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Após o recesso de juJho, a Câmara de Vereadores
de Corupá reiniciou as suas atividades, terça-feira à
noite, oportunidade em que o vereador Ernesto Felipe
Slunk apresentou duas indicações. Uma que sellcíta a'

,

, contratação .de um médico-veterinária para o município,
em convênio com a Secretaria da Agricultura, para des
:1&'1TIanei-ra' Btlxiliar""O"1'1grieuU!or -corupaenee, eonsíderan
do-se _a boa produção leiteira e de um modo geral, a

, atençao que deve ser dlspensada ao homem do campo.
Outra indicação foi pará a Federação das Indústrias

do .Estado de Santa Catarina, especialmente ao presi
dente, Dr. Bernardo Wolfgang Werner, no sentido de
que Corupá seja contemplado com um Supermercado
do Sesi, tendo em vista as instalações do atual Posto
de Venda serem exíguas para atender a' crescente de
manda de pessoas que alí efetuam as suas compras.
'TELEFONIA .

'

O deputado 'federal Esperidião, Amin Helou Filho,
. candidato ao governo do Estado pelo PDS, informou ao
Sr. AI�im Seidel, que através de contactos com o presl
den�e da Telesc, Douglas de Macedo Mesquita, obteve
as mformações seguintes: Mudança do código da área
de 0476 para 0473, será efetuado somente em 1984, por
ser impossível a mudança agora, em virtude de pro
'blemas técnicos e de investimento. Atualmente uma

ligação de Corupá para Jaraguá do Sul é be� in�is ca
ra do que para São Bento dQ: Sul ou Canoinhas, onde
há pOUca relação. Telefonia r,ural, - durante ,o mês de
agosto deverá ser instalado o cabo rural, para atendi
mento da região de Estrada Isabel. Ampliação da Cen
trai - a Centr�l. de Corupá será amp'liada par� trezen
tos terminais, durante omês de outubro. Orelh� - com

� ,ativação da nova Central, serão instalados telefones

i��t�, a Acaresc, :Exato'ria Estadual, bem como um "ore-
ao , para atendimento ao púbJjco fora do horário co-

.mercial.' No prÓximo sábado, 14 de agosto, o Ministério da'
.

, DISPUTÁ ELEITORAL Saúde, em colaboração com as Secretarias de Saúde

O partido do governo em Corupá está em campa- dos cstados,. irá.d�flagrar a segunda etapa da vacinação
,I\h� desde o dia 10 de junho, quando realizou a sua con-

contra a poliomielite deste ano e que corresponde a

v�nção. _Na oportunidade foi lançada chapa úlilica à p're- s�xt� campan�a �o. prögrama de ,imuni�ação da popula
feitura Municipal, oom Albanó Melchert e Oto Ernesto \ çao mfantll br.asllelra..contra esta molestia. De a�ordo
Weber,. além de 13 calildidatos que disputam as nove va- i �m. C? .

Dr. Lylz M�rtlns Gonçalves, Chefe da Un_ldade
gas qUe terão na Câmara de Vereadores isto em razão Samtana ,de Jaragua do Sul, o esquema de vacinaçao em

do aumento do número de cadeiras, já q�e Corupá conta noSso muni,Gpi?, A co.mo nos. demais dessa coordenação
com mais de 5.200 eleitores. O PMDB escolhe na tarde de base, sera Identlco, assim como o número de crian-

deste sábado os seus candidatos. ças a ser atingido.
GRUBBA VISITA 'Na primeira campanha do ano, a 12 de junho, foram
O Delegado Regional de Polícia, Dr. Ahemar vaçinadas na mifr�rregião, 11.550 crianças, das quais

Grub�a, esteve visitando as obras do novo prédio da De- 6.710 em Jarag�a d� Sul.. . ,

�egacla de Polícia de Corupá, construído em convênio .

Na terç�-felra._'ymdoura, dia 10, na Prefeitura Muni

ntre a Prefeitura e. a Secretaria de Segurança e In- clpal, havera reumao com Os çoordenadores, para defi

formações. A nova delegacia deverá ser inaugurada bre- mr ou acertar, detalhes sobre a campanha. '

vemente.
.

.

{-ai' a dobradinha PassoldjFischer'
-...' em Schroeder

c' f" Diretório Municipal d0 PartIdo Democrático So

j�a e �chroeder realizou demlngo últi�o, tendo por

I
C a Camara de Vereadores, a convençao para homo

t: . os candidatos à prefeito, vice e vereador. Dos 52

nvenclohals, .sete não vataram e os 45 restantes apro
tarn

I
a candidatura única,' Integrada pelo e�-prefeito e

a secretárie-exe'cutivo da Amvali, Aldo RomE'iu Pas
e pelo preSidente da Câmara, Adernar Fischer, pa-

os cargos de prefeito e vice, respectivamente., Revenda e assistência técnica 'autorizada SHAR'

t � vereança, dez nomes foram; lançados, serido Ade-
para iJaraguá do .sul e região. -

qUe' Ischer, Wern�fif'�9!'fo vy�"z e �lio Arnild? Froehner,

lo J
concorrem a\r�elelça(i), alem de Ry,bens '�Iedler,,'pau�

Flua VenânciQ da _Silva Porto, 331 ;.._ Fone 72·1492,·

lo abhn .Filho, Paulor $ê�vin�._ki., Mário Zanella, Nivaldo., ,;

-
,

'" .)arâguá do sul-se. -

' ",

.

'

rn ardi, Carmelo Pasquali' e Curt Hackbarth.
..
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I : Parque infantil da "Guilherme
Weege" será demolido

o ún.ico' parque infantil do centro de Jaraguá
do S�I, c!dade c�reDt� de praças, passeios e jar
dins, sera demolido, tirando da garotada residente
na grande concentração de edifícios das imedia
ções, talvez a única opção de lazer. A Câmara de
Vereadores, no mês de junho, houvera solicitado

.

providências aó Executivo, no sentido de que fos- '

sem efetuados reparos' nos equipamentos e na
.

iluminação, todavia, em resposta, o prefeito Vic
tor �auer esclareceu que em razão da sollcltação
da area por par4;e do Dr. Orlando Bernardino da
Silva, seu proprietário, que irá construir um edi
fício em meados de agosto· ou ínlclo 'de setembro,
a Prefeitura Municipal' não continuará mais a in
vestir, pois sua demolição é. lnevltável,

A rnunlclpalldade deve, pelas circunstâncias
apresentadas, procurar suprir essa demolição,
com a construção de outro parque infantil, em
área que ofereça a garotada o seu justo e mere
cido lazer.

