruza"
Giimar César' Planinschek

ÂniversarlaÍn dia 25'
Sra. Alice, esposa do Sr. Álvaro Dippold,

em' S. Francisco
• I Sr'. lOswalda QtfO 'Reimer' I I I

\
Sr., Suenon, Mafra Pinto, em S. Bento

do Sul
Sra. Ingrid Neitzel l3engel
Cristina Schro�der
Carlos Alberto Gomes
Sra. Dirce Henn

Sr. Anacleto Rozza

pia 26 de Julho . " I

i' 8tr. Angelo TorineIli ,

Cárlos Moacir Chiodil'ti (Kiko)
Waldemiro Ana�leto ' " ,

Olga, �achado
Geraldo DoubraWa I

Sra. Karin, esposa do Dr. Dietrich Hu
fenuesslér :

'Dia·27 de, julho
" �,

Sra'. Elida'Bauer
Sr. Humberto Rublni
Luzia NicoUnl
Sra. Doracy Corrêa, no Paraná
Sr. Alwino Modro
Ivete Panstein

I Adolar Eggert
AntOnio Meurer
Sra. Glacilda Hornburg Schramm

Dia 28' de Julho
Sr. Lothar SoilO�nhohl
Sr.. ,Harry Adalberto Grubba'
Sra. Lúcia, esposa do Sr. 'Eugênio Stein

'macher
Vall1'lor Nicocelli
'Gerda Reichel
Ãicardp de Jesus
Srta. Marinês, Rozza, funcionária de "A

Comercial",
Dia 29 de julho
Sr. Hilário Bartel
Sr. Acáciq José Verrs�imo, em Santos·SP.
Marlene Floriani
Luiz Hubner
Valdecir Scbaldaç�
Dirceu Félix Henn

Dia 30 de julho
,

Srá. Edla, esposa do Sr. AntOnio Cor.
rêa, ,em JOinvillli'
Sra. Hildegar Bürger Raeder
Elefdi.a Lemke
Ivo Arildo Tomeli"
Sra. Idelca Rowa, em Garibaldi
Sr. Alfredo Reecl<:

Domingos $ávio Masson
Alfredo Bonominl
Sr. Luís Ferreira Simon '

Aos aniversariantes, a$ felicitações
desta editoria 'social.

otelO REASSUME LlONS

Reassumindo a presidência do Lions,
Clube Cidad� Industrial, OS amigq� Décio
(Orleide) Mengardíi" eles que cUll1prido o

mandato 13m jUl:!hq, hãviam. entregue para o

sucessor João Pedro (Guiomar) Ruszasck.
Com a transferência, de JOão Pedro para
Rio do Sul e na impossibilidade do 1. o vice

AlibertÇl Ewal�, qUe assume nos práximos,
dias uma, das viçe-govemadorias do Distri
to L-10, aceitaram o desafio de diri'Qir o

clube por mais um pertodo.
,

'

Deixe se�s serviço's
contáveis 'sob a respon
sabilidade profiss!olJais
competentes.,
Av., Mal. Deodoró, 1086

'

Fone: 72-0695 ,;,,__;

Ja ..agu� do Sul sc.

NASCIMENTOS

Dia 30 de junho
',',.. Fabiane, ,filha de Agenor (Norma) Butz.ke

Ângelo, filho de Cláudio (Lony)' Munst
berg
Dia 1.° de julho,
Vânia, filha de Joaquim' <Vanir) de Oli-

veii'a

Dia 02 de julho
Ciody. filha de Francis,co <yaldeia) Brüg-

g/TIann
claudtcmtr, filho de Joãô (Erotides) Bbrba '

Hoberto, filho de Osvaldir (Palmira> Rita
'Dia ,03 de julho , I

'
, '

Diogo, filho de Hélcio (Rita) Rode

Carlos, ftlho de Reno (Isilorj) Güthz
Dia 04 de julho
André, filho de Siegfredo (Maria) Braatz

Dia 05 de julho
Jaime, .Jilho de Ervino (Valtraud) Ur-

banski I,
Gei'liane, filha de Paulo (Tânia) Pereira

MõniGa" filha de Pedro <Gertrudes) FI�r
öia Ó6 de julho
Letícia, filha de Dlrson (Ingrit) Wüerz

Vlvlanes -fllha de José� (Rosa) Pereira
Dia 07 de julho
'Scheila. filha de Alceu (Dohren) Grade

Micheie, filha de Wilson (Valtruf) Hllle

Gilberto, filho de Gilberto (Ana) Marcatto

Janice, filha de .Arno (DorlD Müller
Dia 08 de julho
Vanderlei8,_ filha de Natalíci'c:> \ (Maria)

Martins
lvanna, filha de "'vo (llse) Hasse

Dia 09 de julho
Sal')talina, filha de Evaristo (Landj) Fel

trin
/

Letícia, filha de IIdemar (Terezinha> Erd
mann

!Juliana, filha de Waldemar (Roseli) Ra-,

dünz
Dia 10 de julho
"
Alexandre, filho de Arlindo (Anair) De

reti

Micheie, filha de Alceu (Elfi) Dias
Marília. filha de Renato (Sissi) Demarchi
Evandro, filho de Elmiro (Lbrerrlil) Gessne'r

'Jovafla, filha de Alécio (Verena) Maran
goni
,Maicon, filho de �almor (Dolores) Des-

oher .
\

Marilenê; filha de Osmarlno (Márcia) de''!
Souza

: 'Dia ,11 de julho,
Dan)el, filh<? de inácio (Lúcia) Petry
'�ílson, filho de Ronàldo (Jurací), Ignows.

ki

Adílson, filho de Arestides
/

<Terezinha)
, Souza
Dia 12 de julho
Jarusa, filha de Irineu (Maria) Câi1dido

Delphino
Dia 13 de julho
Eder, filho de Nery (Maria) de Espíndola

Dia 19 de j!.Jlho
,

Miliane� filha de Olávio (Miriam)', de ,Sou_'
za

ROMANTISMO NO PIANO' -,

A professora e diretora da, Escola de
Música da, SCAR, Sra. Vânia de, Oliveira
'Pinho e suas alunas, as Sras, Neusa Stange

, e Eumice Dellagiustina Barbosa, !partiCipa·
ram de 16 a 20 de julho, em Blumenau,
�o c�rso "Romantismo no Piano", 'com o

renoma(Jo pianista Miguel Proença, na' Es'
cola Superror de Música "Carlos Gomes".
Outra jaragtiaense que marcou presença
nesse curso" foi a grande pianista Elisa

Voigt.

.
,

, It

Relógios 'Selko, Technos, RI-

'O'coh, vlölões: crl�täl� ,,�8rtl�O;', \' .. !( ra-
para presentes é com o � ","" ,

,Escrlt6rlo (ontibll
Garcia, �

Nesta estaç'ão, vista·
se' bem e confortavel
mente. Compre calça-'
dos: é confecçõ'es na

,CilJderela, onde " V o c ê

,'_ 'encontra, as melhores
,opções.

I'

CINDERELA
Veste bem; A moda

certa;

SECRETARIAS DA WEG
, ,PRQUESTRA DE CAMARA•

Foi si'mplesmente espetacular,
sentação, dla 10 passado, na Igreja
lica' �uterana, da Orquestra de ci
Vem, de Ivotí, assistido por um ptj
perior a trezentas' pessoas, Os
comandados /pelo maestro Hans Na
foram show à parte, tal a beleza e
corri que, executaram. as músicas, '

todos amadores. Que promoÇões
estas se repitam mais amr�d� pQ�'
,pe?� investir no qúeébom ..

,

GEHTE' &� IHFORMA(OES
, '

J�RAGUÁ DE ID�D� NOVA

Dia 15 passada, no Centro Empresarial
de Jaraguá do SI:II, aconteceu, o I Encontl"O
'ele Secretárias à nível,' de dir_�tQ"ia das em
presas do Grupo Weg. .Os trabalhos fo�am
coordenados pela Srta. Maríza Hagedorn,
que salíentou que o objetivo primordial do
mesmo é o intercâmbio de idéias sobre a

� I,: '. ..... _

• t,·
função que - exercem, visando a dinamiza-
ção dos trabalhos. O Ençontro f�i encer

rado com um cõquetet de confraternização,
, .•" ,.t

...

----1�···�··· ..._,.,.
Este jornal, que não circulou sábado

último, em vista dos preparativos desta e

dição fesiiva, assinala mensaqens da in.

dústria, comércio, sindicatos, prefeifuras,'
,saudando, 'es·JlQ6..anos de-fYAd.ação de Jara.
güã õo�'Sor)ê o dia dedicado "80 celono

e ao, motorista.' Nesta comemoração 'trí

plice, vai também o nosso amplexo e feli
citaçõés.

,

• CASóRIO ,EM AGOSTO

Na nossa agenda do mês de agosto, o

casamento elegante dos alinhados jovens
Mônica e Márcio Menegotti Schünke, ele fi

lho do vice-prefeito Sigolf <Cacil'da Mene

gotti) Schünke, marcado para o dia 28,
às 20 horas, na Comunidade Evangélica
Luterana de Jaragtlá do Sul-Centro. A re-

"cepção será nas dependências do aristo

crático' Baependi.

NA POsse, 0,0 SECRETÁRIO

Os amigos Dr. Alfredo (Zilda)Guenther, de
Jaraguá do Sul. marcaram presença dia 15'

passado, na Capitl\l do' Estado, na posse do,
novo Secretário da Saúde de Santa Catari

na. o médico radiologista Dr., Vanildo José
(Sandra) pzelame, que substituiu ao Dr.

Waldomiro Oolauttl , Detalhe: 'o novo Se
cretário da Saúde é irmão de Dona Zilda.

CASAMENTOS NESTE SABADO

(,

l nf'o r m e Cl eral
'" ',v'

Serão estes os -casarnentos na Igr.eja
,

Matriz. neste sábado: 10h -\ Marcos Antô
nio Malífud e Joanita de Gasper; às 16h �

Adelíno- Schwarz e Norma Rowe, Vilmar
Franzem e "Rosângela ,Flor; às 17h - Olin
do da Silva e Apolônia de Melo, BQleslé!,vo
Arndt e Maria de Fátima Ferraz; Célio For

te e Geisa Boehme, ,Orivaldo Seberlno , e

Silvia e Lídia Romanschi, Norberto Lemke e

Anita da Gosta. Jacinto Gorges e Hilda Pa.

cher; às 18h - Celestino Dereti e Edite Tere
zlnha' Bllck- Na Capela N· Sra. das Graças, Hil
ton Maas e Elvira Tecilla e na Capela Sani
ta Luzia, Valérió Mljlcedo e Rute Duarte da
Silva, Ontem, na Capela N. Sra:' das Gra

ças, uniram.se em matrim�nio os' jovens
Roberto de Oliveira O'Aquino e Denise Ma

ria Bogo.

DEBS - DEZ INSORITAS

,

Até' meados da semana,' dez meninas-'

moças haviam sido il'lscritas para debuta
rem no baile branco clo C,A. Baependí, dia
24 de, set�mbro.:, Sãe e1as: ,Solange'"Apareci-

,
, da1Cani. Jtr(e'ima TobJ'l!s Do:nàtJ:I,'Vera Regina
Senss, Geanini, Valduga Cruz, Mai�a Maria

.1 I P�r�lra, JCflrift §�I.eté, P�reira, Diana' Seidl'll
(Corupá), Sheila Giseie Kaufmann, Simone

Casagrande e Francisley Fagundes. As' ine

crições encerram-se no dlà '31 .

� H"
,

BATaADO DO LIEANDRO'

'IRecebe' 0E1ste s�bado, às 11 (horas, o

sacramento ,do batismo, na Matriz São, Se

bastião, o .garotão j:.eandro SchmOckel Gom

çalves, filho de 'Antônio José (Yvone Ali
ce :Schmöckel� Gonçalves. São padrinhos
os cas,�is ,1rinçll j'8p3a.ne Beatriz) Buergar
e Gilberto (Sl!e!i Sçhmitz)

,

Lombardi . �o
, meio dia. um almoço multo íntimo par�

,
pais. padriQhos,e avós.

A TV Barriga-verde"; do Grupo Perdigão de Videir.a deverá entrar no a
perimemtaJmente até o dia 9 de agosto .no litoral norte e Vale do Itajaf, com a
talação da geradora, de Florianópolis e repetidoras em Joinville, Blumenau. Bru
Jaraguá do Sul, Balneário Camboriú e Itajaf.

Embarcou dià 14 passado, rumo a Madri, Espanha,
Fischer,

Clíniéa, Dr., Oslim Malina' de

Doencas, Circúlátórias
VarIzU- mtertoeci8roee - trombOses - flebltes -

hlpertenalo arterial � dlce.... de pernas:
,

I
o

,

Rua GuJlhenne Weage 22, Edlffclo Ralf Marquardt, 1

andar - Fone 72-1524. Horário: das 8h30 às 12 horas, de

segundas às sextas"feiras

, Vitória 1,IIair Lizzari s
AD,VOGADO,

• \
;

.

� '" �)t" "" . }", ,

L A N Z NAS T E "t \ I",lo<,�:,:: "I�"! '

Central Espect.alizada em (fobrançao ,seu r�l_oJoeJr9· ,.' ;', ,,-Empresarial e Particular, Cobrança Judl-
-. Fone 72-12'7 - P ,1

','1,
ela!. e Inventário.

Fazemos tudo para lhe servir
Rua Domingos da Nova, 283

bem. �8guá do Sul' -'
,
Fone,72-0004.

--------�----�-------",----------- -------------------------------------------�
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Jà-

," ;>'o,

-
'

\

Parabenizamo-nos com nossos conterrâneos, pela cidade que cre'Sce, com
a Ipartic;pação d��'i���L���;, ,': ,:\

"

. :.; "�'
i 1 "-c. _

, , '::< i 'i1'�tlq �(lf'-�;'J';}-i
Pela atuaçã@ réspon�ável do �profissj9nal que transporta este progresso!

\ 1 .... ,,,)"..- o':

� � COMUNIDADE JARAGUAENSE,t vivendo o, presente e prepârand� o
futuro.
'j;.,.,-

'

:Parabé'h's;"jaraguâ,- Parabéns, CQlonöl,Raräb:éns,
. "';':?i�

','.-

';-�"��"?:::' ::.,};, �fl�"
"

, -�di �"'; 4.:"-; .. ,- __", ,F

/

COMÉRCIO 'E INDÚSTRIA
���--------------------�------------------------------------ ---

"

BREITHAUPT
--�--��------------------�----�--

S.A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



;RÃGU.4' DO SUL.,.,.ÇAO' DOS' 106
I

ANOS

SEtt�1 ,_ Inicia :o� ,Proleto �raguá II

Em razão do grande, sueesso alcançado no primeiro pro-

, 'pioneiro em termos 'na�ioÍlais, I
ci Centro, de Treínameeto do

" �to
i o Nacional de Aprendlzag�m hJd!Jstrial�Senai de Jaraguá

, �e�S�I, deu início segunda-feira; .dta 19, ao Projeto Jaraguá ,II
ao

Programa de Aperfeiçoamento' para SuperVisores de Produ-'

-: com a aula inaugural proferida pelo Sr: Euclides Emmendo

���r, Dirétor �� F,leJaçõ�s l�dustrl�ls da Eletromo�ores r» ,9.
,

A
I 1'10 auditorlO ,do Centro de Atividades do Seal, em aeorrre:

S: ��to bastante concorrido. ' :' ,

clln
O Projeto Jaraguá II, que destlna-se aos supervisores de

dução das indústrias da região 'de Jaraquá do 'Sul,
.

terá a

pro ' ,.

duração de seis meses, realizando-se em 15, módulos ou cursos,

com duração �e" 1�, ,horas: O prlmelro mödulö fot realizado

de 20 a 22 de julho, t�ndo como tema 'Raclonahzaçâo -do Tra

balho", desenvol,,:ido pelo professor Celso Vasel, Agente de For

mação Profissi,onal do Senal.
, Neste mês de julha, outro módulo será desenvolvido,

de 26 a28, sobre ",T�cnicas de Chefias", pelo professor Cláudio
Roberto da Oosta. �n'I aflosto, de 09 a 13, "Cronometragem""

pelo Sr. Sérgio Sabei; de 16 a 18, "Almoxarlfado". pelo Sr.

Walter Jansen Neto' e; .dtas 30 'e 31, "Produtlvldade lndustrial",

pelo prof�ssor Antônio Serrano de la Penã.
'

CONSeI,.HO TÉCNICO,CONSULTI:VO '

O Conselho Técnico Oonsultlvo do Senai de Jaraguá do

Sul, esteve reunido dia 19, segunda-feira, quando presentes.. tam- ,

bém, além do diretor, agente de formação profissional do Cen

tro e dos empresários que' o compõem, marcaram presença o

Dr. Célio Goulart, .dlretor regional do Senai/SC e o Dr. Antônio

Gustavo Jorge, diretor da f>ivisão de Treinamento. Dentre os

assuntos comentados, a realização do . Programa 'de Aperfeiçoa

mento para suoervrsores ,de Produção, o Projeto Jaraguá II.

OPERADOR DE CALDEIRAS A VAPOR

Tendo, em vista as v�rias eollçítações de -empnesas rR-,

teressadas, o SEmai-Centro de Treinamento de' Jaraguá do Sul

elO Campi-Centro de Assistência i! Médi;a e pequena indústria '

I�o p�omover o curso "Opera,dor de Caldei'ras a Vapor", visando
o t�einamento específico dos operadores de' caldeiras ,da região.
Te/rá 12horas de duração. sendo oito horas/aula teórioas e qua

tro pr$ticas. Nos dias 26 ti 27 de julho dás 19 àS. ,23 horas

e, no dia 28/7, das 8 às 12 horas, sendo ministrado peto enge

nheiro Perci Pielem, do .CE�G do Rio Grande do Sul. Os in

teressados poderão fazer Suas inscrições no, Senai,' ou pelo tel�
fone 72-0722, !ia preço' de Cr$ 5 mil.

DIRETOR EM SEMINÁRIO
O Diretor do Centro de TreinamEmto ,do Senai de Jaraguá

do Sul, Sr. Luiz Durieux Sobrinho, no período de 26 a 30 de

julho, participa em São Paulo de importante semimirio sobre
Programa d"a Di:lsenvolvimento Gerencial para 'Diretores de Uni

dades Operacionais. Nos qias �2 e 23,' participou em Florianó

polis, da reunião dos diretares de unidades operacionais de to

do o Estado, com a direção r e g i o n a I do Senai de Santa
Catarina.

CURSOS OPERACIONAIS NOTURNOS

No próximo dia 02 de, a�osto, iniciam-se os cursQS 0P!:l

r,acionais noturnos nas áreas de Desenho 'Técnico Mecânico
Eletricista Instalador, Ajustádor Mecânico e Torneiro Mecânico.'
Os interessados poderão fazer sVas inscrições, no Simai, das
7h30 às 11 h30, e das 13 às 17 horas, munidos de um' docu
mento. Os CUtsos são inteiramente gràtuitos e desenv�lver-se
ão das 19 às 22 horas.

I MÁQUINAS DE COSTURA INDUSTRIAL
Por outro lado, cÓl'ltinua em andamento o curso (;l..