Da Câmara, a informação de um novo período
de licença, por mais 65 dias, solicitado pelo ve

reador Adolar Klitzke, a contar de 9 de julho, pa
ra tratamento de assuntos particulares, confor
me alega. Anteriormente, o vereador havia se li
cenciado por 115 dtas.

Cotupá pede supermercado, e recebe
informações. sobre telefonia

Rodeio crioulo interestadual no final II Jaraguá: táxis e ônibus com
�--------�--�----��----------------

de agosto em JS
,

tarifas majoradas
'.

o Prefeito Municipal Victor xo das tarifas aplicadas em

Bauer, atendendo, reivindica- outras cidades.
ção .dos proprietários de veícu-

Desta forma, os ônibus cir-
los de aluguel (táxis) e da coFI-

cessionária dos transportes
culares, a partir do dia 16 de

coletivos, decretou a elevação
agosto, passarão a cobrar Cr$'

das tarifas. Bauer considerou
30,00, contra Os Cr$ 25,00 co-

brados atualmente. Em Blume
'a exposição de motivos apre-
sentada pela diretoria da Via

ção Canarinho, dentre elas, as

frequentes '6levações do custo

de manutenção dos veículos.

bem como, as despesas admi
nistrativas inerentes aos ser- ..
viços prestados pela conces-

a conclusão prevista para
daqui a sessenta dlas, as
Unidades' Sanitárias: têm
um custo total' orçado em .' A arrecadação do ICM em Santa Catarina no. prl
Cr$ 30 milhõês 549 mil 26 �eiro se,mestre deste ano cresceu 102% em relação a

(Joinville), e-s 29 milhões Ig�al peno�o de 198!. Superou, portanto, a inflação, que
171 mil 25 (Criciúma) e fOI de 97,6 Yo. Em São Paulo, 'Estado que responde por

Cr$ 28 mllhões 514,73 (Ja- Quase 40% da arrecadação do País, o crescimento foi

raguá do SuD. de apenas 86,5%. Paraná apresentou o pior desempenho:
82,9%. Rio Grande do Sul foi muito bem: 119,5%.

Cooperativas Itajara e Juriti recebem . No Brasil como um todo.>o crescimento foi de
95,8%. . .'

-,'. �.

recursos' dd Proöape:
" . . .", Êm valores absolutos, a ârrecadação de Santa Ca-

------'--...:_...:_--------_!..-.:_------ tarina na primeira metade deste ano foi de Cr$ 38,4 bl-
Depois de quatro aAOS sem libe�ar recursos para as Ihj�s, significàndo 3,9% do total naclonal, o que' é, sem

cooperativas catarlnense, o Procape firmou convênios dúvida, um bom número. "
.

com 17 dessas sociedades, no valor .global de Cr$ 436 ' Deste total, Jaraguá do SI:II participou com Cr$
milhões 317 mil. A solenidade de assinatura dos convê- 1.�84.837.719;10, sendo que, no mês de julho passado,
nlos ocorreu na sede da Afusoeste, em Chapecó. fOI regjª-trada a melhor arrecadação do ano, Cr$ .

O presidente da Ocesc, organizador da cerimônia, 315.260.543,46, contra Cr$ 148.784.618,29 em igual mês
informou que os recursos do Procape serão aplicados do exercício .anterlor,
no subsidiamento de 50% dos juros e encargos flnan- Por outro lado, a campanha do ICM ':Santa Catarina
cetros dos flnanclamentos contraídos pelas cooperatt- Eu Te Amo", que"aqui vem tendo resultddos excelentes,
vas para construção ou incorporações de agroindús- j3 premiou dois jarag�aens�s co� ·televis()r�s 17 �ole- .o alcaide [araquaensé,
trias. O presidente da Ooesc, Alberto Osório de Ollvel- g�das pr�to e branco. �varlsto. Kienen e Elias Muller. aproveitando sua estada na

ra Morais, destacou ,que o setor cooperativista terá .urn Am�a eXlst� u� televisor, cuja entrega ao ganhadori l capital, fez no dfa de on

qrande. apoio em seus pragra",as de expansão, con- sera procedida ,Juntamentß com 08- demais. tem inúmeros contactos de
tando com os recursos do Procape. . '

Da� cooperativas localizadas nas regiões norte/'nor- I
natureza polftlca e admi-

d d S C PDS dl·vulga a nom· t d nistrativos" nas Secreta-
este e anta atarina, a Cooperativa Regionaldos, ma a os

.

!3ananicultores de Santa Catarina, 'com sede' em Garuva candidatos .a 'vereador
rias de Estado e ,órgãos

e' possuidora de uma agroindústria em Corupá, recebeu
governamentais.

Cr$ 10 milhões 189 mil 689, enquänto que a Cooperati
va Ag'rícola Mista Juriti, de Massaranduba, recebeu Cr$
3 milhões 916 mil 315 e a Cooperativa Agrícola Mista
Itajara, de Jaraguá do Sul (Santa LUZia), Cr$ 8 milhões
49 mil e 271.

'

Ed'tçlo N�

'nau, município governado pela
opoelçäo, as passagens passa
ram a custar Cr$ 35,00, a par
tir de domingo.

TAXIS

O .Oentro 'de Tradição' restadual será realizado às
Gaúcha "laço Jaraguaen- margens da ;Rodovia SC
se" irá promover nos dias 301 (Prefeito "Engelbert
27, 28 e 29 de agosto, o Oechsler"), que liga Jara
I Rodeio Orloulo de -Jara- guá do Sul, à Oorupá, no

guá .do Sul, com a partlcl- Km 4, abaixo do rnotódro
pação de pelo menos trin- mo de Nereu.Bamos. Vá-

I ta equipes do Paraná, San- rias. atrações
I

estarão re..

ta Catarina, Rio Grande. do servadas ao. público, como
Sul' e Mato Grosso. A a- gineteada, provas de ré
bertura será no dia 27, às' dea, entre outras, além de
14 horas, com desfile de churrascada à moda gaU
cavaleiros com seus trajes cha, de acordo com a tra

típicos pelas ruas prtnci-
I

dição.
pais da cidade, e à noite, a
partir das 21 horas (tam
bém no dia 28, em Igual
horário e local) baile gau
chesco com: "Os Filhos do I

Rincão", no Grêmio Es-
, portivo Juventus.