"Manutenção de Máquin�s de Costura Industrial",' no Senai.' �
inteiramente' gratuito e está sendo desenvolvido pelo instrutor

'Rogério Franpisco Hruschka, e 17 alunos participam desta ativi
dade inédita do Senai' de Jaraguá do Sul. As em�resas de

confecção que tiveram l1láquinas a serem repara�as e n�o dis
ponham ,de ,mecânicos próprios, poderão entrar em contacto

com Ö' irístrut�, e 'verem ,da possibilidade de manutenção 'das
máquinas pelos. alunos do cur.so. ,

'

,Ensino e ,Educação
,

'.

A diretora' àa 1'9. a �CRE, Profa'. Iris Bàrg Ptzera cons-

o

titUlu uma comissão que' terá 'como atribuição ,a organização do.
II Festival do Folclore. A primeira reunião da Coniissão aconte-

.

ceu no ilJlciO" do mês, ocasi�o em que tratou da organização do
II Fé t' I

' , ,

s Iva do Folclore, a realizar-se no mês de agosto.
,

Esta Comissão é formada pelo,s seguintes professores:
Brasnia Gastaldi Beltramini - Chefe da Divisão de Adminis-

.
tração de Ensino; MurrIo Barreto de Azevedo '- Chefe da
�ivlsão de Ed�cação Física e De$portos; Srlvia Ivone Kaes,emo-'

dei. Keiser -:-' Diretora da Escola Particular Jal!aguá; Ir. Fre

�rlCO Unterberger -, Diretor do Co�égio $lo, Lufs e DolcrdeC)
enel - Inspetor Municipal dé EMIiio.

.� DEFICIENTES' VISUAIS

,

A 19.a UCRE, através do Serviço de Educação Especial

est� fazendo um 'Iev(\lnt�mento de pl!lssoas' cegas e com visão

prejudicada para fmplantar o Serviço de Atendimento ao Defi
Cillnte VisuaL<com treino e escolaridade. Se você é deficiente

visual, procure Je escola estadual à'e suÁ 10câHdade e informe-se.

� atendimento s� �stende às 'várias faixas 'de idade. Você tam

'�
m pode obtElr' 'Informações ria' :19. a UCRE, na Av.' Getúlio'

argas, 100, no prédio do Banco Nacional' - 2. o andar.

S O R D10 S

Você sabia que no CIP, Centro- Interescolar de 1. o

�rau .. aqui em Jàragué do Sul, estão sendo atendidas pessoas

SUrdas, em idade escolar?: Se você tem deficiência ,auditiva

, pretende 'receber escoíarlzaçllo, reforçar o que.,sp,.,nde na, és-
, procpre o CIP "Mário Krutzsch" ou a 19.8 UCRE p�ra -re

ar Infonnac;õe8.

,),

Dma vida

DO P.QVO/SEMANÁ DE '24 8: 30 DE JULHO DE 1i820

'I

Foi no dia '12 de Júlho de

1982. Calmo e sereno deixou
\ .-" 'l:

o nosso convívio o prestànte
cidadão \Valdemar Bau, ,prin
cipal cotista da Casa Comer

ciai Waldemar Rau & Ola Ltda.,
sediado à' Rua P�es ." Epitácio
p,essoa, 'nesta cidade. De co

merciário �assou a comercian
te que durou toda a sua vida,

exercendo ainda por longos
25 anos o cargo de Juiz de'
Paz da Comarca, onde acabava
de ser aposentar 'em começos

de '!l1arço. Agora' a 'morte o'
colheu de surpresa, deixando

em saudades a ded�cada espo

sa Teresia. seus, filhos, U!l1

-enteado, duas irmãs e demais

parentes e muitos amigos, que

lastimam a sua perda.

à setvW'.'. da Ca,mulidade
!'l, à "comunidade, 'procurando " É Cidadão Henorárto de Apuca

r
atender a todos,' que' Q procu-. na-PR., Votos da Assembléià

.'

ravaíTí, "quer seja 'sentido-os L�glsiativa' do Estado do Pa ra-

fóra do expediente, à noite,' ou' nä; pela atuação em suas fun

aos' domlnqos, sempre, com' ções judicentes no Interior.

presteza e soltcltude de quem Votos de Louvor das Câmaras

não pode deixar de atender MiJ'nlcipais em 'lugares onde

pedido algum, exerceu a judicatura. Bacharel

em Direito e Ciências Econo

rnlcas. � solteiro.
Inúmeras eram as vezes,

em idos tempos, quando pou-'
cas pessoas possuiam um au-

-tomövel, socorria com seu .car-

ro os doentes em alguma e- formado como técnico em Cl)l�-

mergência, «quer' de día, quer tabilidade pela Escola Téaniea

à noite. Muito,s foram também' 'de'Oomérclo São Luis e dedi

aqueles que o' procuravam pa-)' ca-se ao comércio, procurando
ra alg4JTl conselho. ' 'expandir o mesmo, ,transformou

o seu estabelecímentö em Sll� ,

permercado, além de trabalhar
com' açougue. É casado com

Mag,da da Silva e possui três
,

filhos;

Foi o primeiro Presidente

da Associação dé Pa,is e, Mes

tres da E.E.R.R. J u I i u s

Karsten.

Homem pacato.,

Waldemar Maximiliano

reside 'em Jar�guá do Sul,
,

Proclamaa .de. Casamento
Áurea MOller Grubba: Oflclat do Registrb CI

vil do 1.0 Distritô da Comarca de Jaraguá do Sul,
/

Estádo de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que,
-cornparecerarn em cartório, 'exibindo 08 documen
tas exigidos pela lei, Ei fim de se habilitarem para

'

c,asar:
'

Nasceu Waldemar Rau ,no
dla 21. de dezembro de 1911,.

em Brusque. filho, de Max e

Edwiges Rau, perdendo o seu

prógenitor aos 5' anos, Os,
estudos primários fez na cida

de natal e, aos 1,5 anos, vem

para Jaraguá do Sul, com 'o

intuito de relacionar-se no r�

mo comercial q�e aqui possuí!!
,

,seu tio Reinoldo ,Rau, que tam

bém desenvolvia um descasca-

'dor de arroz, fábrica de p.ól
vora e atividades afins. Como

de hábito na época, para a

pender a trabalhar 'tinha que

se, contentar com cama, mesa,

roupa, e alguns trocadQs para

os fins de semana. Depois do

terceiro ano passou a receber

o seu �rdenado: pois, aprende
ra os segredo� de como' se

,

desenvolver como hqmem I,i-

gado ao ramo comercial. F.:m

'0 d'iploma daqueles tempos,

Em 1935, assume a filial

Foi um

procurou viver para O' seu tra

balho e para a sua família.

De suas irmãs - Eleonora,

(viúva de João Emmendoerfer,

reside em Jaraguá do SIJI e

Li:ly é casada com o médico

dr. Mário Almeida, residente

em Reclfe-PE.

Além de sua dedicada e5-

posa, d. Teresia, criou, os

seus familiares, a saber: O en

teado Fidélis Hruschka, casado

com Ingeburg Klitzke, com 3

filhos e 3 netos, que cursou

até o' complementar no A�don
Batista de nossa cidade 9 o

�iJrso comercial em Joinville

ex-funcionário categorizado das

Industrias Reunidas Jaraguá
5 . A . ,

ex-Vereador por duas,

legislaturas à Câmara de Vere

adores de Jaraguá do' Sul e

arnal Pr�sidente da Comissão

de Esportes da Prefeitur� Mu

nicipal�

Ozilda Teresa - reside

Edital 12.659 de 07-07-1982
JAI,R RQGéRIO STEINMACHÊR
1AEDT -

E

de Reinoldo RaIJ1 com artigos,
de secos e molhados, açO!,lgue,

qúeijaria, na então Retorcida,

hoje Nereu Ramos, onde -ee

fez alvo de admiração, con,

quistando gra,ndes e duradoras

amizades.

Em 1936 sua mãe Edwiges

e a i�_mã Eleonora; vem ajuda
'lo no comércio em franco pro

gresso; contudo, ,a 15 de mar

ço de 1938. falecia a sua pro-

l, genitora.
'

A 22 de julha de 1940,

encontra a éómpanheira de
,

sul'! vitta, T e r e S i a Wolf,

Hruschka. com quem cl'!sa ,e

ela' lhe dá sete filhas.

Sabedor das dificu'ldades

para se 'vencer ,na vida" con

centrou todos os seus esfor

ços, para dar 80S filhos o in.'

dispensável e'studo, que f.ez

com todo o empenho, não

qbsta�te o somat!)rio dos
I

sa

crifíclos.

Waldemar Rau, como dlzi

amos ,linhas lltrás, ,destacou-se

de corpo e alma ao comércio

OS SEUS FILHOS:

Dulce - dedica-se ao ma

gistério. Licenciou-sé em Ma

temática pela Faculdade de

,Filosofia, Ciências e, Letras de

Joinville e atualmente exerce

'o cargo de Di retora da E. B.
,

_' Prof. ,Heleodoro Borges, nesta

cidade. É casada com Sérgio
Robert� Ulrich e possui 1 fi

lha;
'EI_vira .,- reside atualmente

em Bauru-SP e 'dedica-se as

prenda� doméstic�s . É cl\Sa

da com Sebastião G., Rocha,

possui' 4 filhos e por seis anos

morou em Hartford - Conne

ticut - nQS Estados 'Unidos,
onde trabalhou na firma Wel-

em Jaraguá do Sul e atua, jun

to com o seu irmão Waldemar

Maximiliano, no ,comércio.

Mora com sua mãe e é soltei

ra;

Calvo - é bacharel em

Direito. Alto funcionário do

Bameri�dus, com 'especialidade
'no ramo de seguros, com cur

so em 'São 'Paulo e em, vários

países da Europa. Reside em

Curitiba, e é solteiro;

Ademir �ntonio - médico

formado, pela Faculdade de

Medicina' do Paraná - Especi

'alizou-se em Ginecologia' e

Obstetríéia. {médico da San

ta Casa de Colombo-PR, do

Posto de' Saúde, da lBA e é

professor. É casádo com Maria

Cecilia Borges e possui cluas

,
filha�:

Qual 'o, vigQroSo JeqUitibá
'

que tomba com fragor pela
floresta, assim o nosso grande
amigo ,tombou em plena vigor,

em plena maturid!lde, arreba

tado bruscamente do nosso

convívio, atendend", ao chama

do inapelável, aquêle chamado

a qu� ninguém pode deixar de

atender,

Deixa sua espõsa desola

da, seus' filhos 'aturdidos pela
dor da separação, seus amigos
amargurados. Deixa a :nossa

s�ciedade, ,em que era ele

mento útil e, dotado de tanto

espírito de cooperação. Deixa

a Pátria, da qual era um filho

produtiVO e capaz.

fste choque brutal para

todos n6s , uma manlfestaçlo
do aviso celeste a n61, tod08�
,as P8.lavras tio verdadeiras:

"Lembra-te, homem, que " pó
e ao pó vol�arás".

'

Quem somos nÓ$, miseros
mortais, para o�sarmo,s dizAr

9ue �sta morte foi um erro e

luna injustiça? Os desígnos
de ,Deus são inescrutáveis.

Que' Delis o tenha sua Pazl

',.

Ele, .brasllelro, solteiro, auxiliar de escritório, nàtu,
ral 'de Jaraguá do Sul,' domiciliado e residente na ROa Eu-

Igenlo Nlco"nl, n. o 184, nesta cidade, filho de Eugenio
Steinmacher e de Lucia Scheuer Steinmacher .

Ela, brasileira, salteira, comerctäna, natural de Con

córdia, neste ,Estado, domiciliada e residente na Rua Rio

Ekanco, nesta cidade, filha 'de Oswaldo: E;ichstaedt e' de
Gerda Wilbert Eichstaedt.
Edital 12.660 de 07-07-1982
JOAQUIM PERES MONTAN's E LlSLE BEATRIZ BOGO

Ele, bràsilelro, solteiro, engenheiro agrohomo" natu
ral 'de Cornelio Procõplo, Paraná, resldente e dQmiciliado
em Campo Mourão-Paraná, filho de Paulo Pimenta Montans
e de Clarice Peres Montans.

'

Ela. brasirelra, solteira" do lar, natural de Massa'ran
duba, neste Estado, .dornlclltada e resldenta na RUa Leo•.

poldo Augusto Gerent, nesta cidade, filhá de ,Rinaldo Bogo
e de Dolores aramor8�1 ,Bogo.,

'

Edital 12.661 de 12-07-1982
JOSÉ ANACLETO NEl'O, E MARLENE KUEST!R

, Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá
d� Sul,. domiciliado e residente em Vila t.enzí, nest\ dls
tnto, filho de Marcos Anacleto e de Marina da Rocha

�na�leto.
,

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá
do Sul, domiciliada e residente em Garibaldi, neste distri
to, filha ,de Eno Kuester e de Ingoll Dräger Kuester.

Edital 12.662 de 12-07-198_2
'

I

ODIMAR ANTONIO CAMPESTRINI E ASELlNA· l'ESKE _

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Rio dos

Cedros, neste Estado, domiciliado e residente !\ná ,�ua Pa-
. .. .

_.... 'li

d�e. Alberto Jacobs, nesta c�d�de, filho de Oino Ca�s-
trlm e de Gemma Campestrlr.ll.

'

"

Ela, brasileira, solteira, n!itural de Jaraguá d& �
domicili'ada e residente em Rio Cêrro' I, neste distrit� •

filha de Alidor Teske de Lori Teske. ,�

Edital 12.663 de 13-07-1982
I :ü

AGUSTINI:IO BUENO PI�ENTEL E MARTÁ JACOfJl ,�

Ele, brasileiro, solteiro, industrial, natural de larahl.;2
1eiras do Sul-Paraná, domiciliado e residente em João Pell-......

soa, neste distrito, filho de Antônio Sebastião Bue'no e Ma-' ,

ria LlJiza Pimentel. ,'.;J
Ela, brasileira, solteira,' operária, natural de Marial�

va-Paraná, domiciliada e residente em João Pessoa, neste '

distrito, filha de Herbert Jacobi e de Elia Jacobi.
'

<�
Edital 12.664 de 13-07-1982 " '

MARCO ANTONIO DIEGUES FOGAÇA E MON� NITZSCHE �
Ele, brasileiro, solteiro, engenheiro. metalurglco, ': na.'

'

tural de São Paulo-São Paulo r�siden��, na rua Ep\táclo
Pe,ssoa, nesta cidade, filho de, Nereu 'Rozendo Medeiros

Fogaça e Norma Diegues, Fogaça.
Ela, brasileira, solteira, representante, natural de São

, Paulo-São Paulo, domiciliada e residenté na Rua Epitácio
Pessoa, nesta cidade4 filha de Siegesmund Nitzsche e G�f
'trudes Hildegardt Nitzsch.e.
Edital 12.665 de 13-07-1982
JORGE LUIS DEODORO' É ODILA CÉLIA MARANGONI -
,

Ele, brasileiro, solteir�, militar, nat�ral de -

Guapimí
rim-Magé-Rio de JaneirQ, domiciUádo e residente em Du

que de Caxias-Rio de Janeiro, filho 'de Mário Deod�ro e

,de Zilda de ,Oliveira Deodoro.
'

•

Ela, brasileira., aol.teira, professora, natural de Jara

guá do Sul, domiéiliadá e residente na Rua Waldemiro Ma-,

zu rechen, nesta cidade, filha de Alberto Mara'ngon' e de

Emflia Pradi Marangani.
,

Edital 12.6� de 13-07-1982

MATI;US RABELLO E FÁTIMA CATARINA KONS -

. Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de Schroe

der, 'neste ,Estado, domiciliado e residente em Ilha da Fi

gueira. neste distrit� filho de Antonio Rabello e ele' Anas
tácia Schera.

I
. ,Ela, 'brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá. '

do Súl, domi'ciliada e residente em ,Ilha da Fjgueira. neste

distrito" filha de Irineo José Kons e de ReinHda Petri Kons �
Edital 12.667 de' 15-Q7-1982
LUIZ GREGÓRIO KLEIN E FÁTIMA MANNES -

,

'Ele, brasileiro, solteiro, vendedor, natural, de Jara., ..

guá do Sul, domiciliado e residente na Rua Irmão leandro, '

nesta cidade, filho de Gregório Kléin e de Silésia , Frei-"�
berger Klein. ,

�
�

Ela, brasileira, solteira, escrituraria, natural de Gua,.: �

ramirim. 'neste Estado, d0rt:liciliada1 e residente na Avenict,Fi":
Marechal Deodoro, nesta cidade, 'filha 'de Simão Mannes :e' "

de 'Christina Maria 'tomaselli Mannes.

Edital 1�.668 de 15-07-1982

ELMO KONNEL E JULlIETA FELLI;!R .....

'Ele, brasileiro, divorciado, operário, natural de Bli,: '.;'
mena�, nestEl Estado, domiciliado, e residente em 'Rio cêr- .

ro II, neste distrltq, filho de Oscar Konnel e de Pa,úW
Kannal. �

" ..

:: \.#\

"

Ela", brasileira., 'solteira, f ?Jt,ér4,dà,' �tu�1 �de\Clàneli-
nha, neste Estado, dOmlcU"a�� 'e regld�nle- em"Aíg Cêrro II,
neste, distri�QI '"�ilh� <Ie Fr-aflclsco Fell�r, e de Ana Boni

/Feller,

"

son & Cd., filma que entre

outras 'peças, fabri�ava os, tra

jes para os astronautas;

Mário - � magi,s.!rado.
Juiz de Direito da 1.8 Vara da

Fazenda Pública., Falências �

,Concordatas, da Comarca r1é
Curitiba. Recebeu o título de

Cidadão Honorário do inunicpfio
de Faxinai, - Norte do Paraná.

, I

Missa de 7.� Dia

Esp�sa, filhos, noras, genros, e netos do saJdoso

WALDEMAR RAU

I

Agradecimento e (onvíte ,p�ra

ainda profundamente consternados com a perda sofrida. de público exter

nam seus melhores agradecimentos aos parentes, amigos e vizinhos, aos que enviaram

flores, coroas, telegramas e cartões, ou acompanharam o ente querido até a sua

última morada.
' ,

'

Em espeCial" agradecem às Irmãs do Hospital. e Maternidade São José,
desta cidade, ao 'Dr. João Biron, ao Pastor Ingo Piske e ao Padre João Heidemann .

Outrossim, convidam a todos para a missa de 7. o dia, que, sérá celebrada heste:

,sábado, dia 24 de Jylho de 1982; às 19 horas, na Igreja ,Silo Judas Tadeu, na locali-

dade de Francisco de Paula.
' ,

Jaraguá do Sul, 24 de j!-llho d.e 1982

\-'" .

Sentimo-nos felizes em poder participar e contribuir na construção de um futuro alegre e prQmissor à Guaramirtm, Santa Catarina, e .a

nóssos filhos. Sentlmo-no's felizes de, nestã data t8n;1bém, cumprimentar a nobre classe' rural e aös destimidos motoristas, pela sfgniflcativa con'".
tr'bUiçãb ao .progr:esso de' nossa terra.

' ,

, 'I

p.stria e Comércio de
,; :-�! �ö''', �.' t'�

"

"

,#,,:/', '!'" "

.

'" ,,( '"", nsery�,� ".'
u:riti. Ltda

-Rua João'Soler e�rrê:a, 944 -� eäixa IEostal, 12....l _Ernd� Teleg'rãnco'l,:f,�r�'W�\�;,Gl'I�rarnir�,.n
'

�S't�'� C�tatina.