Este rodeio crioulo inte-

sionária.
Já os táxis, que desde o

segundo semestre do ano pas
sado não tiveram reajustados
suas tarifas", já cobram os se

guintes preços: Bandeirada Cr$
100,00,

,

Bandeira I - por km
, rodado - Cr$ 100,00, Bandeira
II - por .km rodado (à noite)
Cr$ 120,00 e Hora normal de :

espera - Cr$ 700.00,

Amaral' diz que

não é

candidato a

vereador;

o CTG "Laço Jaragua
ense" tem como patrão o

Sr. Augusto Demarchi e na

organização estão traba
lhando também .os Srs.
r:lio Emme.ndoerfer, Dur
val Spézla e outros.

Outro ponto considerado foi
o crescimento dá cidade, que

obriga a empresa a multiplicar
o número de veículos e, tam

bém, porque, a empresa teve

as tarifas reajustadas há mais

de quatro meses, ficando, mes

mo com o atual elevação, abal-

A propósito -da nornl-

_,
nata de candidatos à ve-

'

reador pelo PMDB de Ja
raguá do Sul, divulgada pe
la imprensa' .semana passa
da, após realizada a con

venção daquele partido, o

Sr. José. Amaral Perelra
J uni O r. funcionário da
.Aqêncla do Banco do Es
tado de, Santa Oatarlna, em
telefonema a redação, des
mentiu categoricamente
que não é candidato a 'l\1a

-da. Imuito menos a verea
dor pela oposlção, aflrman
do que "não !quero nada
com a política, muito em

bora fossé filiado antes
da extinção do bipartida
rismo".,Acrescentou que o

candidato, de sua família,
é, o Sr., Arnaldo·Hansen, o
Mamão, seu cunhado.

'Unidade ßanitária de Jaraguá do Sul
- tem verba para a sua conclusão
A Secretaria da Saúde

r:epassou ao Departamen
to Autônomo de Edifi.ca
ções (DAE), recursos para
a conclusão -das obras cl
vís das ,Unidades Sanitá
rias Modelo "A" dos- rnu-

,

nicípios de Joinville, Criú
ma e Jaraguá do $ul. Com

Arrecadação do ICM volta. a subir
em julho

, ALMOÇO COM'

FIGUEIREDO

O Prefelto ,Victor Bauer
.. e o Presidente do Diretó-
,

rlo Munici.pal do PDS,
Enno Janssen, participa
ram qu1nta-feira, no Clube
Doze de Agosto, em Flo-: f

rlanõpoüs, do almoço em
hornenaqern ao Presiden-

\ te João Figueiredo, que
por dois dias esteve em

Santa Catarina, nas Cida
des

.

de Florianópolis e

Joinvllle.· .

Nova vàcinação anti-pólio dia 14

O PDS de Jaraguá do Sul, divulgou esta sema·

na, a nominata oficial dos caAdidatos que serão
registrados na justiça eleitoral, para concorrerem

.

a. vereaçlor. U� total de vinte e dois �omes (O par
tido lança para o voto do eleitorado jaraguaense,
que hoje, graças aO trallalho de qualificação rea

lizado, 'soma mais de trinta mil eleitores, o que
'garante o acréscimo de duas .novas cadeiras na

Câmara de Vereadores, passando de treze para
quinze.

.

Os ca'ndidatos oficiais do PDS são os seguin�
tes: José Alberto Klitzke, Álido Pavanello Heins
Bartel: Ivo Baehr, Arnoldo Schulz (ambos �andida

, to's a reele'ição), Luiz Zonta, Guido Schmitt, Antô-
.

nio Jos� GOr.Jçalves, José Dário Ribeiro, Dorival
Lange, Alido Krutzsch, Errol Kretzer, Valdir Bruch,
Alfredo Car:dosó, NiI�o ,José. Campos, LeocádiQ
Osmar Rodrigues (Fio), Lauro Vegini, Otávio Ni
cocelli, Ruy Dorval Lessmann; Valeriana Zangheli
ni, Eliseo Ubiratan Tajes e Athayde Machado (Da
di).

Estes elementos, juntamente com Eugênio
Strebe, candidato à pre�eito e Enno Janssen, can
didato à vice-prefeito, e a cúpula do partido gover
nista, vêm trabalhando na busca de uma grand,e
vitória nas eleições d� 15 de novembro.

'A�pliação ,
reforma de

escolas foram
, .

concluldas

Duas obras convenia
das entre a Prefeitura Mu;"
nlclp'al de Jaraguá do Sul ,

e o Govel1no do EstàdQ,
"

através da Secretaria da
.I;c:iucação, tiveram as o

bras físicas de ampliação
e reforma concluídas. A
Genstrutora iJaraguá. aca
ba de terminar a amplia
ção de uma sala de aula
e reforma do prédio e de
mais Instalações- da .Esco-
Ia 'Isolada Ilha da' Figueira
onde foram aplicados Cr$
1.716.960,00, enquanto a

EITUi)reltelra Hawa concluiu
a' reforma tótat e amplia
ção do ptédlo do Colégio
Estadual Abdon Batista,
após oito meses de traba
lho.

'ABREUGRAFIA '

\, A l:Jni�ade Sanitária, de Jaraguá do Sul, está aguar-
dando a vinda de um transformador, para que volte' a
funcio.nar o �parelho de ralo-x, há quase um ano inati
vo, o que vem impedindo a expedição de carteiras de
saúde. O Departamento. Autônomo de Saúde Pública

.

DASP não se manifestou sobre a data da liberação do
transformador, indispensável para a realização dos exa-

mes de abreugrafia.
.

'

'

., COMERCIA� FlORIANI

Janssen e Strebe:' �.. PÔS tem à çei�teZa &. vitória.
----".....-

.

-, . ..
'

ASFALTO.

A .empre.sa contratada,
pela municipalidade para
as obr.as de. pavimentação
asfáltica, concluiu as ()"! .

bras da rua Emrlio Stein\ e
tl"ablllhà, :8fIora, na Aritô-

, .... :r.' ,#;_

rii9.; Carlos Ferreira, na to....
. qocação ao pavimentri.