'" , \

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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CONFIRA A HISTÔRI" ...

Barije de ltapocu

HÃ 38 ANOS

- .......- A Coordenação da Mobilização Economica
acabava de assinar um convênio com os fabrican
tes de calçados e curtidores. Por parte de Jara
guá do Sul asslnava o convênio o lndustrlal Arnol
do Leonardo Schmitt. O convênio estabelecia o

preço do couro e tipo de calçado popular, que se
ria em cores preta, rnarron e havana, sendo /0 seu
custo fixado em Cr$ 40,00. Hoje uma "Conga" Já
está entre Cr$ 2.500,'00 a Cr$ 3.000,00. De couro

quanto não deverá custar um calçado -do tipo po-
pular? De 5 a 8 mil! '

--- Em 5' de J,ulh0 de 1'944, Artur Müller e es

posa e 8 Viúva Luize Ellinger, participavam aos
parentes e pessoas amigas o contrato de casa- ,

menta de seus filhos Arnantlna e Frederico.
--- Mário Tavares insurgia-se contra o tabela
mento: "Cogita-se novamente de tabelar os gene
ros de primeira necessidade, máo grado o lnsuces
so do primeiro tabelamento. !'·6óhhecldd de todos
que a atual carestia de vida, provem da época em

que foram publicados as primeiras tabelas de pre-
J ços. Coincidência ou não, o fato é que tudo come
çou a subir desde aquele tempo".

O "Correio do Povo", de -Jaraquá do Sul
fazia o seguinte comunicado: Devido o raciona
mento de energia eletrica, que somente podemos
usar das 22 horas em diante até as 7 horas da
manhã, restringimos o numero de páginas de nosso
jornal nesta edição, do que' pedimos desculpas aos
nossos assinantes.

HA 30 ANOS

--- Em 25 de Julho de 1952, Jaraguá do Sul,
completava 76 anos e a imprensa local publicava
os nomes dos interidentes e os prefeitos e seus

respectivos períodos de exercício: o primeiro In
tendente foi o sr. Victor Rosenberg que gov,ernou
o distrito até 1911, tendo como substituto o sr.

Henrique Plazera até 1920; Leopoldo Janssen até
1924; Artur Müller, até 1925; João Doubrawa até
1926 e novamente Artur Müller até 1930. Com a re

voluçäo de 1930 governaram ainda Roberto Mar
quardt, José Bauer e Waldemar Grubba. ,Em 26 de
março de 1934, foi constituído o município de Ja
raquá, com o distrito' de Hansa, hoje Oorupá, O,
sr. José Bauer foi seu primeiro prefeito até maio
de 1935; Waldemar Grubba, até 21 de abril de
1936; Leopoldo Gerent, até 6 de janeiro de 1938;
Tenente Rui Stokler de Souza, até 2 de fevereiro
de 1938; Tenente Leonidas Cabra'l Herbster, até 24
de abril de 1947; Remaclo O. Seara, até 1947; Joa
quim Piazera, até 12 de dezembro de 1947; Walde
mar Grubba, até 1951 e de lá Artur Müller exercia
o, cargo de prefeito até completar o seu mandato.

,

Por decreto do Governador do Estado, lrl-
neu Bornhausen, era transferido para a Reserva

\

da Pollcla Militar, no posto de Major, o sr. Cap.
Leonldas Cabral Herbster.
--- Eram transportados para o Brasil os restos
mortais de Princesa Isabel e de seu marido, Con
de O' Eu. Para atender às despesas com a trans
lação, o Presidente da República assinava um de
creto especial de um milhão de cruzelros,

'" HA 20 ANOS
_-- O Vereador Eugênio Victor Schmöckel, a

presentava à consideração da Câmara de Vereado
res de Jaraguá do Sul, projeto de lei, pára trami
tação em regime da urgência, que isentava do Im
posto de Transmissão 'a Propriedade para os Tra
balhadores. A Justificação vinha assinado pelos
vereadores Eugênio Victor Schmöckel, autor, Mu-!'
rilo Barreto de Azevedo, Victor Bauer e Francis
co Pavanello. Na mesma Sessão, o vereador Murl
lo Barreto de Azevedo, abórdando o assunto em
pauta, disse que, embora assinand,o o projeto em
causa, viria apresentar emenda ao projeto de lei,
extendeJildo os' benefícios aos funcionários públi
cos municipais.
--- Tobias Troisi e sua Orquestra Melódica de
Danças animava baile do C; A. Baependi, patroci
nado pela Comissão pró Construção da Quadra de
Esportes "Alfredo Krause".

'" HA 10 ANOS
--- Festejava-s'e no dia 25 de julho o 960 ano

de fundação de Jaraguá do Sul. O hoje finado dr.
, Francisco Antonio Piccione, divulgava o' seguin
tEt acróstico, homenageand� Jar�guá do Sul; ,

"J-araguá do Sul nesta data' festiva
A-ssume a sua grande liderança
R-essurge imponente e cativa
A�todQS pela real pUjança,
Go...-enial epopéia do sucesso.
U-fana-se 'disso com valor real.
Á-Itiva, industriaiizada - é o progresso

'

, D� Itapocu ;..:..., é a Pérola irradiante
O-rgulha se daqUi todo visitante

8-ão seus Homens mui' conscientes
U-unldos para vencer, almejam Paz
L-iberdade' e amor a todos os habitantes".

,

VOTO 'SECRETO
,Silveira Junior

.
,- ..

, \ -

Erain as primeiras eleições' que ocorriam des
de o golpe de estado de 1937. Decorria o ano de

.

1946. O doutor Abíllo Ramos era o presidente de
uma Mesa Eleitoral em Itajaí, na Rua Blumenau,
precisamente no antigo escritório da Navita. Eu. , .

i'.:j. .

I

era o seu secretario.
,

- * -

Era no tempo das grandes churrascadas cívi
cas, quando' muitos eleitores que iam às urnas pe
la primeira vez, punham dentro; do envelope rubri
cado, ora' o cartão de churrasco, ora o próprio bi
lhete onde O' candidato pedia o voto.

- * -

Eu estou contando esta história, como 'se ho-
je o processo fosse muito diferente. De certa for
ma, não mudou quase nada.

- cc·_

Na supracitada eleição de 1946 .alqurnas se
nhoras, fanáticas brigadeiristas, usaram um truque
que inutilizou muitos votos. Elas percorriam. as
filas de votação nas proximidades das urnas e per
guntavam ao eleitor em quem ele ia votar. Se o
eleitor (ou eleitora) mostrava a cédula (que na
quele tempo era separada, uma para cargo eletivo)
com o nome de candidatos de outro partido, essas
vigilantes senhoras elogiavam a excelêncla da es
colha, levavam a cédula aos lábios e '8 beijávam
repetidamente, deixando na mesma a marca inde
lével do baton... Na hora da contagem, o nosso
fiscal impugnava o voto, por haver sido marcado.

-,* -

,

Como naquele tempo o eleitor só podia votar
levando o título eleitoral para ser visado pelos
mesários, outro expediente cívico era pura' e sim
plesmente comprar os títulos dos adversários polí
ticos e lnutlllzá-los no dia da eleição, quando não
havia mais posslbilldade de extrair segundas vias.
Aliás, essas segundas vias também proporciona
vam muitas fraudes, porque possibilitavam ao elei
tor votar uma vez na sua própria seção e outra,
em folha separada, em qualquer mesa eleitoral.

- * -

'

Mas sem dúvida o episódio que marcou a ml- ,

nha seção lá da Navita, foi a daquela santa sen
hora que se apresentou para votar, em visível es
tado de pânico. Ela se aproximou da mesa como
se nós fôssemos os carrascos que estivéssemos
ali para degolá-Ia. A muito custo, assinou a folha
de votação, recebeu o 'envelope rubricado e se di
rigiu para o gabinete índevassável, que era um

quartinho' com a entrada obstruída por uma toalha.
-' * -

.

A 'eleitora meteu-sé dentro da cabine e lá fi
cou. Esperamos o ternpo que a lei permite' e to,..;'
mos chamá-Ia. Ela pediu mals tempo e, finalmente,
depols de uns barulhos muito estranhos, reapare
ceu na sala mas ... sem devolver o envelope.

_,..'*, -,

. 'I

Pedimos que ela pusesse o enveiope na urna,
mas ela respondeu com absoluta segurança:
- Já votei.

I Insistimos para que eTa devolvesse o envelo-
�pe, mas a senhora repetia que já havia votado.
Quando fechamos a porta da frente para: que ela
não saísse, instalou-se Um pequeno escândalo, por
que a eleitora protestou aos gritos, dizendo. que
nós estávamos querendo 'saber em quem ela vota
ra. Todos os membros da mesa e mais os fiscais
dos partidos explicaram a éla que 'o envelope te
ria que ser devolvido à urna, soo pena de a, se
ção .eleltoral ser' anulada' por falta de um voto.
Mas nada disso senslblllzava a senhora; que garan
tia que havia sido muito bem instruída pelo mari
do de como votar,

- * -
/'

·E dàda' a suarécusa, não nQS coube outra so
lução do que telefonar ao Juiz Eleitoral contando
o ocorrido e pedindo orientação. Não tardou e um

representante do Juiz apareceu na nossa mesa.
Diante da ameaça de detenção da eleitora, ela fi
nalmente concordou em devolver o envelope.

'

-' * -

'

Só aí ficamos sabendo a razão do� estranhos
ruídos que ouvíramos na hora da "votação". Pois
acontece que a' cívica senhora apanhou uma cadei
ra que havia na cabine, colocou-a em ctma da Ime- ,

sinha onde estavam as cédulas; equilibrando-se
nas pontas dos pés, subiu na mesa e dai na cadei
ra. Atingiu o telhado, levantou uma telha e naque
le desvão colocou o envelope com o seu voto.

- * -

Era essa a sua concepção de voto secreto

Creio que o povo não des

gasta dos, regimes fortes. Eu

até penso que aquele lenço
vermelho que Brizola usava não

foi retirado do pescoço do' Ge

túlio constitucionalista que go·
,

vernou o Brasil de 1'951 a 1954,
mas do Getúlio golpista de

1930 a 1937 e do ,Getúlio di

tador de \1937 a 1945. E tan

to é certo que o povo gosta
d� ditadores que Gé�úlio �oi
eleito senador por dois esta-

dos e deputado por cinco. lo-
go após ser deposto, depois
de haver ficado' discricionaria
mente no .poder "por um curto

lapso de 15 anos", como ele
mesmo disse. Foi constitu-

inte. mas recusou-se a assinar: �' -Sf'
a constituição de 1946.

,

Foi �,/'" :
eleÍ1:e, pelo voto popular PI:! ra .-!!o"',....-,...;.._--------:------..,..----"'1
cargos executivos' e legislati- 'ê'-..

_

,
.

'

, ,

��:�,�:�t;ã�u;O�:�:r:� e�e�:J, 'Fun'ila!!�.�Jaragua _

Ltda.
Santos que "voto não enche '

'

a barriga de ninguém". P.ois' ! ' Calhas para toldas as finalidades. FaÇa-n08
eu creio q�e é esse Getúlio uma visita. Estamos em condições de atendê-l08
que Brtzola e os seus corre- eficientemente.
ligionários adoram. Quem po-
de censurá-los por isso? '

Rua Felipe Schmldt, 279 - Fone 72-0448 --:
Jaraguá do Sul-SC.

Declaração de
Voto \

<éonclusão do artigo anterior)

.o salário mínimo sempre foi
'

insuficiente para as necessida
des mínimas de uma !amília. Os
que hoje investem contra a

,

exlquldade desse salário, pa

gavam ainda menos quand,Ó
eram governo. Acresce que
ele é tim �alário de referência

e se destina a uma pessoa,
Quem pretende manter mulher

e filhos com um 'salário mínl

mo assume um risco calcula

do • O que falta aos pollticos
<de todos os partidos) é öora

gern de dizer isso ao povo,

que deve ser piedosamente
orientado a não constituir fa

mília se não tíver condições mí

nimas de sustentá-la. No tem

po de Getúlio, o salário, míni
mo tinha ainda menos poder
aquisitivo do que ho]e , Em

nenhum país do mundo o salá
rio mínimo é suficiente .para

manter uma famflia.

Para saber como se compor
taria a oposição no governo,

, não' há necessidade de "virar

a mesa". Basta saber como

se comportam Chagas Freitas

no Estado do Rio e mais os

três prefeitos das maiores ci

dades catarinenses. Para mim,
. essas amostras bastam. São

verdadeiros laboratório� da o

posição. E sinceramente, não

me convenceram.

Sr. Assinante
, A sua participação

na Vida do jornal. é mui
to Importante �

�

'Päguö'
'em dia a sua assinatu
ra. Envie o seu paga
mento para a Caixa Pos
tai 19.

Assinantes de Jara
guá - Cr$ 1.500,00.
, Outras Cidades -
.Cr$ 2.000,00.

CHEVETTE 'NOVO
EM 211" MESES,.. '

" ..-!

sem 'entrada e com
, 'entre imediata.

"

Fundado em 10 de .malo de 1919
CGCMF N.o 84.436.591/0001-34

EUG'eNI'O VICTOR SCHMOCKEL
J�rnàlista Prof. DRT-�C nJO 729 e Diretor de EJomalfstlca DRT-SC n.o,20. Membro efetivo do Instituto

rico e Geográfico de Santa Ca�rlna.
Colaboradores

FlAvio José Brugnago, Yvonne Allee SchmOckel Gon'
JaIme Blank, Prof. Paulo Morettl, Silveira Jllnlor, Rudolf H
feld, José Castilho, Pinto, Dr. José Alberto Barbosa.

Redaçio, Admlnlstraçlo 8 PublicIdade:
Rua Proc6plo Gomes de Oliveira n.o 290.

,

8�250 - �a",guâ do Sul - SC.

ComposlçAo, Impresslo 8 Clrculaçio:
Sociedade GráfIca Avenida L.tda•• Jaraguâ do Sul _

Assinatura anual: Jaraguâ do Sul e região Cr$ 1.
Outras Cidades .;.... • .. .. .. .. • .. .. • .. • Cr$ 2.
Número atrasado : . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 50!
Exemplar avulso _ ! '. . . . Cr$

Este )omal nlo se responsabiliza por artigo. assinados e
d.evolv8 originalS.
O ·Correlo do Povo"" associado a ADJORIISC e ABRA.)

Viação, Canarinho
TRANSPÓRTE URBANO,

INTERURBANO� EXCURSOES.
>

A "Canarinho" preocupa-se com a sua I
comoção, colocando à disposição moderrusst

,

ônibus, com pessoal espeCializado, posslbllltan
uma viagem tranqüila, .rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO
o transporte carinhoso.

, ;

JARAGUÁ DO SUL

Helojoaria Avenida
\ ETERNIZE OS BONS, MOMENTOS

Presenteie com. JeSlas e as mals finas Slt

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Ma�echal-
Getúlio Vargas.

Construtora Seria Lida.
CONStRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E

COM!éRCIO DE MATERIAL •

DE CO,NSTRUÇAO.

Rua João Plcolll, 94 - Edlf. OarloeSpézla
Telefone: 72-0214

'JARAGUÁ DO SUL STA. CATARINA

I TerJ'aplenagem Vargas
SERViÇOS 'DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO-
�

_.

'_

RES DE ESTEIRA

Tubos Santa Helena�<,
TUBOS DE CONCRETO EM GERAL

'R�a Joinvllle, 1016 - Fone' 72-1101'

................
'

,

.

•••••••••• ' •••••••••••••••••• 0 •• •••

.. � ",
.

.... ••• ••• ••• •••• o
..

.. 0 •• ..

••• ••••• ••• ••• 0
..

••• •••• ••• ••••• •.•• • -0 o."
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CHURRASCARIA

OREX
Baby Beef

Picanha

Peixes e

Camar6es

Música Ambiente Ar CondJCi�

A(fl COLONO QUE AMANH/. 'A TERRA E CELA COLHE NOSSO
SU,STENT:O�

AO MOTORISTA QUE TRANSP<?RTA O PRODU'TO' DE NOSSO

TRABALHO.

E,;À NOSSA,QUERiDA JARÀGUÁ,',QUE ATODOS EM SEU SEIO
,

" r

ABRIGA, OS NOSSOS PARABÉNS PELA PASSAGEM DE MAIS UM' DIA,
À' ELES DEÍDICADO!

"

III . ;araDU,á :f'hril soa.

,

De, mãos dadas com a' nossa comunidade,
, rejubilamo-nos na oportunidade
em que o município explode de alegria

em comemoração ao seu centéslrno-sexto aniversário

de fundação, lembrando a figura ímpar
, do grande'fundador CeI. Emílio Carlos Jourdan.

E nesta data, também, a homenagem e agradecimento
da Viação Canarinho a todos os motoristas, pelo
papel singular que representam à continuidade

'do progresso de
'

nossa cidade.

, JARAGI!A DO' SUL�EDIÇAO DOS '106 'ANOS'
----

Em Jaragua do, Sul, na Av• .Getúlio Vargas� 847

Fone" 12�1456, e em,

Joinville, na rua Dr. João Colin, 2.483

Fone 22-2346, com estacionamento próprio.
",

---.,----

Nos orgulhamos em poder seguir esta, comunidade.
I

Queremos juntos com a população desta

laboriosa cidade e autoridades, administrativas,
,

- I

nos congratular pela passagem do

centésimo-sexto aniversário de fundação e'

convidar a todos para uma visita a

nossas instalações recém-inauguradas em

Jaraguá do Sul.

Desfruteasdelícias
doMaràmbaiaCassinoHOteL

Sua I1Im"ia me:rerce uma temporada delazer.
O Marambala Cadino Hotel. localizado à beira do

mar em,Camboriú. elaborou um p.rograma todo.
especial para os meses de 1unho. ,ulho e�
Neste,perlodo. h�e-se com sua famn!a+.
d1�:&�a=�'C��a=lJrt:�����sa�asa ,

JrItal'r1l1l8tlia
'

Basssino.§(del'Je*** ,

Reg. Embratur:.01967-OO-21.ß.SC, '

'Av AtUnrica. 300· Fone 10473166-0292.
OO:OOW. fi6.09D2. End. Tel��.; "MARAMBAIA"
883S0. Balndrio d!l! Cambonu' SC

Central de Risenal' São Paulo'�
Av Sio Luiz.l63.2!sobreloil.SiJIa2S
F�nel258-618516609' 01042 - São Paub·SP

1876

'.,.

VIACÃO CANARINHO" LTD1\
"

Iurismc:» de ônibus especial - transportes coletivos urbanos.

',Av. Mal. ' Deodoro da Fonseca, Fot;tes '72-1131 e' 72-0728 - Jaraguá do sul-se.

/
'

, A nossa'mensaqem de confiança naqueles que fazem o progresso
de Jaragúá do Sul, que vê passar, neste 25 de julho, o seu centéslmo
sexto ano de fundação. Os cumprimentos também aos agricultores e aos
motoristas, pelo exemplo de destemor. e arrojo, contribuindo para o pro-
'gress,o do terceiro parque índustrlal de Santa Catarina. /

.

.