,.:-

';�,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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AlliV8f(lllriam hoje: fT1
Sr. José, Steilein Neto
Marina Moreira

' .",

Mércia Doering
Marcelo Socreppa" ' ". "

Aniv�rsariam domln;o'<:
Maroia Madalena Vasel
Sr. I;.rl1:les t:<\:Ich.lJIT\Q,ecker
Sr. Walter Bartel

Adriana, "filha de Waldemar
(Marli), Reeck '

Srta- Iara Doster

Guilherme GrosskOl'f Neto,'
em JO,inville I

\_

. Sr.a· Lúcia Terezinha Mendon

ça Gonçalves
Dia 09 de agosto
Sr. Álvaro Wischral
Diva Mondinl
Sr. Ovídio Nunes
Sra- Ertha schünke ,

"Dia :10 de agosto
Dr. ,Pedro Pery Mascarenhas,

em ,São Paulo
Sra. Josefa, esposa do Sr.

Inocêncio Silva
Sir· Artur Wilson, Stinghen
Luis Carlos, Hintereger
Lori Dôge
ElVira \!Iieira
Sra. Maria Arlete Krause

Ka:rlaA, filho de Waldemar

(Magda) Rau'

Dia '11 éle agosto ,

Sr. Adenor Paulo 'Wunderlich
Sra. Clara Hanemànn ,;i.

Sr: Wigando' Baumann; , em

JojnviUe '
. I.' :'.1 '

, Merli Gaedke
I '

I Plomeu Junge
Echaly Edit Ê3enz
Sävio, filho do Dr. .Murillo

(Lila� Barreto de Azevedo
Dia 12 de agosto
Sr: Get(llio Lenzl

Sr. 'OsWaldö Stlnghan
'Erací Baumann
Sra; Ruth, 'esposa do 'Sr. Hel.

muth Bayer
Alzira' Zeh
Fernando Luiz, filho de Aldo

(Emmy) Busaralla
Andrea G. Vieira
Cezar Jackson MÜller

Dia 13 de agosto
Sra. Gerda. esposa

Märio Mahfud
Sra. Edwirges Heinzle
Afo"� Gonçalves
Joana Hagedorn
Hélio Butzke

Rafael Egídio, filho de �Ido
(Emmy) Busarella
Sra· Udla Krause

do sr.

, "

Aos aniversa�iantes, os

nossos cumprimen,tos pelo na·'

taHCio".

FALECIMENTOS

Dia 13 de julho
,

I

Waldemar Calafiori, 79 anos,

nesta
Dia 2i de jul�
Joaquim VoltollnJ, 88 all08,'

nesta
Dia 24 de' julho
Rosalina' Isidoro de So�ba

Sanson, '81 anos, Ilha' da i=tguei.
ra

Dia 29 de julho
'

Hellmuth Mohr" 61 anos. Ri

beirão Grande do Norte
,Guililerme Ôanker: 81 anos,

nesta

Adeleja Todt, 5 meses,

trada Garibaldi

Dia 31 de julho
Arthur Breithaupt, 'S4 anôs,

nesta

Dia 03 ide agosto
Leopoldo Ittner, ,65 anos,

riesta
Dia 04 de' agosto
'Eder de Espfndola, 21 dias,

nesta

•

NA FENAVEM

�
,

Di",06 ,de Julho
��brielia;J, filha de Antônio

. (Óebbi�l �na
'

Dia 13 de j!llho
�Iex, Mho de

G;irbila
Dia 17 de julho

vyal�l?k�, fi!h� de .Juvenal
velina) Murara
Dia 18 de julho
.Bafael, filho de

DEBUTA",ES DO BAEPENDf

Bem po Inicio da prImav':'
ra, �4 de setelpbrh, o Clu�
Atlético Baependi lni realizar o

Balle das Debutan�, evento
que a cada ano se destaca ç,omo

"'arim <lvoni) ,um dos principais aconteci-

mentos, sociais.' Para 'o baile
branco deste ano. novamente o

(E-' Grupo Musicitl ltamone, de Ca
xias do Sul, dará o' recado mu

sical, quando mais de duas de-

Edgar (Neu.
zenas de meninas.moças da

,

nossa melbor sociedade serão

de apresentadÍts pelos pais. As
:-.Jivaldo

inscrições encerraram-se no final
de julho, com vinte e uma ins-

Geraldo (Te. critas, que �o:, Solange Apa-
,recida éani, Helena Tobias Do.'

sal Niels

Rodrigo, filho
(Marlene) Bauer

Dia 19 de julho
Jaílson; filhó, de

resínha) Rahn .

Dia 2� de julho
Cristina, filha de Luiz <Dilma)

Pedro (Ma·'

nath, Vera ,Regina Senff, Gia·
,

nini' Valduza Cruz, Maira Maria
Perei�a. Carla Salete Pereira,
Diana Seidel, Sheila GiseIe

Kaufmapn, ,Simoni Casagrande,
Francisley Fagundes, Nádia Ro·

singela Behrendt, Virgínia Ro·

sa Alves, Maria Izabel Rosa

Camargo, Patrícia Grati�a, De.
nise Ristow, Sandra Regina Ra
mos, Maristela Demarchi, Vera
Lúcia iKemer, Maristela Ran.
l!'

i thUI1l, Ana Cri,stin� Grubba e

Glauchi M,eire' Ferreira.
O preço I da mesa será de

CrS 5 mil 'e o, convite especial,
válido para o casal, de CrS 1

mil.

Oppermann
Dia 22 de julho
Vanduir,' filho de

lia) Enke

Dia 23 de julho,
Wagner, filho de

ria) Waldmann

Dia 24 de julho'
Marcelo, filho de

ria) Peixer

Dia, 25 de julho
Zllamar, filha de, José (�dith)

de Santana

Edílson, filho de Bernardo

Nélson (E·

CONFER�NCIA DE

Roque (Ma-

(Teresinha) Pauli

Dia 26 de julho
Thiago, filho

(Llana) Cardoso

Jefferson, filho
(Maria) Fodi

de Clauríciö

de Arildo
ADVOGADOS

J
Está fixada a data para' a

,realização' da VI�l Conferência
Estadual de advogados. congre
gando os profissionais de 'Santa
Catarina, em Joinville. Nos
"dias 8, 9 e 10 de outubro. sob
o patrocínio da 'Ordem' dos Ad
vogados do Brasil, Seção deste
Estado, serão debatidos diver.
sos temas relacionados com 'o

Anildo ('Jera) exercícío da profissão e a pos�
, )

tura dos advógados em relação
Luiz '. (Marli) às leís do futuro. Pelo que es.

tamos informados, Jaraguá, do
Sul i�á também marcar ptesen.
ça com, diversos causídios.