'Einpreit�ira de

Mão-de-Obra
Rio ' Cerro Limitada

\

Constl1,lçãe> em geral'
Direção de: J�sé Leonardo Machado

Vinte e um anos servindo Jaraguá do Sul e reqiâo
com a máxima honestidade, atestado por

'inúmeras obras Já realizadas.

Rua Angelo Rubini, 1.492 - Fone 72:-1140

Jaraguá do.Bul - Santa Catarina

,Expres�o Catarinense de

TraIisportes Ltda.

T-ransporte RodoviáriO' de Cargas
•

Filial de Jaraguá do Sul:

Rua Dorntnqos da' Nova; 282 '

Fone 72-0848 :..._ Jaraguá do Sul, -:- Santa Catarina.I,
'1982

Marcatto'
CPM A PARTICIPAÇÃO DO AGRICULTOR E DO MOTORISTA, Fql

POSSIVEL CÖNDUZIR. O DESENVOLVIM�NTO DE NqSSO MUNICfPIO,

QUE :1 06 A�OS SE 'COMPL}:TAM CHEIOS DE ESFORÇOS; COROADOS

DE: �XITO,' CONTRIBUINDo NO DESENVOLVIMENTO' DE NOSSO' ESTADO

E NAÇÃO.

Rua Joäo Planlnschek, 94'-- Fone 72-0430 '

1 Jaraguá do Sul ...- Santa Catarin�., 1�-._-;.,,_�'

Spézia & '. Companhia
- --,--

Limitada

Serraria e ·Serviços de Terraplenagem

---.---
"

Rua João Januárib' Ayroso, 772 (Jaraguá Esquerdo)
/

C2.oo00
- Jaraguá do Sul - Santa Catarina,

Comércio de Materiais

de Construção
,Narloch Ltda
Especializado em tintas Ideal

Mate�ial elétricO' e hidráulico

- Indústria
".!

de Chapéus Ltda\

ImobiliáriosEmpreendimentos
,

, Marcatto Ltda
•

eira
•

10 Branco

I

•
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JARAGUÁ DO SUL-EPIÇ�O ,DO:S 106 AN.0�."7 CO,�R�IO :tr�"PÖV�/SEMANA 'DE 24 a 30 DE JUI,.HO' DE 1982.
. ' ,

,,' "- ,- • -t ','..'., •

'" �"
.

------------�----------------------�

(f========::I�••��==-===:;===�

� .

NO TRABALHO.' "
�

\."\

IParabéns por todos esses aáoe de sucesso e proqresso de
I ,

J
.. 11u

urna região, graças ae espírito" comanltärío da cidade. .

Ilmbuídos- ne mesmo espírito, saud�mos o. povo nesta data II
ii,

tão feliz.
, �

"� 25 de julho - 106 anos de fundação'da Jaraguá do Sul IIIII Dia do Agricultor

II _ Dia' do .Motorlsta.
' I

II , '

"
. IItll==::==:;::======::====::�"="==:;==::::::==::::� �=======z���••=========��====�=====' ==::::====::==::::::==::::::::::::==::==::�

II 11

Artefatos de Cimento

Tepassé Ltda

Tubos e palanques de qualquer tipo, lajotas, tanques, m

fio, postes, fossas, pilares, tubos para poço e

concreto.

Hua 28, de Agosto, à _ Fdne 73"213 ..- �uaramirim - S

II . Laboratório 'araguaense
: .' ,

. ��, , '" �.,) 'j

II

II

de Análises Clfuicas
�

Ltda
,

, H� mais de 25 anos acompanhando o progresso de
.

de Jaraguá do Sul e região.

\

Jardim
---

Ltda
Fábrica ,de 'Laticínios

... \

\

'José 'I(ieneÍl·

""

,Rua o-, Waldemiro Mazure6he�� 67 .; Caixa pbstal 155
Telefone 72-0882 _ Jaraguá do Sul _ SC.

)
\

'Compra, venda' e administração de imóveis
\,

Queijo Prato' e Manteiga

-..---. ---

I'

Fléra"'Jar�' de Sylvia
M�-� Frnetuoso

---.--...-

..

Rua Reinoldo· Rau, 585 ;.:_ Fone 72-0768

Jaraguá do Sul _ SC.

Estrada Rancho Bom _. Município de Schroeder

listfldo de Santa Catl:!rina:

-Ót

I I
I I�================II�'·===============
Supel'J1l€rcado e " Açougue Oficina

. de . Baterias Indústria ',de
.

�deira8
Pradi de Deoililae ';ten(�ario ";J,,, Denker Ltda
Chiodini Pradi

Bouquê, corsas, decorações e flores em geral

---.-�--

Av. Getúlio Vargas, s/n.o _ Centro de Informações

Turísticas _ Fone 72-0140..- Jaraguá do Sul ._ SC.

Secos e molhados, bebidas, latarias, e carnes frescas a toda

hora.

Sob a dir�ção de Be.lrhirO MI:!a'�"
;'

I

Desdobramento e beneftclamento de madeiras

.. - .. ,.

---._--

Rua .Ioão Januárlo Ayroso, n.o 2.650 (Jaraquá Esquerdo)
, I '

Jaraguá do Sul ..- �anta, Catarina.

("
"

-' .. "

---.----

Rl!la Reinoldo. Rau, 116 _ Fone· 72-1169 Rua 28 de Agosto, 49.,-- Cx. Postal, 3 - 89258

Jaraguá do Sul _.: Santa Oatàrlna.:

Sindicato dos . Trabalhadores
,>

:,

'Rurais' de Schroeder
� l� "., ',I-

'Rua Mal. Castelo Branco, 3.118 - Fone (0473) 72-0034

89260 _ Schroeder
. .

.

Santa Catarina

'.

Na oportunidade emque se comemora mais um 25 de julho, data '

maior dedicada ao motor.ista e ao agricultor, a diretoria do SINDICATO DOS
TRABALHADORES RUÀAIS DE SCHROEDER, dirige 'seus sinceros cumpri
mentos ao povo e à comunidade, acumulando votos de um próspera pro
gresso, na certeza: de sempre estar lado-a-lado daqueles que são os esteios
da nossa economia: '

.

.

-

.

:Motorista pelo seu dia - ,25 de julho.:
, ",\,� :t:�"

O COME'ÇO DE TUDO ...
'

,

j "A lmportãncla representada pela agricultura, em todos os tempos,
"

'

',' .,' .- j
•

\

.i.. ,(:

prlnclpalrnente, a que hole representa, autoriza a afirmação de que cada

vez que se semeia, sé está plantando se,!,entes de desenvolvimento. Nós
..

quê estamos ligados diretamente com a agriéulfurà, estamos convencidos -

,de que as nossas atividades participam 'diretamente da força desenvolvl-.

,
.

mennsta que engrandece a centenárla -Jaràquá' do Sul.

Parabéns Jaraguá, pelos seus 106 anos. Parabéns, J>,gricultOl;: � ."

>.

Guaramirim _ Santa Catarina .

. ' ," .

toja de Confecções Berthê Ltda

Calçados'e confecções em geral

�venida Marecha',' CFlstelo Branco, s/n.o
_..... _

'

t

, ,

89260 - Schroeder _ Santa Catarina-

. Testemunhando nosso apreço e a mais' sincera consideração, enviamosI
.

nossa mensagem de congratulações ao motorista e agricultor schroedense
e da região pela passagem desde 25 de julho, data a eles consagrada.
Somos partícipes também do desenvolvime.nto desta oper�sa e ordeira
comunidade, a qual nos orgulhamos de pertencer.

Comércio' e Representaçõe�e

Máquinas Agrícolas Ltda
.' , .

-(

Triton, Alfa-Lavai, Hatsuta, Sthilí .Roçadeira' Beaver e S�nta Matilde

Rua Jorge Ozernlewlcz, 42 _. Fones 72..Q870 e 72-0270 _ Jaraguá do Sul,

1.227.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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�AGUA DP, SUL-EDCAO DOS 101 ANOS

_----.....:.-�---.......:...----:-------:----;:;,�:-----.--_--.-------:-----;;..---:COR=:.RII::O�.DO::.:PO:..VO::'
ISEllANA DI! 24 •.• '_;�.DE ,1,-

...... _<

/
_-" .

. ,

,
.

,
/

,

'.

\

\
\
:.\

"

.c

'
.

Com esta mensagem, a Secretarta da Agricultura
edo Abàstecimento e suas empresas.vinculadas,
querém' expressar seu reconhecimento a todos os

.Colonos que, ·CO'11l seu trabalho' diártonos

campos ·e nas Iavour'as, contribuem para

o bem-estar da Hurnanidude;
. --

SECRETARIA D� AORICULTURAÍ
.

- E DO ABÂSTECIMENTO
'EMATER!ACARESc

.

'EMPASC
'CIDA&C
CEASA

'ACAÍlPESC

.

I

. -,

.>'
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Aurea Millier Gftlbba

Tabelli, Designada e Óficial do Registro de Protestos

E61�AL J I

,

, Pelo-pi'uent& edl�! de-�itaçã� pedimos aos senhores abaixo re-:

!acionados , que, co�J.eçam em nosso Cartório para tratarem de assuntos de seus

:Interesses: ',AL�IN� KLEMANN - Estrada Braço do Sul - SCHROEDER - AN-

• 'TONIO 'ROS�'� Rua JOi",,"'e, et«.° - NESTA - ANTONI� Pj:DRO DOS PASSOS

,� .Rua Santa Cruz, s/n.o .:.... BARRA VELHA :...._ ,BENfO AVELINO FAGUNDES -

"RU� Walter, M�rquardt, 175 - NESTA - IND. DE MóVEIS WEBER LTOA - Rua

Anton;o Zimmermann, 'Centro - GUARAMIRIM - JOÃO RODRIGUES - Av. Mal.

DeQdor:o, 305 - NESTA - JOSE MIGUEL CAMPESTRI�I - Rua JoirllVille s/n." -..,.

NESTA - JOSE' MADER' - Rua Er.nesto Lessmann, 2001 n. ° 264 NESTA _.;. TOMA

SEL�I siA'�' Vila TomaseIe, s/n. ° - SCHROEDER - WILsON DORNELES BERNAR

DI -:- Rua Mal. <;t1s.telo Branco - SCHROEDER. - CLAUDIO KIENEN - Rua Join-

'villa, s/n.o..!.. Nesta - HENRIQUE KRENKE - Ribeirão Rodrigues :- 'Nesta -

ERVINO FREDEFIICO HELMUTH PONATH - Rua João Tosinl, 125 - Corupá - HI-
; "

.

�

LARIO DOS SANTOS Estrada Ilha da Figueira - Nesta - IRINEU ARALDI - Lotea-

�e�t� Vailatti - Nesta - JOSE LUIZ KRUG � Rua J�ão Planinscheck, s/n.? -

Nesta - WALDeMAR REECK ,- Rua Max E R. Ziemànn, 120 - Nesta r WILMAR

STENGER - Av,. Mal. Floriano Peixoto, 134 - Nesta - - -

Áurea Müller Grubba-Tabeliã DeSignada

'SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS DE ALIMENTAÇÀO
DE JARAGUÁ DO SUL

,
,

"RESUMO DA PREVISAO ORÇAMENTÁRIÁ pARA O EXERCfCIO DE 1982"

RECEITA P/C. C.S.' P/C· R.P TOTAL

2 . 200.000,00
2.900.000,00 2. 90Q. 000,00,
SOO.OOO,OO 800;000.00

10.720.000,00 10.720.000,00
14.420.000,00 '16.620.000,00

4.105.000,00 4.105.000,00
,15.000,00 895.000,00

2.380.000,00 3.100.000,00
150.000,00 150.000,00
80.000,00 80.000,00

6.730.000,00 8.930.000,00

1 : 500 . 000,00 1..500.000,00
4.500.000,00 4.500 . 000,00

500.000,00 500.000,00
650.000,00 650.000,00
80.000,00 80.000,00

460.000,00 460.000,00
7.690.000,00 7.690.000,00
14.420.000,00 16.620.000,00

1 '

• 2.200.00p,OORenda Tributária
Renda Social
Renda Patrimonial
Renda Extraordinãria

,

Total da Receita ...•............ 2::;.:.::2:=;00:..:. ..:.000=,0:.;;0 ---'__----

DESPES
Administração Geral
Contrlb. Regulamentares
Assistência Social '

Outros Serv. Sociais
Assistência Técnica '

_,....__".__�,....".�::-::---=-=:-;;::�
Total do Custeio : 2.200.000,00
APLlCAÇAO DE CAPITAIS
Bens Imóveis

'

Aquisições
Obras

Mobiliãrio e Instalações
Móveis em Geral
Aparelhos

Biblioteca
'

Veiculas
Total da Aplicação .

Total das Despesas 2.200.00Ô,OO

880.000,00
1 .320.000,00

HANS EGON BUROW
Presidente

,

I JOS� LOURIVAL KLEIN
Téc. Cant. CRC$C-6946

MAURI FERRAZZA
Tesoureiro

SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS INDOSTRIAS DE ALIMENTAÇÃO

DE JARAGUÁ DO SUL

"RESUMO DA PREVISAO -ORÇAMENTÁRIA t;JARA O EXERCrCIO DE 1983"

RECEITA, p/C. C.s. P/C· R.P TOTAL

Renda Tributária 4.500.000,00
Renda Social
Renda Patrimonial
Renda Extraordlnãria
Total da � .. �_ 4'.500.000,00
DESPESA. ;.

Administração Geral
Contrlb. Regulamentares 1.800.000,00
Ásslstênclá Social 2.700.000,00
OutrQS Serv. Sociais
Assistência Técnica

Total do Custeio' 4.500.000,00
APLICAÇÃO DE CAPITAIS '

Bens Im6vels
Aqulslç6es
Obras

'Móbiliário e Instalações
Móv�ls em Geral.
Aparelhos

Biblioteca
VeiculGS
Total da Aplicação •••

'

•••••••••••"',

.

Total das Despesas •.•..•••,.... .4.500.000,00.

4.500.000,00
4.700.000.00
1.1ÓO.000,00

21. 120. 000,00

4.700.000,00
1.100.000,00

21.120.000,00
31.420,000,0026.920.000,00

9.170.000,00
.

, 50.000,00
6.050.000,00
430.000,00
250.000,00

9.170.000,00
'1.850.000,00
8.750.000,00
430.000,OC
250.000,00

15.950.000,00 20,450.000,00

1 .500.000,00 1 .500 _ 000.00
7.000.000,00 7.000.000,00

650.000,00 650.000,00
860.000,00 850.000,00
1QO.000,OO 100.000,00
870.000,00 87(,).000,00

10.970.000,00· 10.970.000,00
26.920A)OO,OO ,31.420.000,00

HANS EGON BUROW
Presidente

JOse LOURIVAL KLEIN
Téc. Cont. CRCSC-6946 '

MAURI FERRAZZA
TesourelrÇ>

. Iiiyel ,l1ll11r ilVislilento cillra a ilDação, ..... ..
'

,

'l
"

- .

�

TEMOS A VENDA' OS OLTIMOS LOTES 110 JARDIM S.AO .LUIZ -
,

"

JÁRAGUA ESQUERDO

im os I o

M�:rc(ãtlô' \ LId a.
Mal. Deo,doro, 1.179 - FOp8 72-1136

�----------------------�------

o vereador-presldente da CAmara de Vereadores dé
Jaraguá do Sul, José Alberto Klltzke, divulgou esta se

mana o relatório das atividades do prlmeil'Q semestte
'do ano, representado por trinta sessões ordinárias e:

duas extraordinárias. No perfodo, foram apresentadas 1Z
moções, 17 Indicações, 9 requerimentos, 2 pedidos de
informação, 17 projetos de leis aprovados, 2 projetos de
leis em tramitação, 4 resoluções, 5 portarias e 1 de-
creto legislativo. .

'

Quanto as faltas dos vereàdores às sessões, o que
menos compareceu foi o oposicionista José GilbertO'
Menel, com sete faltas, enquanto Reginaldo S,Phioche!,
Leopoldo Behling, Adolar !Klitzke e Alido Pavanello, tI
veram uma falta cada qual.

EM CAÇADOR..

Representando a 19.8 UCRE, estiveram em Caça
dor, de 20 a 23 do corrente" a diretora da UCRE, profa.
Iris Barg Piazera, a Chefe. da Plvlsão de Ensino, Profa.

1. Brasília Gastaldl Beitramini e' O Supervisor. Local, de
�-...._�-----------.,...----"'!"'""! '1,\ 'EducaÇ@o, Prof. Arnoldo Schulz, onde participaram do.

XI Encontro SE/UNOE/UCRES. O encontro envolv8!1dQ.
educadores respons,ªveis pela administração do ensino
em ,todo o _Estado, teve como tema central -

"ESC10.lae Comunj<Jade".

eiNE JARAGUA· .

De 24 a ,27, estará em· cartaz n,p Cine Jara�u
.

a

película "Punhos de Aço" e. dias 28 e 29, "Amor Sel
vagem".

Jarasuá: Educa�lo libera bolsas de estudo
à alunos .carentes

.Festa Municipal do (olono em Guara.
-

A cidade de Guaramirim vai promover dias 24
de julho a sua Festa do Colono, com a realização
diversas homenagens ao homem do campo. Cidade
vive principalmente da produção da agricul:tura,. Gu
mirim é uma das maiores produtoras de arroz e ba
As festividades se estenderão por dois dias, com
files nas ruas, bem, como no salão paroquial. A co
são organizadora está a cargo dos extensionistas r
da Acaresc.

As solenidades têm início neste sábado, dia 24
9 horas, quando no Estádio do Seleto haverá a
tura oficial da 2.a Festa Municipal do Colono com a

se.nça de autoridades do município e outras espa
mente' convidadas. Meia hora mais tarde haverá um
tival esportivo entre as equipes da comunidade r
Na parte da tarde viSitação pública da 1.a Exposição
Produtos Agrfcolas e Industrialização Caseira. Feirão
produtos agrfcolas a preço de produtor, isto no Sa
Paroquial. Posteriormente haverá entrega de prê
aos expositores e concurso de integração escola-co
nidade.

'

A principal atração noturna será às 22 horas, co
a realização do Balle do Ola do Colono, no Salão O
Verde, abrilhantado pelo COnjunto de Ritmos S'ocie,

No domingo, às 9 horas, desfile de carros ale
cos e máquinas agrícolas, saindo defronte da est
ferroviária. Às 10 horas reinicio do festival ,esporti
visitação da 1.a Expos}ção de Produtos AgríQOlas e, ve
da de produtos a preço de produtor. Às fã horas, no
Ião Paroquial, entrega de prêmios aos participantes d
tomeíos.

Quatro empresa� Inscritas ao

/"Operarlo Padrlo"
,

Quatro empresas jaraguaenses já s� tnecrever
no Centro de Atividades do Sesi, para o Concurso O
rário Padrão Municipal, iniciativa que anualmente é r

lizada, com muito sucesso. ,As inscrições poderão
feitas até' o final deste mês, estando já confirmad

. partlclpaçâo da Marcatto, Kohlbach. Marisol e Marqua
Empresas interessadas em participar, deverão

trar em contacto com' o Sesi de Jaraguá do Sul. A es

lha do' operáriO padrão do rnunlctplo por um corpo
jurados, deverá 'acontecer possivelmente no dia 3
setembro.

-

,
A equlpe do Grêmio Esportivo, Cruz de Malta, e

.

frenta na tarde de domingo, dia 25, no Estádio EUri
Duwe, em Rio da Luz, r, a equlpe do XV de Outubro,
cidade de Indaial.

(orrelos: Asênda será
-

ampliada em 170.

CRUZ DE MALTA

'O deputado fede�al Artenir Werner, em recente vi
sita à Jaraguá da Sul, encareceu ao Diretor Region
da Empresa Brasileira de Correios e. Telégrafos, em

Florianópolis, uma' urgente solução no tocante a à

pllação da Agência de Jaraguá do Sul. Como resultado
desse contacto, o projeto da ampliação já se encontra
na Prefeitura Municipal para aprovação, havendo, por
tanto, amplas possibilidades de as obras serem concluí-

.. das ou pelo menos Iniciadas ainda no ano em curso. Com
a ampliação projetada, a agência ganhará mais 170 me

tros quadrados de área coberta.
,

'

.. CORPO DE BOMBEIROS
I

o Corpo de Bombeiros Voluntários de Jaraguá do
Sul e o.Governo do Estado, através da Secretaria d
de Segurança e Informações, assinou .no sábado, em Co

rupá, quando da visita do governador Henrique Córdo
va a região, um novo convênio, o que lhe garante um

repasse mensal, a título de subvenção de Cr$ .

1 .065.000,00, praticamente O dobro do que vinha 1'84

cebendo.

CAMARA ,DIE VEREADORES

Ein solenidade, pr.esldlda pelo secretário Paulo Gou-
,

vêa da Costa" a ISecretarl,a ,da Educação entregou dia
16, ú1timo, à diretores de, estabel�cimentos da rede par
ticular, recursos na ,ordem de Cr$ 177.476.791,00 para
pagamento de 3.982 bolsas de estudo à alunos caren
tes matriculados nos estabelecimentos particulares de
2.0 grau e a 282 alunos de 1.° grau, cujas vagas foram
adquiridas pelo Estado. Os recursos distribuídos são
oriundos do 'próprio orçamento do Estado.

O secretário Paulo Gouvêa da Costa lembrou na

I.
\

oportunidade, ,8 importância do programa de boJsas de
estudo, que oferece aos .alenos carentes continuarem
seus estudos de 2.° grau onde o Estado não mantêm a

oportunidade de estudo· e também a alunos excedentes
da rede de 1;0 grau. '

.

A parcela distribuída pelo Secretário da Educação,
diz respeito jl alunes que no ano passado Já recebiam
bolsa de estudo e que agora obtiveram, pela sua apro
vação em suas respectivas escolas, o direito à reno
vação destas bolsas.

Os recursos foram liberados para estabelecimentos
particulares das. cidades de Florianópolis, Tubarão, Cri
ciúma, Joinvllle, Blumenau, Rio do Sul, Lages, Mafra,
Joaçaba, Chapec6, São Miguel do Oeste, ItaJai, Caça
dor, Ararangu�, 'Brusque, Xaamerê,. Canolnhas e para
Jaraguá do Sul, onde foram contemplados 54 alunos, no
valor de Cr$ 1.854.745,00.

Para h ensino de 1.0 grau a Secretaria da Educação
adquiriu, para aillnos excedentes, vagas em Tubarão,
Laurentino, Rio do'Oeste e C�mpos Novos.

Das bolsas 'de estudo à Jaraguá doBul, 36 são alu
nos do Colégio São Luis (Cr$ 1.191.745,00) e 18 do
ColégiO Divina Providência (crS 654.. 000,00).

Inventário sobre arquItetura de
colanização aleml

. A Unidade de Patrimônio da Fundação Catarinense
de Cultura está coordenando os trabalhos de realização
do Inventário de Proteção ao Acervo, dando .contlnuí
dade ao Programa de Incentivo ao legado da colonização
germânica em Santa Catarina iniciado com a realtzação,
no ano passado, do seminário sobre a arquitetura nas

áreas de colonização alemã.
.

Após esse encontro foi formada a Associação pára
Preservação do Patrimônio Arquitetônico da região de
Blumenau, cómposta por arquitetos e estudantes de ar

quitetura que assumiram a realização dos trabalhos lnl
clals do Inventário, desenvolvidos em J.oinville, São Ben
to do Sul e, de acordo com planos dos executores, pos
teriormente em Blumenau, 'de onde 'a Associação é orl
ginári�, Jaraguá do Sul, Brusque. dfJntre outras cidades
de fortes traços germâniCOS serão futuramente -lnventa
·riadas.

O objetivo principal' desse inventário é fazer um

levantamento preliminar do, c�ntt:o histórico das cidades
de colonização alemã, cujo· trabalho final deverá ser
orientado por um técnico.em planejamento urbano que
chegará da Alemanha amanhã" dia 25 de julho, colncl
demente na data,do aniversário de Jaraguá do Sul, per
mar'ft:)cendo aqui. em Santa Catarina pºr um período de
dois meses, �abalh8l'lrl0 especialmente nesse projeto.
Essa atívldade faz parte do acordo entre o Conselho Na
cional de Desenvolvimento Urbano (MInter) e SPHAN
(Fundação Pr6�Mem6rla). Os componentes- da associa
ção permaneceram até o dia 17 em Joinvllle e atendem
agora outras cidades Incluídas 'no seu roteiro.

"

.

Fiel Clínica Veterinária Lida.
Clínica - cirurgia - vacinações - raio x -

, internamento 8 pendo para eles.

,

. Em Jaraguá do Sul, na Rua José Theodoro Ribeiro,
6St"-- Fone 720297, ao lado da E.B. Holando M.
Gonçalves. Atendimento às 3.as e 5.as feiras, das

17h30 às 10h30mln.

Não adianta procurar palavras. Não. adianta tentar·
,

,

arran�ar versos do peito.
A gente ,Ptecl�a ser Simples ao ponto de dizer: Pa

�abé'ns Jaragúá do Sul! Parabéns Agr'ictJltod

p.1:l�a.bé,]'Motorista!

Jornal "Correio do Povo" e Organização Contljbil'"
Cómercial" SIC Ltda.

Comercial Floriani

,\

,
'-

Rev�nda e assistência técnica autorizada
�

SHARP, revendedor DIsmac e conserto de máqui
naS de escrrtórlo em geral. (Temos máquinas de
escrever e somar usadas para venda).

Rua Venâncio da Silva Porto, 331
72-1492 .-. Jaraguá do Sul-SC.

Fone:

\ .

Sociedade Esportiva e Recreativo Vlelrense
l

E D I TAL.

CONCORRINCIA POBLICA N ° 01/82

A "SOCIEDADE ESPORTIVA E RECR�TIVA V�EI
RENSE" através do seu Presidente, comunica e torna pú
blico que encontra-se aberta, a partir d.esta data, a Cán-,
corrência Pública n.o 01182, para aquisição de um Imóvel
localizado na Rua Joinville, em Jal'8guá do Sul (SC), com
uma área remanescente sujeita a medição, edrflcado com
um prédio de madeira <Salão), que servià como �ede social.

'As propostas deverão ser enviadas a secretaria da
Sociedade, sita na Rua Dona MatJldê. n,o 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 completó Com as exigências para a parti
cipação na concorrência, será tornecida sem despesas aos

interessados, pela Secretaria Geral, onde, podem ser obti
dos amplos esclarecimentos sobre o assunto, de terça a sex
ta feira, das 19 às 21 horas e aos sábados, das 9 às 11
horas.

'

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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I JARAGUA D .' J II
� �
I NOS ORGULHAMOS �
II

'

DE vocto I
� �

A cidade está em festa quando se comemora mais um �
aniversário de fundação. Nós nos sentimos orgulhosos em II

CARROÇARIA H.e. _ 26 ANOS DE TRADIÇAO ·E
_

ter colaborado para o progresso desta cidade que se rejubila II
I.
c nesta parcela de contribqição está o árdüo trabalho do nosso li

ATENDIMENTO �MERADO'. 'II.' cotidiano, v�ncendo desafios, c�scendo, empunhando ,a II

1-----.,-------------------- I�
banc!eir. do. trabalho e do

,des_olvlmento. . I�II
EGON SCHROEDER .11 Acreditamos nä força criadora deste povo. Acreditamos

.

'.

,II nos dias de hoje 'e s.abemos que o futuro sempre é bom, I,',
quando ,todos· se empenham: Nós estamos presentes, porque

�, a fé, a �ersi�tência e a vo�de.de ven_c�r, faze� p�e do I
�

nosso lema.
" II

II Estamos com Jpraguá do Sul. Outros 25 de julho virão ß'
li e novan;tente estaremos juntos" numa mesma engrenagem, U ..

fazendo parte da grande máquina propulsora· do ,progresso ii
desta terra. Il

Nesta data, também, par�bei1izamos com o Agricultor e o II
� Motorili'ta, artífices também eles do desenvolvimento jara- li

'I guaense. I
� .

."'.
.

I
'

1I �=========��========••�=====================' � � --�----------�--------------�

�================�.� I
/ I

METALÚRGICA

LOMBARDI' LTDA

. Caixa de médidores, distribuição, luminárias e ferragens
.

gal-vimizadas:

�,
Rua Horácio Rubirii, 56 .- Cx. Postal, 97

Fone 72-1322 -.- Jaraguá do Sul-:- SC.

. ,HorDbnrg -Indústria
de Carroçarias
Blindadas 'Ltda

Caroçarias metálicas e abertas - casas 'reboque - portas

coloniais.

Avenida Marechal Deodoro, 1.479

Fone 72-1743 __;; Jaraguá do Sul-SC.

---0---.-

Bar Müller '

Rua Bertha Weege, 2.800 - Barra do Rio Cerro

Jaraguá do Sul -:- SC.'

"OS I'IOSSOS cumprimentos ao colono, ao motorista, e aos

habitantes de Jaraguá do Sul, neste 25 de julho".

Indústria e Comércio
'I

'

de Móveis e

Esquadrias _

"Rincaweski"

Portas, janelas, venezianas e móveis sob, encomende
'

.

Rua João Januário Ayroso, 650. (fundos)

Fone (0473) 72-0548 - J�ra9uá ,do �ul/ - SC.

,ELETROCAR LTDA

Oficina elétrica com revenda de peças

'.

., i,'

,. Rua João M�:6atto, �.�� __:. Fone 172�0294
'"

" ' ,

�áraguá do Sul - :�p�
, ,:.1. :_'�'

.\,:

. � .,..

"
'

\

I

FOTO, LOSS LTDA
/

Tudo o que você preeísa, das melhores marcas e

procedências, em foto, eine e som.

---0---.-

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 302 - Fone 72-0181

Jaraguá do Sul -:" SC.,/

CURTUME ARNOLDO

SClIMITT LTDA

"Jaraguá"
---'0---.-

I· ,

Rua Walter Marquardt, 1.548 .- Cx. Postal 54

End. Teleqráflco "CoragLiá" - Fone (0473) 72-0670

Jaraguá do Sul -'SC.

LOJADÂS
'l'INTAS LTDA

Revendedor exclusivo das tintas Coral e Ypiranga ,

---_.---

"-

Av. MaL' Deodoro, .499"':":', Fone 72-0204

J�rag'GádoSul � Santa 'Óàtarina:,

,.
.

ESCALAMETROS ·EDWI

'LTDA
. ,

. Rua Prefeito' José Bauer, 134 - CaixJa Postal 32

Teleqr, "Edwi" - Fone 72-0658
.'

-Jaraquá: do Sul - Santa Catarina.

.. , metrc a metro, em busca do progresso" .

Laboratório Oswaldo Cruz

Análises ,Químicas.
Direção: ,Ora. Maria Cecilia Cardoso Resende

Rua Reinoldo Rau, 576 - Jaraguá do Sul

Estado de Santa Catarina.

, I

FERRO VELHO,
.

'

MARECHAL,
Engelmann &' Cia Uda.

Oomérclo de Veículos Usados - Peças pl Veículos - Ferro'

Velho - Transporte de qargas e Serviços de Guincho.

Av. Mal. Deodoro da Fonseca, 1 .650

Fone 72-0874 - Jaraguá do Sul - SC.

Oficina Técnica de

Refrigeração Tex Frio Ltda
'.

. \

.""'-
. \'

Assistência Técnica: Consul, Prosdócimo, Springer Admiral,

General Eletr�c e Bebedourns LG.

Rua Reinoldo Rau, 380 -' Fone 72-1026
I

Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

,

Especializada em Volkswagen

Serviços de mecânica, lataria e' pintura
'�

"

.' .'

Rua Leopoldo Malhelro, 67 - Fone 72�1 059

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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JARAGUA 80 SUL_IÇA0 DOS 106 ANOS

I
,

,

I
Parabéns, ao Parque

Industrial de Santa- Catarina
•

o Colégio' "DIvi� Provld6n,cia" se �ongratula com a comunidade jara
guaense pela passagem dos 106 anos de Jaraguá do Sul, colocando fé e

,

esperança no povo que iniciou e propaga o progresso à cidade. Com votos

de alcance do mais pleno êxito e contínuó desenvolvimento integral, pa...

rabeníza a todos 'os cidadãos do, município.

"Hoje você vê a flor. AgradeÇa a semente de ontem".

I

,
'

Na data' que' marca o transcurso do centésimo-sexto aniversário de fun
dação de Jaraguá do Sul e no dia consagradp ao agricultor e ao motorista,
constitui especial deferência podermos saudar tão significativos eventos.

Cartonagem Jaraguá Ltda

Caixás, -de papelão ,pinho forradas ou cruas, caixas em cartão duplex éom
ou sem impressão, papelão para camisas I

e prato'de papelão.
. Rua Walter Marquardt, 1 .425 - Jaraguá do Sul - Santa Catarina.

\ ,

I
- Serraria e 'Beneficiaínen�o

.

de
.

' ,Madeiras Rio Molha Ltda
Madeira beneficiada, forro, assoalhos, lambrís, rodapés, meia-can&, vistas

para janelas e portas, madeiras' para construção em geral., \

Rua Curt Vasel -:- Fone 72-0550
, Jaraguá do Sul .' Santa Catarina

•
\

Congratulando-se ao júbilo da população
pela passagern de rnals um anlversárlo de fundação da,
cidade, cumprimentamos lqualrnenté ao agricultor e '

ao motorista, Resta data tão significante
para todos nós.

Jaraguá, do Sul, és' chama viva que permanece em cada jaraquaense, e

é este o motivo de seu progresso e desenvolvimento atual, pois cada um

orgulha-se deste torrão e tudo faz por sua grandeza e pela presença con

tinuada de seu nome ne cenário catarinense e brasileiro. Nos' parabeniza
mos, também, neste 25 de julho, com o' agricultor e, mótorista, pela sua
expressiva partlclpação nesse contexto.

SALVITA .. Sociedade
--

Assistencial 'ao Lavrador do

Vale do Itapocu,
..

�

, \

• ,I

A Rodolfo Jahn " Cia Ltda, acompanhando o progresso agrícola e industrial

de Guaramlrlm e do Vale do ltapoou, tributa a mais calorosa e .stncera

homenaqem ao homem do campo e ao motorista pelo brilhante trabalho
, I

quê' vêm desenvolvendo, com o seu labor dignificante que engrandece o

progresso catarinense e brasilelrc.

GlJ�uamirim Santa' Catarina.

A história de uma cidade
é feita pelo seu povo,

pelos seus Irderes
e pelas iniciativas por eles tomadas.

Rendemos as nossas homenagens a
esta operosa comunidade que

estä construindo há
, \ 106 anos o progresso

,I de Jaragu6. cio Sul:

\

LUíS

Esttada do Sul - Km. 28 _;_' Caixa Postal, 42 -, Fones 73-241· e 73�222

Endereço, Telegráfico: "R�ja�" � 89258

COLÉGIO

I Nos orgulhamos do espirito progressista desta gente.
Dinamismo,
fé e dedicação.
Fatores predominantes
que fizeram
a cidade' proqresslva " ,

. .

"

qqe é hoje. .

.

25 de julho - Jaraguá do Sul, 106 anos. Dia do Agricultor e do Motorista,
aos quais cumprimentamos afetuosamente.

.. :,;;

Nanete Industrial de,
\

Roupas Ltda
\

Malhas de algodão, lingerie e pret-à-porter •

Po�to de Venda junto a fábrica (Ru� Walter Marquardt,' 1180) e na Rua
Remoido Rau, 606 - Jaraguá do Sul - SC.

I

I
Parabéns.
No transcorrer Ete mais um. \

aniversário de fundação ,de Jaraquá do Sul,
aproveitamos a oportunidade para prestar a
nossa homenagem a toda a comunidade, como também ao
colono e ao motorista, que têm .parcela decisiva de
contribuição no progresso desta terra,

Argi ,Ltcl:a

Furgões, cari'oçarias metálicas, abertas 3.0 eixo.1
I

Rua Dr. I Enrico -Ferrni, 113 (Jaraguá Esquerdo)
Fone '72-1077 - -Jaraquá do Sul - Santa Catarina�'

I I

, I

Dalceli's Indústria e Comércio
de Malhas Ltda

Alta qualidade Modelos exclusivos

Rua Carlos Blanck, 229 - Fone' 72-0581 _

-Jaraquá do Sül Santa Catarina

Vivemos um clima de euforia, com trabalhos contrtbultlvos
\
.ao bem-estar comum. Participamos da aceleração
de um desenvolvimento acelerado. \ Partlclparnos

. da dinâmica do 106.° anlversárln de Járaguá do Sul, o \

3.° Parque Industrial de Santa Catarina.
\

i

RodoHo ,lahn, & Cia. Ltda

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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A nossa mensagem �
fi
I
11

" II
.1 II
h ß

·11 Neste aniversário de Jaraguá do Sul, queremos homena- II

� gear entre todos os.membros da comunidade,
I

um que é de II
I

fato o, grande responsävel pelo progresso de nosso município: �
r

I n
��------------�----�------------------ II OtRABALHADORJARAGUAENSE! II --�--------�-----------------------------

'II
'

,

II
II
n

II
A você, lndustrlárlo, funcionário, público, comerciante, ,I

II

bancário, agricultor, motorista, autônomo, enfim, a todos II
quanto contribuem com o seu trabalho Simples ou complexo, II
mas sobretudo ,honrado, a nossa mensagem de carinho e de �
muito respeito por tudo isso que você tem feito em prol do II

I
' n

I desenvolvimento deste município. ii

ij � .

I �
� . �
II 25 de julho - Jaraguá, do. Sul 106 an,os de fundaç�.· �
" p
II Dia do Colono e do ·Motorista. n
Ü II
n rII

�
"

.

. ii
-------,---------------------------------------- �=-==��=======�-��===============:====�=' -------------------------------------�---------

...

Discoteca Zehnder .

-----------�--------�------------�------

A MAIOR E A MAIS COMPLETA DISCOTECA DA CIDADE
\.
\.

�

DiscoS, fitas, toca-discos,. rádios, gravadores, caixas acústi

cas, amplificadores, reguladores de voltagem, antenas de

carro e tv, alto-falantes e tweeters.: captador e acordÓamen-'
to parà violões, agtllhas e cristais, pó�ta':'discos e fitas.

MATERIAL ELETRONICO, CONSERTO$ E

tNSTALAÇ6ES EM GERAL

Dúas lojas: Rua João Pícolli, 153 e R'ua Francisco D.Medei

ros, 157 - .Jara�:uá do Sul- Fane 72-1093,- Santa Catarina.