Elenice, filha de Ademar (EI.

mira) S'ieves
Kátia, filha de ,José (Celina)

de'Sousa
Dia 27 de, julho ,

. Riscilla� filha,' de Joaquim
(Glótia) Fernandes

Jocema'r,' 'filho de Francisco
,

(Lair) Lino

Polyami, filha de Lauro (Nil.
se) Rasá

Es·

Sônia, filha de

Kopsch
Jean. filho de

Leitholdt
Dia 28 de julho
Silmara, filha de Nilton <Vai.

delíria) Salsanelli

Marcello, filh9 de Valéria

(Josefina) da, Silva
Marcos, ,

filho de Andréas

(Terezinha) ,Koslopp
Dia 30 de julho
Osnilda, filho de Antônio (Ma

tilde)' Silck
Luciano, 'filho de Lauro (As·

I ta) Bachmann /

Dia 03 de agosto
Edilaine, filha de Evaristo

,

(Marlise) Pessatti

IRRADIANDO ALEGRIA

Quem es�, muito feliz com

a chegada de dois novos netos,
é a nossa leitora, Sra. Odila

�org�s Piccío�e" esposa do

,pranteado Dr. ,Francisco' Picci.

one, médico humanitário que,
por vários anos trabalhou em

Corupá, hoje residente em Çu-
'ritib�: � que nasceu dia 1,3 de

maio, em Belo, Horizonte, a

Carla, ,filha de Carlos Varela

,Stank e Rosane Piccione Stank
e· no dia 19 de -julho, o Rodrigo,
na Maternidade Curitiba, filho
de Valéria Luiz C'olatusso e

Maria Angélica 'Piccione Cola'
tusso. Daqui, os nossos cumpri'.
mentos aos pais, bem c.omo,

especialmente, a Dona Odila,
grande'amiga deste jornal. '

-

,

JA�TAR DANÇA.E DIA 13

A V Noitada do Prato Tí·'

pico ltaliano, promoção se,..sa·
cional da Sociedade de C�ltu.
ia Artístic,a, realizada em ho·

menagem ao Dia dos Pais, se·"

jarem adquirir o cartão-ingres·
so anteCipado, ao preço de mil

'cruzeiros, poderão procurar o

Sr: Lui� Lanznaster. em sua re· I
lojoaria, na Marechal Deodoro. '

CASAL RODRIGUES

f;mbarcou quarta·feira para

!,Im gir� a vários 'países sula·
mericanos dentre eles, Uru·

guai, Argentina. Peru, Chile e

'Bolívia, 1) conhecido casal da
, _ s.ociedad� jaraguaense, Dr.

Francisco (Eliana Zielonka) Vi.
eira Rodrigues .

GENTE·· & IlIFOIMA(OES·
,

.

R: C. tlOMENAGEIA OS PAIS
•

"

�':f 'to ,.. "i><:
NOIVADO-REGINA E MOACIR

O Rotary Club de Jaraguá
do 'Sul, _,ealizou terça-feira,. a

primeira reunião da gestão do

preSidente Marcio Mauro -

Vera - Marcatto, em; comemo-
'1

-

ração ao dia dos pais, que fo-
ram homenageados. Na Qcasião.

também, 'foi eipplacado um no

vo companheiro, Dr� Pedro Ser;

gio'Stheil, �romotor Público da
2.8 Vara da Comarca de Jara·

gua do Sul, apadrinhado pel�
nosso colaborador, o Dr. José

Alberto Barbosa, Promotor P(I·

blico da 1.8 Vara.

, ENLACE

LEITZIKE WAGENKNECHT

Realiza-se .nesta data, às
19 horas, na Igreja Evangélica

-

Lut�rana de Jaraguä do Sul, a

cerimônia religiosa do enlace
matrimonial da Srta. Carin. fi
lha dileta do distinto, casal Wi

gold (Ursula) t.eitzke com ,I)

jovem Dieter, filho benquisto
do casal Helmut (Alida) Wa-

\

genknecht, tradicionais famí-

'lias desta cidade. A solenidade
de bênção dos anéis será tes

temunhado' por parte da, noiva,
por Carl,os .(Crista) FaNc:oski,
Ingomar (lngridl Hornbur9, Nél·
SOl) (Cecília) Tarnawski e Ingo
'(Beatriz) LeitZke 'e, por'parte '

do noiyo, por Ademar ,(Elcina)
,

Wagenknecht, Ivanir Marquardt
e Irací Spéllia, Waldir Wagenk.
necht e Lunalva Theilacker e

'Sávio trirone e danice Cisz· A·

pós a cerimônia religiosa. os

conVidados serão] recepeiona.
dos no Grêmio Esportivo Ju·
ventus.

Aos' distintos noivos' e

pais, as feliCitações desta co.

iuna.

�EGINA ,

SPRINGMANN

,.\ Dlreçllo da Faculdatle de

Educução e os ,Formandos do I

1'·0 Semestre de' 1'982 d� Cur;o
de Educação' Artística ,expedi.
ram convite para a missa em

.

Ação de Graças, que sc. reall- ,

zou às 19 horas de 2� de jul�o
de 1982, na Igreja do Espírito
$a",to e a Cerimônia de Coll'l-

, ião de,Grau, realizada no Club'e
Doze de Agosto, às 20 horas'
de 23 do mês passado. Entre
as formandas encontramos a

jovem Regina Springmann. fi_
lha do nosso conhecido, Qr_
Fernando A· Springmann e sua

esposa Ya_.a Fischer. A forman
da e aos pais os nossos cum·

primentos pela conclusãõ e

conquista do laurel universitá·
"
-rio.

FALECIMENTO DE ALFREDO,
MAAS

rá na, próxima sexta-feira, dia
13, no Juventus. Começa às

No, dia 28 de julho; faleceu

19h3Qmin, com a música d,e INFORME GERAL no Hospital de Lages, o Sr. AI

"Moacir e seu Conjunto";,
fredo Maas, com 69 IlnOS ,de

Blumenau. Aqueles que dese- I
- A Sra. Olga Geffert, rece- idade. O extinto r,esidiu em Ja-

beu terça-feira à tarde,. em sua raguá do Sul por vários ànos

r�sidências, as integrantes do ,e recentemente retorl)ou à ci-

seu grupo de lanche, bâstante dade de Ponte Alta, fnde foi

concorrido por sinal'.
'

sepultado às 17 heras do meso

Já na quarta.feira, as mo dia. O falecido era casado

Sras. Zilda GlJenther e Yvonne com Geni Schneider c ambos

Alice Schmôckel Gonçalves "e. eram nascidos em Jaraguá do

cepcionaram as amigas de seus
' Sul. Alfredo Maas 'deixa a es

respectivos 'grupos de lanche· posa Geni, l' filho, 1 nor3, 1
- O ,conhecido cásal H.ans filha � 1 ,genro, além de 7 l1e

Gerhard', (Carla Haake) Mayer tos. 'À� condolênias desta co-

_

em, c(iI;npanhia' dos' filhos, par· lun� aos enlutados.
. As Sras. Eliana Zielonka Ro-

ticiparam de viagem de recreio drigues, esposa do médicoot-

ao Rio Grande do Sul. onde 50 ANOS DO SEMINÁRIO topedista Dr. francisco Vieira

visitaram Porto Alegre, Caxias
'

Rodrigues e Odete Chiodini Tôr-
, do Sul, Gramado e iirredores. Será no dia 17 de outubro, res. esp6sa do empresärio Vol_
- Nutzi agora já 'está na a ,Festa do Seminário Sagrado ne/ Torres, serão as patrones-

eqropa� para onde viajou, à Coração de Jesus,,' de Corupá, , ses ;Jdàs L'debutantes deste ana'

negócio$. que está comemorando o seu
'

. A comissão' organizadora do

Jaragui dq ��f nlWam'ê�te PASSAMENTO DE RALF - ,Já de retorno a Jaraguá cinquentenário. Naquela data, Baile das Deb,utantes, é forma-

, marcando presença em eventbs SCHNEIDER do Sul, o ca.1 Ivo (Norma) às 9 horas� missa conc�lebrada da pelas ,Sras: Marisa Kauf-

de repercusSão nacional, desta Faleceu dia' '13 de julho" Ewald, que estiveram esta se· pelos padres presentes, e pre· manA: ,Iria Zimmermann e Rose

,,feital-\.!1a vn; lfeir� d�r�,�das e em acidente de autpmóvel, o mana!lm Porto Alegre, também .sidida pelos P�dre �I�erto Pia- G�rc��VefPr-
•

"
,

�pq�ção de Móv!,sh 09d�,o, jovem Ralf Schneider, com, a a, nég�cios.'
,

ze,ra ijaragpaens,e., a�paJmente
,"' fJt. )�ar.Qquia de

. .:Jaragu� do

ficialmente sQUbe,J'IU)S que des·
' idade de �3 anos;; filbo d�l �x·. -, E" na paulic�a, estiveram trabalhando �m. Rio Ne�rinho) Sul, antes conhecida por San·

de �unda-feira até amanhã, pedicioriário' Harold!;) _�chnei- ..,esta s.e�ana?-as."S.ras._"Sara e Padre Júlio ,Lenfe.rs,;qpe fí· ta'Emília":e hoje "São Sebasti·

qua�do' '�erá"e�c.��;ada, \'e�fão ; der e sua 'esposa Helena, re· Fruet e Jutta Schadeck, vendo zeram páÍ1e do--p.imeir� 'grupo ã�;', co�plet�u no (iltimo sá·

e.��, �" se�s' ;,p���uto';;:" � a Z sidentes Fm ltajai. O jovem e ad"Uirindo as ,últimas . novi· de' alunos matriculados em bado, dia 31, 70 al10S de sua Clínica - cirurgia,-.-'vacl.,.áções,- raio x _:.

'�l!t���«l�l\ �!au,e,,�, �."I1f��efa- _ Iilalf deix6u os seus pais, 'doi� '.dades da moda. 1932, ano em que inciou as a· criação. Este jornal, na próxima internamento 'e' pénsâó pflrã, c_éS;,

dos' Mannes. A FENAVEM é" irmãos, dois cunhados, um so-' - Do Sr· Doralécio Soares, tividades ,da escola apostólica, ediçãö' fa'tlí' uma reportagem à lf ,,- I� I' -

'

,'.
,

," '

�i�laJ�" P.t!O,,��lf6lhO ,,"de � brinho e demais ��re!'.te�.,;�o,tt r.�":si��nte da. Comissão Cata- e que chegaram ao sacerdócio. rêspélfd, 'póts. patä fandS, já " J�m,Jaragúá do 'Sul, na f!ua,José Th'eodoro Ribeir�,·
, Deseny�,yl�ritp, c,mw�r�jl!L"do : pais. especialmente' o nosso' rin�se do Folclore, a redação A missa"le�tl�à ;�"l-á f�ntada' ve'nf levantariäo"dadosi',

"

,. ,�657:'--'-"Fa�e 720297, a6�'i'äa€taa E:e. 'Holando M'1

",ini�.�-�n��s� e_l'�o {constante leitor"h1h!!'01·do; eSta recebendo o, Boletim n,.o pelo Corat'de,'SIlmlriatfstäs, se-
,

. Nestedomingo, a,de agos· "G�' � _'í.:'-'" A" ���_--�- -ã-'1'>'"8-'" '1('_' ,r.';:,; das

Q,���.,�, . ���, �o d.� :,no , �.chn�i�e��" jar�g�aense
, �� �iis. �: on_d� ",a �gi�a :?9�, ,há, f,�7; g�!�do-se:!��t�I�F, ,�pu,l�s. ,�,; t��té tO ,�ia" dos P�iS. Não esq�e'

,

" �

onçim(.es., <M,en�lmento , S ..,....S &, 5:.� 'It1lraS,
,

��,. ����Wl'Ç, CI!JIent�, s,!> nossas' "sent!das; '�fer.ê!l�,a�'sobte�materl� pl,lbh� ,;<;t>.Qrdenaç,�o.,e org,an�z,açaO, do,� ;;��,i��.C�'ll:I,p.afrié�t�'�,\,e:;9är,&�t1:,;:;��
\le. ,.�,!\�n\.,k �)!;l '�ofldol�ncias. '.t' x", .:, ':>,;, �Fad� '\\nó:"�'corÍ'!líó �b�,�Pdvo:!;., :f,�st�jos é'da, Associa

,q ,' ..

, ":nh0�«('qüem,Janto já fez pOI'VO� ,;, , .