Piso Lajo Material de
\ '

Construção Ltda

,

,Materiais de construção em geral

Av. Mal. Deodoro, 1.771 (próximo à ponte do Vallattf)

-

Fone 72-0926 - Jaraguá do Sul .,.... SC.

Funilaria Jaraguá Ltda

Calhas pára todas as finalidades

I,

Rua Felipe Schmidt, 279 - 'Fone 72-0448

; Cx. Postal 228 - Jaraguá do S'ul - Santa Catarina.

Terraplenagem Vargas
Tubos Santa' Helena

,

Ímobiliária Santa' Maria

. e igora também_ a
'

,
.

/.

Comercial Jaraguá Ltda

saúdam a população jaraguaense, ao colono e ao motorista,
\

<
•

I

pela passagem des!e 25 de julho.

fraterna!
Fábrica de acessórios para automóveis e caminhões.

.
,

(

f\ua João Doubrawa, 85 - eXil Postal 0-17 -- Fone 72-0435

End. Telegráfico: "Renovadora�' - Jaraguá do :Sül .:._ Santa

Catarina.

Fiel Clínica Veterihária

.Ltda

Clínica - cirurgia _,. vacinações - raio x ,....; Internamento e

pensão para cães.

.

Rua José Theodoro Ribeiro, 657 (Ilha da Fig'ueira) - Fone

72-0297 - ao lado .da E.B. Holando Marcelino Gonçalves.

.Atendlmento das 7h30 às 10h30min, às, terças e quintas-feiras.

FOTO PIAZERA
Defronte a Prefeitura ,Municipal, na Av. Mal. Deodoro, em

-Jaraquá do Sul.

___ e· _

Serviços fotográficos, equipamentos foto, cine, som e agora,

também, . vídeo. Atende serviços fora do estúdio.

, .

MECÂNICA. JARAGUÁ
LTDA

I .

Oficina especializada em motores da linha diesel, caminhões,
tratores, venda de peças em ,geral, adaptação de turbinas em

motores'Mercedes Benz.

i

Rua Leopoldo Malheiro, 40 - Ox, Postal, 233 '

Fones:.72-Q614 e 72-1311 -:- Jaraguá do Sul SC.

Persianas Pedlex Ltda
.0;.. "'._

Indústria e comércio de persianas, internas e externas, box

para banheiro, divisões, esquadrias de alumínio e artefatós

de madeiras.

.

Rua -Jolnvllle, 1.839 - Fone 72-0995

Jaraguá do Sul r: Santa Catarina.

•

,

Cahite Empre�ndimentos
Imobiliários Ltda

Construção em geral

___ e _

_
Rua -Oulntlno Bocaiúva, 64 - FOl1e 72-0372

Jar;:tguá do. Sul ....... SC.

N�ssas homenagens, nesta data,. ao Agricultor - pel� sua

�al iosa e expressiva contribuição ao progresso de nossa terra: ao Motorista

- autêntico condutor de nossas riquezas e, aos JaraguaenSes - tradutores

do noese desenvolvimento, na passagem dos 106 anos de fundação de

Jaraguá do Sul.

Esta é a mensagem sincera e amiga de
/

. I

E 'CAFÉ

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



JARAGUA DO SUL-EDlÇAO DOS 106 ANOS - CORREIO' DO POVO/SEMANA ,DE, a4 a • Og �U4lQ Qt: 1,�.

. ic w_ ...u ,_ *"'!!X5ä4UiJ!ihr;

COLUNA ROTAR IA DE ECOLOGIA S.A. nó
que toca os resrduos de
fégu)� . �!i RãQ é só isto:
a MuniCIpalidade POdert,
por exemplo, fazer campa.
nha de abertura de fossas
n� morfldiaJi" ilTJ.l1.�qlQ�Q f.'constatada excessiva poluto
ção por dejetos caseiros
Atualmente a FATMA est

\

efetu,�nd� - cQm ap'
unlversltérlo levantá
m�!1to ,94� fC!).l\It� de PQl\t·

, çª� no V�I(t do Rio Itall:lf.
É 'tempo de que Isto tarn.
bém se faça em Jaraguá do
Sul. Mas, como a FAi'MA
� órgão meramente con

sultivo, importa que os' ja.
ragJ.lens.e� - o que inclue
especialmente os capitães
d,a Indústria - salvem seus

pröprlos rios.

FENAME I

Os
.

fiOS soco,rroFundação Nacional de Material Escolar '-'EC

Vende Màterial EscQlar (cadernQS, 1��iS, caneta

etc) e Material Didático (Dicionários" Atlas, etc)
a preço baixo.

/

José Alberto Barbosa

Clamam por urgentes es

forços de recuperação' os

prinoipais rios ' jaraguaen
ses, agredidos pelos mais
divessos poluentes indus
triais e domésticos. ainda
no Qia 11 de julho corrente
o rlo J�raguá apresentava
se todo avermelhado, atin-
gido pelos detritos indus-
trias e domésticos. Ainda
dlversas formas viventes
(pei�es, crustáceos, inse-
tos, plantas) demandam

. olUita o�igenaçãp das á-
guas,. Os robalos, por e-

xemplo, a exemplo salmões"
justamente procuram as
nascentes e suas eorr.ede.i.

donde os casc�dqs .-� OU"

tros peixes - passarem
fome. Faltando �eixes �

especialmente os cascudos
- �tã,9 RrqU,terlilm os·

borrachudos já que estes.
desovam impunemente, co-

1l)0 se tem npta,d.o em Ja

ra�uá do StJl, onde os in
cômodos lasetos slmullfde- /

os já atacam em moradias
'muito distantes dos rios.
As . grandes malharias de
Jaragúá do Sul . precisam,
'por si mesmas, em esforço
comum sendo'o caso, pro
gramarem solução a curto

prazo pa�a ta,l ,p�oblefl1.a. O

mesmo . esperamos da Fe-

sos modos e por vánios mo
dos sua extinção é causada
Os cascudos, por evemplo,
tem por natureza desovaram
em tocas dos barrancos sub
aquáticos. nas paredes ro

chosas. As "tmtas, deposi
tando-se no leito, inclusive
nessas tocas, impedem ' a

desova. Os cascudos ade
mais altmentarn-se durante
o dia do Iodo e 'aPlenas à
noite costumam vir à borda
dó rio para desovarern as

farv�s d,os borrachudos e de
outros lnsetos ribeirinhos.
Ora, as tintas ellmlnam o

lodo alimentar, por forma
r.em crosta fiG fundo do rio,

ras porque precisam de á
guas limpas, oXigehadas.
As tintas residuais ficam no

leito dos rios, cobrindo as

pedras, eliminando flora e

faunl! .1YI4�a.�, d�truindo
o ecossistema', interrom
pendo os ciclos biológicos.
Vão morrendo os camarões
de-água-doce, os lagostins,
as larvas. O plancton é
destruído. A consequencla
ê lógica: os peixes morrem.
A própria alteração do Ph
da áfJl,I,a �f:eta OS Imixes e

traz riscos para os que
pescam e comem peixes de
águas assim oontarníriadas.
Os pei�,es. s@frero de diver-

.� PQM9S de v.eru;I,l!S em· t�qos os �{�Qns.
Vende por vale Postal
Convênios com prefeituras, Cooperativas e .As
sociações. I'

INFORMAÇOEl?:

FENAME'
Rua Miguel Ângelo, 96
Maria da Graça
qEP 20.781 - Flio de Jenelro - RJ.
Tel.: (021) 201.1122

I-

,

MUNICIPALPREFEITURA MUNICIPAL
DE MASSARANDUBA

. PREFEITURA
- .

GUARAMIRIMDE

I'

I
•

o labor e o sacrifício ufanam-se na mais memorável das rnanl
festações,' na mais .söllda das convenções e na mais transcendental cer
teza de seu futuro, testemunho merecêvel que a história reverencia, per
petua a cada dla, a presença do agricultor, ao qual enviamos nossa men-,
sagß.fTI de cqn9r��ul�çQes.

Congratulações essas àqueles massarandubenses e catarinenses
do Vale do Itapocu que lavram a terra na busca do seu sustento diário
e que, com sacrifícios inauditos, contribuem declslvarnente para o progres-
so e para

'

o desenvolvimento de toda a nossa mlcrorregtão. '

Saudamos também ab motorista pela data e ao município co-irmão

Jar�gu4 d9 ,$ul. pelo seu centéatmo-sexto ane d� fundação..

Massaranduba, 25 de julho de 1982

Na oportunidade da' passagem do dia do agricultor, comemorado
neste 25 de julho, ª Prefeitura Municipal de Guaramirim, por lnterrnédlo
do Poder Executlvq, cumprimenta efusivamente a todos os homens do
campo, que com o �eu braço forte, destemor e amor ao trabalho, fazem ° '

progresso deste MLI;nicípio.

Aos gu'ar�Ullirenses e catarlnenses desta reqläo, a nossa mensa

gem de otimismo, com votos de que continuem sempre vibrantes na luta
do dia-a-dia pelas cenqulstas de seus. nobres e justos objetivos.

Guaramlrim, 25, de julho de 1982

SALIM JpSÉ DEQU�CH
, \ PREF-F;:tTO MyNICIPJ'LDÁVI'O LEU - Pf4EFEITO MU,.ICIPAL

A ÁPESC - ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E· EMPRÉSTIMq
'S�TA CATARINA, UNIDA· AO, PO,VO, JARAGUf\ENSE

CO,MEMdRA NESTA DATA MAIS UM ANO" DA
I �

FUNDAÇÃO DE JARAGUA DO, SUL E PRESTA � ·SUA
. ESPECIAL HOMEN�f\GEM AO, CO,LONO,.

\
�

"

'

DO, ' VALE DO, ITAPOeI}.

DE

.
,

),

i
.1

I. '

\

/

- "onde· qualquer---------------------------

dinheiro"',- .""
dá

•

marsdinheiro
" .

,

aragua

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Em todo esse tempo,
1 06 anos, nossa cidade

:atingiu grande destaque
econômico,
baseado na indústria, no comércio

e, principalmente, na agricultura.
1: por isso que parabenizamo-nos
com todos aqueles que contrlbulrarn
para este sucesso.

"

Irmãos - Indústria,S.A.Gumz
, t

',�Comércio, e ,Agricultura
Leite pasteuriz. queijo prato, queijo pannesão ralado, creme de mesa

I

pásteurizado, manteiga da marca "Sant'Ana" e o gostoso e nutritivo

i'Chóco-Leite" •

•

Rua Gustavo Gumz, 488 ,....... Bairro Rio Cerro ,,:._ Fone 72-0122

Jara:guá do Sul - SC.

\.

CÂMARA DE VEREADORES

DE JARAGUA DO SUL

Na data em que prestamos nossas hom�nagens' pelo transcorr.er

do dia do celono e do dia do motorista, cumprimentamos
também, a todos os jaraguaenses pela passagem

do centésimo-sexto anlversärto de fundação
da cidade, fazendo chegar a todos o

nosso mais fraterno abraço.

Jaraguá do Sul, 25 de julho de 1982
\ ,

José Alberto Klitzke

Presidente

..

sinceras homenagens:
AO' COLONO

pela sua expressiva contribuição ao

progresso de nossa terra;

AO MOTORISTA

autêntico oondutor.de nossas riquezas, e

:AQS". MUNfCIP�S 'JARAGUAENSES -,

..r

._'"" . _, "' ...

� Nossa ho�enagem aos pioneiros que, com luta e' sacrifício, dedicaram-se
integralmente para que o povo possa dar contlnuldade à. comunidade que

festeja seu centésimo-sexto aniversário de fundação. A nossa mensagem
\

de otimismo também eo agricultor e motorista pela'data de 25 de julho, à"'

eles também consagrada.

I

.s

"

"

. CONFECÇÕES
- ...

SUELI, ·LTDA

Veste bem Senhor;w e Cria�

Fábrica e lojas: Av. Mal. Deodoro, 1085 e Rua Reinaldo Rau, 530

Edifício Bérgamo - Fone 72-0603 - Jaraguá do Sul _.:.. Santa Catarina.
I

I

I

E nesse, gradativo proqsesso que se tez sentir. nos últimos anos,

a participação do Frigorífico Rio da Luz S.A., sem falsa modéstia, foi mar

cante. Por esta razão, em seu 106.° aniversário de fundação, não podíamos

,....... administração e funcionários - deixar dá manifestar a todos os jaragua-.

� ,i

A cada novo aniversário que se completa, verifica-se que Jaraquá
!

do Sul avança pujantemente rumo ao desenvolvimento.
,. ,

-

enses as nossas congratulações pelos sucessos alcançados.

Sucessos esses que foram possíveis, graças a decisiva presença

do agricultor, permitindo 'que atingíssemos nos dlas ' atuais grandes seg-t ,

mentos do mercado nacional e internacional de frangos.
•

,

A nossa homenagem a todos neste 25' de julho.

,

. "
.

'I

Fril.: Frigorífico Rio da Luz S.A.

Estrada Rio da Luz s/n.o - C�. Postal 218 - Fones 72-1984 e 72-0594 '

. , Jataguá do Sul ,_ Santa Catarina .

METALÚRGICA ERWINO
MENEGOTTI LTDA

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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. \ AV·ISO

. '

A. 'Prefeitura ,Mwnicipal de Jaraguá do Sul aVi
sa.e todos -os contribuintes do IMPOS'fO PREDIAL' I
t 'fIiRRltORIAL URBANO e taxas inerentes, em

'.
,.

atraso com os pagaméntos' anteriores ao e!l$:erciciç, .

de 1982. tnscrites, em DIVIDA ATIVA, para Ilqulda
rem o' seu débito até o dia 31.07.82, pois até este

prazo' estarão. Isentos de juros, multas e correção
monetärla, segundo prevê o artigo 2.° ,da Lei N.o
857;1$Z.· ,

. \'

Av�sa também que o IMPOSTO PREDIAL 'E
, 'T�.flRITORIAL URBANO, s'eglJnda parcela e poste
ripres, já está sendo cobrado Pela Tesouraria da
Prefeitúr:a, sendo o dia 31.Q7.82. o prazo fatal para
beneftclar-ee do desconto especial de 20% sobre

.

o IPTU, .oonforme artigo 1.° da Lei n.o 857/82.

,

,

��ragl:Já do Sul, 12 de julho de 1982.

VICTOR BAUER

Prefeito Municipal
.

.

,

', .:

'I

,

1 .'KU$Z, �

........., 0'

.Artefatos .de···

./

\ � ·:i
'.'

-, -.

�nimo-nos às manifest�çõ,es' comemorativas ao

,'sniversárto de fundação de daraguá 'do Sul, exter- .

nando� oossos, C:JÍm�ri�,ruo�;�.a .afirmaÇão de per
tencer com orgulho a esta

.

terrae
"

,

.

.

, �.

Sàuclam�s\·também, neste '25 de julho, ao agricultor
e ao motprista, que cOm seu tr:abalho,' contribuem

.

',. ,',.' ,I '�"

'pàra elevar este mu�icípiQ. 80 lugar .�é déstaque.
ein que se encontra.

"

. 'e

. Maten�is' de proteÇão -- 'fuvas, aVéntais,;

Perneiras, etc.
" �t

'

I

� ',�: ê; . ::.:.;� .• ,��'. _

Rua Expediciónário' Cabo- Harry Hadlich, 865 I

C�. Postal, ,142 -. Fone 72-0682

JaraguÍi 'do Sul. -Santa Catadna..
.' I ", .....

�----"""'"'---------_._-...........-......._-------------�-_,;-------------'"""!"--_......:'>-;.
.•;.,;',' :�.,." .:..�--,.._---_..Q;.----;..._-......-----

'.

Posto .Maréolla
.

,
, Artemóveis Gielow

Ltda,e '

, Transpórtadqr�
I

,
.

. ,I

Móveis em" éStilo"colonial,

Marcolla Ltda
I,

--_.---

"'__--, .

Rua. Joaquim Francisco de Paula, 36ß
. ,

Rua Gustavo Gumz, 359 - Rio Cerro, II'
,

,

,
.

Ox. Postal, 182 - Fone 72-0478
I

Jaraguâ do Sul - SC;.
"

Fone 72-0824 - Jaragltlá do Sul - sc.

r.

,

t

',' ,

No dia em que �araguâ' do Sul comemora '0 seu 106.0 aniv�rsáriPt
de fundação, sentimOs, que .o progresso' faz sentir-s� e q desenvolvllneRlQ;
é 'a prova mais concreta do esforço e da dedit:aç� do seu povo.

"

. A administração municipal, recdnhecida pela participação de tc).,

dos jaraguaellses no engrand,eciment,o do �uni.eípio,. expressa, a sua gr�a.�
tidão aos bravos colono� que deram OS primeirOS, pa�os �

na �on�tr��
deste grande Município, produtor �e. riquezas,' �$ quais sao dlstrlbOI�
por' todos os rincões da 'nossa Patrla, 9raças a coragem dos val.ow.�os

.

.

, I
moteristas. '

.
O aniversário de J�ragu'á do Sul, () .Dia do ��Iono � o:�ia de Mo·,

torlsta, comemorados no dia 25 de julho, são' do mass alto slg�lflca�o, para .

a coletividade jaraguaense �, por isso mesmo, esta _data. e :motfvo d�
'júbi.lo para aqueles que governam e para aqueles que, atraves do � Ira

balho, engrandecem o Municí�io. I

'

Jaraguá do SUl, 25 de julho de 19,ª'..
,

,

,

\

-,.,.',

"

VICTOR 8AUER
Prefeito·Municipal

.

..

, I

'" ".'

o .culto 'ao passado e às .tradições nos estimulam a 'continuar o �rabalho 'de conquista de: um futuro' prornlssor para nossos' frlhes, calcados no'
'

exemplo de bravura dos fundadores e defensorés desta cernunídade. A todos os jaraguaenses e em especial ao motorista; '8 nossa homenagem pela,
passagem .deste ,25, de julho.

'. 'I

'Í :\ i .:-- (:

.

i t',."
)

': j;, � .. '� l' .,':0' 1 ';., 'Y' .,-, I:.
" '"

Esta é a mensagem da

,"
, ir" ....... ,

': \.�
�..

f,
.._ ?,

" "-',;_} ;' �

"

",
,_,- ':l

..�
..

,

•

i;.l,'.,
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-:íA"RAGUÁ DO 'SUL-EDIÇAO DOS 1�6 ANOS , 1

,� Yi:',
.' ! ..

Prefeitura' Municipal
�

. �
.

" Nêsta festiva'" data para nós "fodos - 25 de julho...!.. a Prefeitura
Municipal dê ,Schroeder -' através do Poder Executivo, não poderia estar

'alheia· ao acontecimento, sàõedóriã'�dá" impó'rtãnê,i� qu..e'�tantó"ägiicultor
como rnetorlsta desempenham na vida de uma comunidade como a nossa,

de gra�de vocação aqrtcola.
I ,

� A municipalidade ,schroedense se parabeniza com todos os agri-
cultores e motortstas desta microrregião, assim como corn daraquá do

Sul, município co-irmão, pelo seu centéslmo-sexto anlversárto de fundação.
",

Schroeder, 25 de julho de 1982
. Helm,uth �ermaßQ ,Moritz Hertel - Prefeito Municipal

.}

Três significativas datas marcam o calendárlo: 1,06 anos de

fundação de Jaraguá do Sul,'Dia do .Oolono e dia do Motorista. Todas elas

adquirem conotações especiais, pelo muito que representam a todos nós.