, ,'"
'

" "f,ti,t' 'i'em�setE!mb� de, ,198)'." ,
':.�"'!l*,SelÍlinarista, ' """\":�ê:

-,�,. � ",' " ',,!:,'< '

'�"..,. ;í�",t�,,:,rf:ll'
-���+.�+�l�a�r�.. _"'��'����;.ff,f:;�!'-����._;:;.j.."W;�, �'�;'�'1'�,0 �.I a��". '!"""......�""!'!!'.....;;--_.........-

."
.

'l!};-'
., �','" ;ri' to :.'f F:,

'o, .' �\

Coincidindo' com a forma

tura de sua filha Regina, o Dr.

Fe�nando Springmann e Dona

V,ra Fischer Springmann, fo

, ram surpreendidos' no 'dia 23

passado com .a anunciação do

contNito de casamento de Re

gina, CQJII
.

o jovem Moacir

Zanghelini, médico pediatra,
filho de Mar�lino (Lourdes
Lenzi) Zanghelini, de Nereu Ra·,

mos, neste município e que,

neste ano, terminou o seu es

tágio de residência no Mospitàl
Infantil Joana de Gusmão, da

Capital ,do Estado. A noiva,
como" já dissemos" é a filha
benquista do Dr· Fenando' A.

Springmann e Vara Fischer

Springmann, que casaram, e re- ,

sldir�m por longos 14 anos em

nossa cidade, 'onde na,sceram

os seus filhos Paulo, Pedro, a

lém de Regina_
Qs' noivos, Moacir e Regi

na, jaraguaenses de !Jascimen

to; conheceram-se em Florianó
polis e' ambos fazem planos'
'para. depois de easadcs, retor

nar à Jaraguá do Sul. "Correio

do Povo" apresenta aos distin
tos' noivos e respectivos pais"
os seus cumprimentos pelo
contrato de casamento·

, cut.TO A IEMAN",A

Quinz!I de agosto é o dia

da Assunção de Nossa Senhora,

'quando também comemora-se o

culto a lemanjá, pelos umban

distas. Em Jaraguá do Sul, tam·

bém, lemanjá será festejada,
, no Catimbó do Zé

_ Pili�t�a -

,Aldeia de Caboclo- de Jaime

Baechtold Corrêa, 'cujas' 'se�.
sões, não semprC' às seg�nda5
e sextas·feira�, às 20 'horas' e,
'na Tenda Espírita Pai Joaquim
de Amâuri R�sa; à; 20 ho';as (Ie
sábado. Ambos lecalizam·se ,na

Vila Lenzi·

CASAMENTOS NE�E
. SABADO

Contraem matrimônio na

ta�e:,d..stei sêbado, perante a

lei divina, às 17 horas, oS: ja·
vens Aotônio Rogério de Matos

e Rosani Walz, Leoberto Rech

e Genilele ,sCh�itz e Do�aldol'
Antônio Otto (que é vereador

em Guéré!.fllirim) � Rosana Len·

fers. As 18 horas. Jair Rogé·
rio Steinmacher e Margare�h'
Eichstaedt- ',Na Igreja Evangéli.
ca, rec�bem a bênção matrimo

nial, às 19 horas, Dieter Wa

gerJknecht e Carin t.eitzke.,
(

COM IGUARIAS -00 M'AR'

O amigo IIson Nolteneo

Bastos, o Kitto, Presidente do

Lions Clube-Centro,' recebeu

os companheiros do seu clube,

quinta.feira, dia S. em sua
f re

sidência, para uma
'

confrater·
,

nização, com iguarias do mar

,- lula e polvo, regadas a vi·

. nho. O Wons Centro, confa des· \

de meados de julho, com um

novo integrante, o CL, Augusto
(Zenaide Leite) 'Zilinslki, quê é

Supervisor da Agência do ,Ban·
co do Brasil de Massaran�uba
e que anteriormente secreta

riava o Lions Clube de Vacaria

(RS), dê onde é originário..

INDO E VINDO

comer
"',' I,

RESTAURANTE, "E LÂNCHONETE

,Refeições comerclaís e �,�a Carte
- Lan�

< ... , •• •

Especialidad� em,plzzas � aperitivos em ger
'1 ''; � ,,>,'." ',�I; 1

I I �) �, r

Música ao vivo às sextas-feiras

Av. Getúlio Vargas, 36 � Jaraguá

Santa Catarina.

CHURRASCARIA ,ESPETO DE OURO,

Agora ta�bém ESPETÔ CORRIDO. Dependê_
ideais' para festas" casamentos, batizados, aniver:
sários, bodas, entre outras-

\

Rua João Pfcollt; 156 - Fone 72-1601

Jaraguá do Sul�SC.
. ,

\ '

Baby beef, picanha, peixes e camarões.

ambiente - ar condicionado.

Av. Getúlio Vargas, 847 - Fone 72-1456,

Jaraguá do Sul':'SC.

Figueired,o em,"s.e
- o Preside�te João Figueiredo, além _Qe Ministros

de Estados' e assessores, esteve em Santa Catarina quar

ta e quinta.feira, onde visitou Florianópolis e JoinviJIe,

A visita foi deveras proveitosa para o nosSo Estado.

_;,) O índice,de infl'ação apurado' no mês de ]-ulhó;'fo
de 6,1% . 'Jä o reajuste salarial de, setembro será de 43.8%,

A mada, certa �in roupts 'e' calçados é com a

Cinderela, onde estão. as melhore.s opções para
cada estação.

• ,
t

Veste bem. A moda certa, na Marec,hal e na

, (' '�eNJio "Va·rgas.
.. . .,1 '"

Relógios; cristais, violões e artigos finos para pre
,sentes, em todas as oç�iões é: com o

" 1 - " " '

LANZNASTElt· � '1:1 (f� sriu/, RE':-OJOEIRO

que tudo, lhe faz 'para servir bem.

·Fica na Mai. De�doró, 364.

ESCRI116RIO CO,NTÁBIL
--�_. __ .----_. _" __ o _._

-GARCIA--
-----��-" - - ,-, -

---__-

" Reg'istros, de Firm'as
Mal. Deodoro, 1086 ,........: 72-0695.

,
Setor de Seguros

Mal Deodoro, 1092 - 72-1788.
, Setor Contábil

Mal. Deodoro, 1098' - 72-0695.

,
'

Setor Pessoal
Mal. Deodoro, 1098 72-0695.