A primeira diz réspeito ao progresso de nossà cidade; a' sequnda é a essên

cia deste mesmo progresso e, por fim, a terceira, permite que o mesmo

prowesso viceje além de nossas, fronteiras.

,

Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias :Metalúrgieas�

,

"." \_. ,I , � , • • ';I' 'f'...· I' ,

Mecânicas e do Material"
Elétrico'.' ,de

,
' Jaraguá' do .Sul

Diretoria: Celso Salustiano Medeiros�Presidente. Lino Dalpiaz-SecretáriQ.
Ovídio $pézia-Tesou:reiro� ,

,

," f , '

.._ ,.'

Construtora. ,5'erla Ltda
Constllução civil, engenhar.ia e c()�rçio;.de materiais de cónst_ruçãe

,

Rua João' Picolli, 94 _:_ Edifício Carlos Spézia � Térreo - Fo�e 72-0214

Jaraguá do Sul Santa Catarina.'

. ,

"
I

,

• j ':

Meste 25 de julho, data de tantas comemorações importantes,

" ,queremos ser portadores das ,m�lhores homenagens ao, povo jaraguaense

pela trajetória âe trabalho e progressO' que marcaram 106 anos de �l;'a
his,tória. Weste 25 de julho, também, nossos cumprimentos' aos cblçmos' e

I
�

aos motoristas�
,

Nossa mensagem
, �

,

Aos colönizadores desta - terra que; de longe vieram para seme�r o pro-
I'

Hoje, 106 anos depois, Jaraguá do. Sul é um ,dos maiores ml!nicípios cata-
, I

rinenses! Sentimo-nos' felizes
,

r
t

e contribuirem aqUi estar para esse pro-

gresso.

;;

W"ldemar _Rau & Cia. Ltdà
Comércio em geral e açougue

Rua Presidente 'Epitácio'Pessoa, 3.550 - Fone 72'-0894 - Jaragl!lá d� SltIl-SOI'

..
"H,'

,Krause desponta"na INerança 'do VarJlo182
o IV éam�eonato Varzeano .de ,FlJtebol G!varjãq/82,

aqora em/ sua fase semifinal, após a par"li:z:ação havida dia'; 1,
em virtud,e d� reallzaçäo da ,d,ecisão dã' Xlf Copá .'dö M'undo de
Futebol, teve uma nova rodada realizada . .domingo,' ino Estádio

AntOnio Ribeiro; na Ilhá, da Figueira. ,Três vitórlaa, foram re-
,

gistradas-; Olímpico 2x0 Ferroso, Estofados Krause 3x1 �empre
Unidos e Vila Len21i 3,)(0 Santo AntOnio.. ,:, , .;: ; ".'

,

,Com estes resultados é após 'três rodadas pelas' se-
mifinais, a equipe da Estofados Krau�e é a líder absoluta, I,com

,seis p o n tos, s e g u i d a pela Vil, J:,enzi .que: teRt, cinco,
Olfmpico trê's,' Sempre Unidos dois" Ferroso e S8I;Ito AniOnio
," ;lo �

um ponto.
Amanhã, dia 25,' jogarão' às 9 horas � .,,$raLise. x

Ferroso, Vila Lenzi x Sempre, UnidllS às 13h30 e, às 15h30,

Olímpico x Santo Antônio. Dia 1. o de agosto acontecerá a úl

tima rodada desta fase,' quando serãe' conhecidas as finalistas I

que decidirão o título. i

' ,

CORREIO DO POVOJ,SEMANA DE 24 a 30 DE 'JULHO' DE 1,98�

"

O Rallye Clube de Florianópolis e -o Járaquá Motor
Clube, com a supervisão da Federação de Automobllls-
rno .do Estado de Santa Oatarlna-Fauese, '\-ealizará I'WS

' ,

dias 24 e 25 de julho, hoje e amanhã, uma PrOV� de re

gularidade denominada "I Ràllye Brelthaupt-Lafer", vá
Ilda .pela 5.a Etapa do Campeonato Oatartnense de

Rallye de 19,82. ,

'A prova terá sua 'largada no dla. 24, às 10 horas, Começou no sábado passado, a partlcipação da Ele-

na rua Reinaldo Rau, 'aos fundos da Prefeitura Munici- trornotores Weg no Campeonato Estadua'� Seslaao de

pai, com cheqada 'prevista para, às J1 horas no Motó- futebol, quando Jogou em Joljivllle, no Estádio ALbano

drorno Getúlio Barreto da Silva, i'sto .apös realizado o SGhmidt, diante da Fundição Tupy, arrancando um 'óti-'

"slalon" , em que os carros percorrerão inicialmente um
mo resultado, empate sem abertura LdEi., contagem. �wa

trecho aproximado de 500 rnetros contornando pique- se ao final da partida, houve um qulprocõ entre torce

tes, daí seguindo por estradas do ,interior, num per-
dores da Weg e jogadores da Tupy, porém, o resultado'

curso de 60 km. A segunda fase terá a largada às 14 da partida foi mantido, .multo embora dirigentes da equl

horas, no Motódromo, com' retorno- ao mesmo local, 'pe bugrina tenham afirmado que não viriam dlsputan a

após os pilotos percorrerem estradas, seeundârlas, ein segunda partida em Jaraguá do Sul, que. será.às .15h30

pavimentação, dos municípios de Jaraguá do Sul, Co- deste sábado, dia �4, n� Associaç�o Recreativa Weg.

rupá, Guaramirim, Schroeder e São Bento do Sul, com', .: �a segunda-ferra, dla 19, também b,?nt�a a Tupy em

o "rreutrallzado' para almoço e soeorro, rneeãnlce ecor- Jom�"'e, a Weg perd�u n� futebol de salão, por 4,a 1

rendo na localtdada de Rio Vermelho, em São Bento. e, dia 26, s�gunda-�el.r�,. as 20. �or�s, em -Jaraquá, a

No domingo, dla 25, 'no. Motödromo do JMC acon- se�unda partida decldlrá quem Ira disputar a fase se

tecerá urna prova extra, com a disputa de "prlme" na gUll1te do campeonato.

parte da manhã. Além de troféus aos melhores, clas
sificados, haverá um prêmio de 9r$ 50 mil ao vence
dor' da cateqorla "Graduados" e outro de Cr$ 25 mil,
para o vencedor entre os "Novatos".

'

Os vencedores receberão os
'

prêmios constantes Á Liga. Jaraquaense de Futeb6nrá' realizar no �próxi-
do "I Rallye Breithaupt/Lafer" às 12 horas de domingo, mo dla 30 de julho, 'sexta-feira, uma reúníão' em sua sede, na

no Motódromo, onde haverá uma grande feijoada. I rua Jacob Buck, .corn dirigentes e ou representantes credeneta-
As autoridades da prova serão as seguintes: Co-· dos de clubes afiliados, para traçár metas e detalhar sobre os

missão da Fauesc - Djalma Lopes Reis-; Diretor <;:Ia campeonatos regional e juvenil desta tempó�ada,' A inforlhação
Prova - 'Leonel 'de Paula Neto; Diretor Técnico Leon�1 é do presidente Mário Vitório Rassweiler, acrescentando que. es
de .PßtJla ,Ne:to; Diretor - Francisco Carlos Vieira; Di:- tá em seus planos - conforme aliás este 'jornál divulgbu.1 em

retor Social -:- José Roberto Fructuoso; Tesoureiro �ljo outra "oportunidade - a realização do Campebnatô da 2.8 Di

Furtado e Diretora' de ;Divulgação - LUiza Helena Ta- visão -há anos não mais' realizado pela falta de intere�se :dos
ranto. .

.
,

. clubes em participar .

No dia 17, sábado, no Centro Empresarial de Ja- A reunião de sexta,feira começa às '19h30 e, pela il11-
raguá do Sul, aconteceu uro_ curso sobre pilotagem e .

por.tância. é aguar��do o comparecimento de todos os clubes

navegação para as provas <Ie rallye; do qual participa- afilijJdos, que tenham interesse em ,tomar parte das competições.
,ram, ,oito pessoa� ,

,,', -.)..,,,
-'-.,'"'

"

Ivj....., ',l·..... .i

Weg hOle e segunda ,contra a Tupy,
em Jârasuá do $u[",

1"

,li. *_

Rallye "'mltißto••· I· es.arle .1
,

.'

aniversá'rio de Jara:uuá

"

MOTOCICLISMO VELOÇIDADE
" I

I

f

" '" . Será realizada no dia 1.0 de agosto, pr.oxmllo do-
mingo, a 4.8 Etapa do Campeonat� CatarinEmse de !V10-

., tociclismo-Velocidade; 'no Motódromo GetúliQ Barreto
da Silva. A 'programação ser:á a seguinte: 9h30 � ,125

cç Standard, 1 (,lh30 ,- 125 c�, Especial, 11 h30 - 150 cc

,Street, 14h '- 1.85 cc Especial; 15b -:- 80 cc e às 16h
:......: ForçaJ-ivre. Às 12h30, haverá umä prova de Ciclomo

tor, 'com participação livre e inscrição gratujta.
", " 'I, • I

,,�SilyiO .·f�o�i
J

'O 1'5.° COlocado" na" 'Prova
H,

1.",', Ciclística � ':g:� de' Julho.

Liga Ieunirá dirigentes. de dubes pata
definir certames reglon*1'I".e· ;b,vênit' ••

JUVENTUS RECOMEÇA '

Rec6meçam às 14 horas deste àábado, os treinamen

tos das equipes juvenil e amadora do �rêmio' Esportivo Juven

�us: no Estádio Jeão Marcatto. Os atlet�s que' têm vrnculos com

o clube grená do J�raguá Esquerdo devem estar todos presentes .

,.�,. ,�.
. 1'·' t

, ".' Foi' realizada do'min90, 'em São Paulo, a 38,a Prova

Ciclí�tica 9 de julho, pronlQção de A Gazeta Esportiva. e Confe

deração Brasileira de Ciclismo, com ii partiCipação de 584 atle
tas de todo o Pay-s:,'Sàßta Catarina e prlncipalménte Jaraguá do
'Sul \ estiveram' repres�ntados. e bem, peis que, o'éampeão da

prova foj o ·catãrineltsé' Afltorf"de Souza; -competindo pehr Capemi
do' Rio de' Janeiro, ele que�' em' 1'980, haVia desistido de peda
lar, quàndo ainda erTr"Flor'i'ar(ópóli�:

80,110:
.

torneio quadrangular no'
-_...__-

aniversário de Jaraguá
'Será rtlalizado neste sábado, com início às 14 ho

ras, nas canchas da Sociedade Esportiva e Recreativa
"Vieirense", um Torneio Quadrangular de Bolão, bola
"16 cm", denominado uTorneio Cidade. de Jaraguá",
el'D homenagem aos 106 anos de fundação de 'Jaraguá
do Sul. I

.

O tor:neio antes programado para os dias 23, 24 e

25, com', a partic,ipação de nove equipes, não pode ser

efetivado em vista da realização, nestas datas, de um

torneio entre seleções" promOVido pela CME de Lages.
Do quadrangular, participarão, além dã eqUipe anfitriã,
o Clube_de Bolão 81, a A.A.' Tupy, SOCiedade Recreati
va Alvorada, ambas de Joinville e' o C.A. Baependi, de
nossa Cidade.

.
. ",

O Presidente da CME local" Fidélis Carlos HrJsçh
ka,' arremessará a primeira -bola, a 'convite ,do clubé pa'
trocinador, pela colaboração e pelo incentivo que deu
para que este torneiQ pudesse "ser real fzado.

AMI$TOSO INTERESTADUAL I

o Clube de Bolão "Canariliho"'; da Soe.' Esp. e Recr.
Vieirense recepcionou no sábado passado em suas calJ
chas, a equ,ipe do J!Lube de bolão' "Treme Cancha", da
Soci.edade Rio Branco, de Curitiba. A recepção ocorrer

nas imediações da Weg II, rumando após para a sede
social da S.E.R. Viel,r:ense, onde- foi realizado o amisto

so: Em agosto próximo" o clube jaraguaense 1'etribui'rá !l
visita.

Mäs�"pàra nõ'à;l' ó,ridestattue ficôu para Sílvio Roberto

Ewald, da Associação Rectreativa Weg, de Jaraguá do Sul. que
.

obt�ve ii déêima�quintà 1:olbé'ação entre todes os concorrentes,

vencendo até 'mesmo 'õ
. olímpicó 'Hanls FisC'her.· Sílvio conse·

guiu ti melhor posiçãó dentrê as equjpes e atletas catarinenses

participantes da "9 de julho" .. Com ele, da Arweg, participou
também RQberto Cfs�r Nicoluzzi. _,..

'

'. -

� . i "'-r
• ,

II-

� � ':'l i. .

J,
A I�quipe, d�, J.<?�ents. pedaJi;;�a� �

da ,Arweg/. compete
neste domingo, dia 25, em Florianópolis, na Beira Mar Norte e

contorno à Ilha, colJ'l �chegada no' Morro Ela Cr.uz, ,após cumpridos,
80 quilômetros; Esta ietapa é a sexta do Campeonato Catarinense
e a s,étima do rarikjnO estádual. ",I , ',j:: I.,

,

Campeoo'oto ban.cárJo. de futeboLde sallo
<,". , . j

." -

I· 1'91 'realizada 'sábad�, dia' 17, .a prirríeira rodadá \ do

Càrt1peonafo Bancário de Futebol dé Salão, de Jaraguá do Sul,
no "Arthur Müller�. Os 'resultados foram:' Itai1 2x5 Bradesco,

"
'

Sulb'rasileiro 6xS Nacional, Ullibanco 5xO Bamedndus �S e Ba-

I
merindus GM wxO Besc. Na tarde des�e sãb!ldo jogam Uni,bªnco
x 'Bamerindl,Js GM, Sulbrasileiro *, Be$c, Brad�sco x Bamerlndus

JS' e Nacional x Itaú.
'

,

!,.. .... _" ......

, 'Ainda' 'sobre \0 'peaalista Sílvió· Roberto Ewald, no mês
.

de abril, em ßelo l:Iorizonte, havia obtido a mesma colocação da

co�seguida doming� último em fnterlagos, São Paulo, na chama-

da "Prova da Inconfid�ncia". ,

;
,

'.. • .

.

. I
I

.

i TOda a nossa POPUlaç� está em comemoração tríPIi�e, r�ordando c:m carinho o tra��;��� :':�:i:�-n:-;��d:�� �O �:s:.- Municf�io. e Olh�n"
do o futuro com a certeza âe que, unidos, muito mais faremos para melho rar cada vez maIs a �ossa comumdade.

,

À todo� os' motoristas, também; pelá palJsagelilíÍ Iq� dia 25 d� julho; a nossa saudaç??i .

'

, Esta é a mensagem da
.

,'-

" '

';

I "..' _
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,
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,
'

" ,E11lmendörfer
.

Comércio"'" dê',
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Jàragúá do ,Sul - Santa' Catarina,
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JARAGu.4 DO SUL-EDiçAQ -DOI '106" ANOs
,

o Siglificada' de' ,25 ,de "Jllllo

festa sobre a poúca Importância que -se

empresta à data, que é motivo de asslÍla
lação em alguns I,ugal:es do StJI' da pafs.
Fritz ,Rotermumd é taxatlwo ao afirmar que
"é I�tlmável a aflrmatlv!! de que o 25,
de julho se refere exclÍ!sivamente à- imi

,
gração alemã, para torn�4a "ma dai&> ''festi-
va de comemoração apenas regional.

'

Màs
ele é o marco inié,al' '�a colCiJnlZaçãO organi
zada n�_ Bt!lsll, trazendo- para' à: noSsa "Pá
tria uma n�va era no campo 'econ6mico,
cultural e polItlcp. Adquire, assim, o' 25
de Julbo uma' importância transeede'ntal
e interessa a toda a Nação e, em particular
'a todas as correntes imigratórias.' .

Este o siwnificado do dia 25 de Julho
que envolve uma gama de came�ol'açõe�
'e que mostra, pela sua histórica data um

aspecto, muito importante, paFa a Nação'
Brasileira, que se beneficiou da� imigra-'
ções para atingir como âtinglu até, os dias
'de hoje, o atual estágio, de progresso do
nos_so torrão,,' " '

"

"

O caldeaméntà de, raças' fez'" do, 'Bra
sil

.

um gigant�, que a cáda dia que paljsa
maIs se, afirma' entre as 'naçõês emergen-
tes do terceiro mvndoi para assumir den-

A exemplo de dezenas· de outros mu- eM GUARAMIRIM
tro de pouco o comando da polftica mun-

nicípios, também em Barra Velha e G'ua- Neste munlcfpio também, o partido
dial, sem subserviência, sem ameaças e

ramirim, integrantes da microrregião do gOVerhista, realizou a sua convenção
I

sem imposição de vontade de quem quer
,Vale do Itapocu, o Partido Democrático municipal, ratificando o nome de José

, ,que seja. Social, já 'defin.iu os nomes que irã,o PJ:efeito de Aguiar, atúal vice-prefeito
,I r concorrer ,às eleições de novembro. Ern pará concorrer ao cargo de prefeito e,

I Viva o dia 25 de'Julhp de 1982! BV,·de comum acordo, decidiu·se PBtO pará seu vice, a ,escolha recaiu no no-
I�mçamento de stiblegenda e pela pri- me do empresário Rodolfo Jahn Filho, '

E. V,S. meilhra vez na história do município, duas que já foi vereador. Mas, esta semana"
mu eres concorrerão à Câmara de Ve- o rumo da política guaramirense tomou

CENTRO S
'

readores., novos rumos, com a inesperada des is-
'

COMEMO�:I:�1� ,

A decisão de lançar subi'egendas na tência de Jahn de concórrer _à ,vice-
VINTE ANOS' DE ' disputa pela prefeitura deveu-se a cons' prefeito, alegando problemas' de ordem

fUNDAÇAO ,tatàção _de que c�m esta prática o par- particulpr, como por, exemplQ. a conci-,
Ch Delegado' Regional,,' comunicaç.ões internâs, 8 ''--'----�,-- "'" \. tido 'teria garantida a votação da maio- Hação dos interesses de, sua empresa

Dr. Adhemar Grub�a, ,mos- telex 'e 4 portarias. O Centro Espirita "Divi'" ria dos ,eleitores el'l) função qO prestf· com a causa pública, Já que o PDS tem
trou à imprenl!8, esta' se':', ,Np Serviço de JO,fJOS e 'no' Mestre", de Jaraguá do

,
"gio. qUe desfrutam os dois candidatos como certa a vitória. em Guaramirim. '

llJªna, a moviment,aÇão se- Diversões, foram 783, ou
I Sul" compl,eta neste ,dia indicados. Assim" a slJblegenda �, terá Por' ocasião da convenção municipal,

, mestral da 19.� Délegacla seja, 297 aívarás diversos, 24, o seu vigésimQ aliliyer- 'Valter Fr�nclsco RéfJis como eanQ1dato" todo.� os 45/ convencionais comparece-:_
Regional de, Policilil de Ja- 236 licenças diárias e 250 sário de tu.ndação� O acon� a prefeito, �Emdo como vice IIdegard' ram, com Os resultados apontando 46
.raguá d.o _Sul. ,No períodO aúto de" vistoria ROncial. tecimento será marcado I Hess. Na su_blegenda 'II, José Brugnago votos .favoráveis à chapa apresentada,
de' Janeiro à junho, foram Já no Serviço de Armas e 'com uma Exposição e Fei- (que não é o Flávio, redator aqui da um contrário e 5 em branco. Quantó
emplacados e registrados- Muniçoe,s, a Delegacia Re- ra do l.:ivro Espírita, no' casa),concorrerá como:candidato a pre- aos nomes à Câmara de Vereadores,
um total de, 4.789 veícu- gional de Polícia de Jara- C,entro de Informações Tu- feito, ,tendo como companheiro de cha7 ,são os seguintes: Maur? Antônio Rei ... 1 • ...--

los, dos- quais �.154 auto"'- ,guá do Sul despachou ,129 rísticas, Av. Getúlio Var- pa Artur Negri. nert, Egon Brotzki, Donaldo Antônio I

�móveis particulares, 13 �egistros de armas de ca-I gas, oRde haverá venda de . Por':oofra 1ado, o ADS de BarraVelha' Otto, Mário Sérgio Peixer, Romeu Buts- IMPOSTO DE RENOA
awtomóveis de aluguel, ça, 31 registros de armas i livros da codifiqação kar- também definiu seus '19 candidatos ii chardt, Ademir IZidoro, Esmeraldo Chio- Até o infcio do mês a-

,1..063 camionetas e ,utili- de defesa pessoal, 158 li- ; decista e, outros versando Câmara de Vereadores, entre e'les 'duas dini; Dorival, Lemke, Amadjo Deretti, Va-: gosto próximo a ,Sec ta"

tários, ,628 caminhões e - cenças ·para compra de ar-
'

sobre espiritismo.
'

mulheres: Marlene da Costa Reinert e lério Araújo, Elmo Bublitz,' Valdir Vick, ria da Rec�rta F,ederal cOf\-
carretas; 919 motocicletas mas, 197 licenças para A abertura acontecerá Edeltr�ut Siewert. Os demais, são: Ja- Cláudio Sp,ézia, Frederico Guenther, Cé:- ,,..,cJ,uirá I(l dev�q,ução de Im-,
e similares e 12 ônibus. compra de munições, 4 Ii- às 8h30 deste sábado e o sé João Patrício, José ,Acácio Delmône-, 110 Gonçalves;- EugêniO Fl'oelich e lngo pp�to,de Relida" represeP':

,O 6r.gão expe4iu ,t�m- qenças para ,porte de ar- encerramento às 18, horas go, ,Alex Georg, Osmar. Ramos, R�inal- Wagner.
'

, 'tads' por 4 'milhões e 100
bém, ,636 àtestado,s, sen,��, JTla -de çaça e 8 licenças de domingo. Neste sábado do Wachohlz, José HercHio, Gonçalves" SCHROEDER E MASSARANDUBA mU r�stitulções no v�lóI:
·do 365 de conduta' 1051' de ,par� polite de armas de também, às 20 horas" no Val,ter 1V,1arine ,Zimmermann, José Eugê-,' Estes dO,is, munlcfpiqs são- os únicos total de Or$ 250 bUhoes.

-

residência. 9 de. vida, 150 , <:f�fesa" pe$soal, totalizan- auditório do Centro Em- nio Cabral; Odorico Borba, Valdir Tava- do Vale do Itapocu onde o PDS ainda Até o momento, noS -

de 'ml�lIldàCile, e 7 de' dO,527.
'

,

presarlal ,de Jàraguá do l-eS, José João da'Borba, Nélson aar- não rea:,llzou qonvenção Municipal. Jsto ,lQtes ;expedldos ': à '.

arnm&.
'

,

, ,_
I ,Sul, ,haverá "ma palestra, "gas, Antônio Pradi� Tílío ,Delmônego, Jó-, no entanto, oçorr«," dia 1.0 de' agosto. ba,ncár-ia e,às agênciaS

I Foram, �:xpedidas 1.98,7 ,N�st�, p1e�mo período, de livre 'Participação, sO'· sé Carlos' Fagundes, Roberto de Souza �m Schroed$r na Câmara de Vereadores correios !8, telégfafos,
'��;�t.�j,r�:s fa� '.idenj�i�a�,�,,,! ::H.açl� ,,!!e'lg§ d!;)1 que '2.24Z, bf,e.:,g,.'!.te,m,I:i.,. !i:E�pirti,f).t:no' e. t�rE!lt.af) ',,�' a9,ª�."Mal1,oehi;,dos;,,ªa�t.Qs.,?Go- ,���.,��, M����,��IJ�!J��_�",ng.i,g�ntr�*,�;;��iIlgr

'

B:c,�ita já,1.\��;v.(.)!veu,��_d�s 'lt\y, ,. 77:8 ilOVàs':�e,� :,"9,
J,
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Para -n6. J�raguãenses o, dia 25 de

Julho ,de cada ano, representa' a passagl\lm
., mái. um ano (ht fundação de nossa ter-

'

ra. Mas' a, data vém' acompanllada de ,outras
eferné'rldeI, d�se· o dia consagrado
à imigração afemA no' Brasil, o dia dedicado
,110 lavrador é ao .anto protetor dos moto

�istas . o dia äe amanhã, vem, carregado
de bons augllrlos" posto qUê rui nossa con

gestiOnacfà c!d8de, II' proteção aos motorts

tal' ,aJUd8 desembaraçar 88 vias públicas
de um movimento Intenso, enquanto tar

dam 88' provldê"cla. d�, abertura de outras

e nao se iniciam a- construção das-pontes.
Ja,..guá do Sul é um municrpio em que

o pàd�ão de vida' é bom e o nümeró de

veiculos em··relação à popUlação é' um ,dos
mal$ elevados.' Poucos munlcrplos catarl

nenses podem apr.esentar com orgulho tã'o

desenvolvido bem e�r, o que não vem

sendo acompanhado pela'administração pll
bllca que custa resolver problema tão sé

rio quanto esse do fluxo de vefculos em

J:lpssas vias p(ibllcas. A$ ruas Mal. Deo
doro e Ftelnoldo Rau, de há muito já de
Viam ter .recebído as suas verdadeiras fi.

nalldades de vias expressas, o 'que é in-
,

tet:rOn'lPido pele falt" c',' ligacão com a 'Cél;

Procópio Gomes. Sem ponte; as- duas vias,
pelo sistema de mão única, libertariam os

motoristas das longas fileiras que chateiam
o mais paciente e educado motorista, Por:
que nAo se abre já a Reinaldo Rau à'
Proc,'f Gomes' ningúém, sabe, 'Mas é' fator '

determinante dos congéstlonamentos
' q�e'

irritam a paci'êncià dos que precisam �e
'

locomover por vefcolo. O santo padroeiro

I
dos, motoristas, cremos. tem contribufdo

"ara não tomar o problema mals grave,
"

que todo omundo vê mas nada fn pàta
. remedia':,

'

O dia também é qe recon"eciroehto
ao colono, o homem qo' campo, o �urrcola

que amanhã a ter,r.a' e, dela tira o" seu sus,'
tento dos' que trabalham, em ou�as atIvi

dades , ,Serlliço 1'lJde, sabemos" mas" liIobi.
IItante. �ão fosse o ,seu, p!!ciente trabalho,
de arar a terra, ordenhas as vacas e man

ter uma pequena cri�çâo, não existiria ou

tra forma de atividade. Jaragliá do Sul,
na decada de 30 foi um dos 'maiores' pro-, '

dutores de milho, chegando a éxportar pe·
Ia RVPSC os seus grandes excedentes, A

cana

-

'de 'açucar ,foi. sua grande riqueza é

'e arroz, nos (lias de moje, contribuJ gene"
't'Osamente para ,a nossa, economia, São os

obrelrós' anônimos que no 'silêncio dá seu

trabalho contribuem para o regular abaste

cimento das sempre crescent�s populàções
urbanas i A� nossas homenagens ao, colo·
no que por mais de 60 anos ,dá nossa exis·

tência foi o' responsável direto pela nossa

,
O Partiâo do Movimento Democrático' Brasileiro A Campanha "A Ca:iança,realiza -na tarde 'deste sábado, em Jaráguá do Sul, com e a IGM _ Santa Catarina

início. às 14 horas, 'em sua sede, na Rua Reinoldo Rau, 'eu Te Amo"" instituída pe-29�, a Convenção Municipal que apontará os candida- lo Governo do Estado, a
tos à Prefeitura e Câtnar!l de Vereadores\. ,Para disputar, 'travé� da Secretarià da
em novembro, o. cargo de prefei,to, o �nico partido de FaiZ�nda, está enconfrando
opo�iç�o o;�iciali_�ado no' município s'alrá, com ,sub legen- ,excepcional receptividadedas, !Jma Integrada ppr Reginaldo Scliaiochét e Ivo Ko- em Jaraguá do Su�, a. pon-nell e outra" com Durval Vasel ,e Décio Raul Piazera�, to de empolgar o Exàtor iQuanto 'a nomes para ö Legtslatlvo, eXistem vários t:stadual, Sr. Jaldir Antô- I PASEP''';; Uma boa óq.lJe serão vot$dos pelos conveli�lonais. A princfpio se- ni,o Bunn. E,ste; qu,e credH '

..

t Ad W· H I Th II k L I
cia, para os 'particlpannam es es: emar' 10ter, e ns, e ac er, auro ta a ampla divulgação' o�.' Siewerdt,' Egoll" Schroeder, Leopoldo Brück, Orival Ve� sucesso, disse que, aléni
do Pr.ograma ,de Form

gin I, José Glolberto Menel, Alvaro Rosá... GU,stavo Malihe- do,s 20,6ptêm:ios recebidos I'
do Patrimônio do Serv

d· lid f B rth M I B S· k W I
' PÚ,blico-, Pasep: seu,'I,

'

e ono a, , ar ene ona tOlAS i, a mor Viei- pela Exatoria para dl·s'tri·"
,B' I R di' M PI h k I nheiro teve Ulna vàntara, ',- au .. o r gues, ário anlnsc ec , Aldo Souza, buição, de pequeno porte,

" C.els� K'losowskh ,Futa de Cá�sia, Leutprecht, Ronaldo mUi!os já 'dist�ibuídos" ' o I,
real de 14,13 por cento

Cu;rt Marquar:dt;, Wi'lfi'edo Dornl>usch, Cláudio Finta, órgao acaba de receber
wltimos dOlles meses,

'c 'I AI ::.J, B H'· I::d R' d J descontada a inflação.ar os 'clU.es ogo, ems,� gar ae er, osé Ama- ' três televisores preto" e,.oll a .

F·lh A ld" H L Alb O h gÚ,ndo informação do Britl'l rerelta I' o, rna o anseIöl e uiz erto ec s�' branco, Colorado R'Q, 11
I Al d t I· d

-' co do Brasil, ad,minist,• er. gons es es e ementos po erao não sair candi- polegadás, faze,nd,o c,am
'

d 't'
,

d
-

'
' ,dor ,do 'pro,g'rama, esse', >I'

a os e novos po erao aparecer. (.'Iue (> contemplado possa'O PM'DB I' f
' "1 resúltado verificado 80' rea IZOU quarta- eira à noite, no Juventus,

,
retirar o prêmiO sem maior

' ,", ,

,uma concentração, em que estiveram, presentes Jaison 'demora.
nal c:Je' mars 'Uni exercí

Barretq, João Linhares, Pedr.o Ivo, Paulo Marcarini, Luiz do 'fun�o' 'Pis-Pasep,'
Henrique da, Silveira e- os candidatos à 'deputado, pre- As flotas fiscais, para I

3U de ju.nho lJltimo. QtI
feito, vice e vereadores de Jaraguá do Sul. serem trocadas por ilbuns

em 1,98l, teve, remun

Nos demais municípJos da região, o partido deverá ,e figu�inhas, devem ser
ção mensal não supe

sair com candidatos, ainda não oficializados também. feitas nQ posto de )troca
a cinco salários '�fnimo

Em Guaramirfm, Anf!Ôni_o Carlos Zimmermann; em Co- que o Besc ilJlplantou de-'
já tem cinêo' anos de

rupá, Gervásio Zanghelini; em Massaranduba, Ivo Bra- fronte a agência, na Mare-
dastramento no Pasep,

,

morski e Mário Sasse e, em Schroeder, Engelbert: Jurk. cl1al D,F!odo�o_._
de receber Q abono, .tt�or

T bém chamado 14.0 saláriO,
PDS de Barra Velha ·:e Ciuaramlrln JA definiu os candidatos equivalente a um saláti

mínimo r�gionaL E
nagame-ntos' pomeçarâo
ser feitos pelo BB à'·

'

tir de l.G de outubro,
calonadamente, 'confor�
o ,final do número de lftr
crição. no programa.

"

'rIqueza, ' toda .ela voltada à agricultura, na

'produção de produtos primários. 'Alnda
haje, quando a atIvidade ,Industrial vem

tomando os espaços agrlcolas, existem 'ver

dadeiros càmpeões de produçAo, .tal á tác
nlea adotada para produzir cada vez mais
e melhor:

o dia 25 de lúlho, dizramos, é, con.
'sagrado à Imigração alemã, no que não

,

estamos totalmente equivocados., A,,-ontec!'l,
contudo, que revendo a hrstórla dai época,

, há - que se dar um novo enfoque, para o

8'ignit'icado da data. "Baseados EJm' fátos
e passagens históricas, �

- �izia' Fritz
Rotermund -, ,"e apoiado em investigações
e pesquisas durante mals de'melo séCulo,
POt parte de renomados historiadores, es

tou plenamente convencido de que com .a

chegada dos primeirOs Imigrantes alemães
ao Rio Grandê do Sul, Sé ínlcíóu 'no, Brasil,
inillscutivelmente, o' ciclo: da Imigração or

ganizada e d\lma colonização perfeitamente
planejada, que se refletiu em todos os '8�
tores da vida nacional·.

� ainda o autor do 'livreto -25 de'
, julho de 1824 - Seu sentido naclonál e

reflexo sobre a vida' polrtlca, socIal, cul
tur.al e econômica do, Pars�, que se mahl-

�eleBacla : lesiOnei lIóstra: as, atividades Pl" '

, do semestre

. ,

\

Previdêneia�"'Social: "

',. const�u�Q da sede

,p�óp�i� em \Jaraguá
-é uma incögntta

, As entidades de cla'8e do ml,lnicípio, meni,festando
sua preocupação quanto a assistência médica prestada pe
.ío Inamps em Jaraguá do Sul, entregaram 'por intermédio
do deputado federal Artenir Werner, ao Mi�18tro Hélio
Beltrão, da Prevld�ncia Social,

-

um mamodal solicitando
urgentes providências, A Câmara de Vereadores, porém,
também enviou em meados de juriho, documento reclaman
do soluçãÓ pata a construção da sede própria' para a A·

gência da Previdência Social em Jaraguá da Sul, em terre

no de propriedade do' Instituto, na Avenida Getillio,Vargas.
Esta semana, o presidente' JOsé Alberto Klitzke,

foi cientificado pelo Superintendente Regional do lAPAS,
Ern'ani da Costa Meira, de que não existe data provável
para o infcio das obras, em razão da falta de recursos.
Os termos do ofício do lAPAS é este: "Em atenção so
Ofício n. o 32/82, do dia 14 do mês p. passado, dessa
Presidência, cumpre-nos esclarecer' a v;sa. que esta Suo

perlntendêncla RegioJ:l81 vêm, desde o ano de 1979, envi-

, dando, esforços no sentido de que essa 'importante � pro
pressista Cidade passe a contar com sede própria da A�

g�ncia da' Previdência' 'Social. Há que se registrar, toda
via, Q.ue, embora, as medidas até o momento promovidas,
ainda não logramos aprovação para a nossa resposta rela
tiva ao Plano de Obras, na qual está incluída a construção

J do ,nosso próprip nessa cidade de Jaraguá do Sul.

Ass'im sendo, estamos impossibilitados de, infor
inar a V. Sa , a data provável da construção, em razão
,dá poHtica econõ";'ica adotada pela Direção Superior, des-

, ta In�titllÍ'ção; que apresenta seus reflexos abrangentes e '

testritivos também no Plano de investimentos em obras de '

vulto" ,

".'
.

Oposicionistas fazem neste sabado a

(onye,nçlo em JaJagua,

MASSARAMDuaA,
jetlvando dar ,mator
rença a08 tran
mesmo porque o lo'

O MI,RfstérIQ' da. Educa- de a mesma está I
-Ção

.

liberou Cr$ 90 mi- da é bastante mOvi
lhões para as 18 Funda- do, principalmente
ções Educacionais de San-' minhões ,que ,trans

,

ta ,Catarina, como formá os produtds agríco
de -ajuda ao 'sistema fun- região para outras
daelonel, Em contrapartí- dades, o Pepa
da, o Governo do Estado Municipal, de Estr1
repassará em parcelas" ou': Rod�fJem de MaSlJ'

, tros Cr$ 90 'milhões, que ba, iniciou as obr
fazem parte da colabQra-

'

construção ,de uma
ção destac.adá no orçamen ponte, de concreto a
to do Estado para as fun- I sobre o rio Massara
dações. 'ir- i nha, com vão de ott

� � tros, localizada naA Fundação ducacional . ,120, qu�bstituirá à,R e g i o n a I -Jaraquaense, I te de madelra lá existmantenedora da Facu.ldade I em precárias condi";;',e"de Estudos Sociais, irá re- uso.
yy

ceber do MEC Cr$ 900
mil, o mesmo valer que o

Governo do Estado. irá re

passar.

Para o prözímo ano', em
razão das, dlftculdades que
as instituições' de ensino

, superlor do sistema funda
cional têm, a Associação
Catarinense das Funda-

,ç,õe� _liducaciqa:a,ai$', está
pleiteando pedido de aju
da de Cr$ 600 milhões ._
Cr$ 300 milhões do Gover
vérnC? Federal e igual va

lor do Estadual.

FEIJ 'reelberl NCUISOS

do Ministério di

Educl�lo '

: r •

Agorà· tem TVs para
:- '

••. ,' .-,- '>.

a Campanha do ICM

......,.-', .

GUARAMIRIM � O'pr
,to de Guaramirim, S'
,

José Oequêcp, acompa
do' de vereadores e

presiqente da Assoei
Comercial 'e lndust
Deodato, Maggi, soli

,

ao governador He"
Córdova, um auxílio f
ceiro no valor de cinc
Ihões dEl cruzeiros para
Hóspital ' Municipa'l
Antônio, que, segundo'
passa pOl:' sérias dlfieú
des. Eie pediu tarn
uma verba de 5 mil
'para a aquisição de c
bustível d,estinado' ao
quinário da Prefeitura:é
milhão de cruzeiros pat
reforma do Palácio de
porte "Prefeito Rodo
Jahn".

'

_,_"
,

.. I. -.( �.

-_' .

FEIJAO __; Atingiu 31S'mll
toneladas a quantidacle de
feijão. colhida em Sa�
Catarina' -nesta última' sa:.

'

fra 'de 19,811,82, e já é cOfl\':
siderada' a maior colheIta
de toda a 'históriá ägrícO·
Ia, do Estado. ,Este vak»'
'representa ,11% da pr.odU·'

, ção, nacic�>nal que registroU"
110 'mesmo período, um to

tal de 2,9 milhões d@, tO"

neladas.
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