Jaraguá do Sul Sta. Catarina

ClínIca 'Médica
CLINICA DR. OSLlM, MAllNA DE

,DOENÇAS CIRCULAl1ó�IAS

V.�-ltI18r108Cl.roee - tromboses -- flebites -

hlpertenslo arterial - Qlce..... de �mas.

, Rua Gullhenne Waage 22, Edlfrclo A�lf Marquardt,
andar - Fone 72,1524. Horário;, das Stl30 às 12 horas, de

segundas às sextas"feiras

Veterinária11.
..........------------

--------------- �
Clínica

,"" t.� ..... ." ... : I

FIEL OLINI'CA, VETERINÁRIA -LTI?A.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



, CORREIO DO POVO ...;;. Jaraguá elo sul-se
'

Indicador Profissional
'ADVOGADOS

DR. FRIEDEL SCHACHT I
Mv'ogado ,e Auditor

--�----------�

Escritório Jurídico na Av. Mal. Deodoro 413
, "

Fone 72..()244 .- lJaraguá' do Sul - SC.
r:

'DR. ALCIDES CARDOSO

Caus,as cíveis, crtmlnats e cobranças '

RIJa Reinoldo Rau, 86 - Fones 72-1797 e 72-1878

J'arà,guá do Sul - SC.

DR. ALrEVIR ANTONIO' FOGAÇA JONIOR

------�--,--',�y�--�------��---

EspeCialidade em cobranças, desquites e divórcios
Rua Domingos da Nova, 102 - Fone 72-0498

Jaraguá do Sul """:- SC.

DR. ODILON RAIZER
,/

--------------���--�----------
Assessoria de empresas, cobranças e causas

trabalhistas

Rua Reinoldo RajJ, 86 - Sala 5 -- Edifício Mário
Tavares - Fones 72-1797 e 72-1878.

Jaràguá do SiJl - SC.

DR. ALVARO HENRIQUE DO AMARAL MAI"". r
Advogado

----------------- -----�--------�

Escritório' e' Residência: Rua Reinoldo Rau, 167

L:_7201733
- Jaraguá ·do Sul - SC.

DR. VlliORIO ALTAIR LAZZAfllS,

Advogado

especializada em cobrança empresarial e
particular', cobrança judicial e inventário.

Rua Domingos da, Nova, 283 - Fone 72':'0004

Jaraguá do Sul .- SC. I
"

Advogados têm seu dia: -11 de agQsto
.

Por trpdição que se reporta à fundação dos
PYlmeiros cursos jurídicos no Brasil, isto é, as Fa
culdades de Direito de Recife e de São Paulo, bem
co�o pela formação histórica do País, O' advogado
é u m profissional dos mals respeitados no Brasil.
E por isto mesmo tem um dia especial em que
se 'Comemora, anualmente, a sua existência: 11 de
agosto. ,"

O advogado é o profissional que representa
clientes, isto é! indivíduos ou grupos humanos,
perante um tribunal de justiça. O dever do advo
gado é fazer com que todos os aspectos da lei e
todos os fatos que favoreçam seus clientes sejam
levados à atenção do tribunal, e que à justiça se

ja feita.
'É obrigação de um advogado tratar, com In

teresse, entusiasmo e, sempre .que Possível, ra

Pidez, as questões dös seus clientes. Cabe-lhe
cuidar de todos os assuntos legais, inclusive con

tratos, testamentos e questões de negócios, bem
como defendê-lo quando a questão envolve aspec
tos crlmlnals, seja a pessoa vítima _ que apare
ce nos autos como autor OU acusador -, seja réu,

Inde
terá no advogado o seu defensor. O advoga-

'

o dedicado tenta evitar ações Judiciais for,necell-o conselhos legais que tírem seus clientes de
ificuldades, ou. então levando avante, com empe
hc;>' e dignidade, as ações iniciadas. Mas isto nem

sempre ocorre, pois, como em' todas as atividades,
o mercantilismo e, o desinteresse às vezes ínter-
ferem na conduta profissional. " ,

Para se formar em advocacia são necessários
de quatro a seis aOO8 de estudo em escola supe
lor. No final do curso, o diplomando sai bacha�el

'em leis, ou tira o grau de doutorado.,:"
'

A entidade ,que r�,úne os profissionais ,da ad
Voeac;i'a, no País é a Ordem dos Advogados do Brasil.

•

•

j
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+ A G R A, O E C I M ri , o
�\

Áurea M�Uer Grubba, Oficiai do Registro 01-
vil do 1.9 Distr,lto da 90marca'de JaÍ'aguá do Sul,
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que
compareceram em cart6rio, exibindo os documen
tos êxigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar:

,

A FAMfLIA ENLUTADA DE, ARTHUR BREITHAUPT

ainda profundamente consternada com o seu falecimento 'ocorrido dia 31
de julho" àgradece a parentes, amigos, funcionários de Comércio e Indús
t.,ia Breithàupt SIÀ., e a todos quantos a, confortaram nO' doloroso transe.
AgradeCe em especial, ao Dr. Lúiz Car:los Bohilauri, à direção e funcioná
rlios do Hospital Jaraguá, e ,a todas as pessoas que o asSistiram em sua

residência. I

Agradece também aos que enviaràm flores, coroas, telegramas e pelas
manifestações de pesar, e a todos que acompanharam à sua última mortr
da. Estende, seu agradeci�nto pelas palavras proferidas à beira do, tú
mulo, ao Pastor Egon Adolfo Lohmann, ao Dr. Mario Sousa e ao Sr. Gilson
Deretti, que falou em nome dos funcionários.

Convida parentes, amigos e:funcionárids para o culto dia' 15 de agosto,
,

'

domingo, às 8h30min., na Igreja Evangélica Luterana.

Edital 12.682 de 28-07;1982
\ '

'

RAUL MARCOS MARSCHALL E MARIA DE FATIMA DE SOUZA -

Ele, .brasllelro. solteiro, auxiliar contabil, natural de Jaraguá
do SI:II, domiciliado e residente na Rua Expedicionário Gumercin
do da Silva, nesta cidade, filho de Herbert Paulo Luiz Marschall
e de-Relinde Mahnke Marschall.

Ela, brasileira, solteira, do lar. natural de Blurnenau, neste, Estado,
domiciliada e residente "na Rua Getúlio Vargas. nesta cidade, filha
de Oscar Dorval de Souza e de Maria Aparecida de Souza.

I Edital 1'2·683 de 28-07·1982

MAURO HORNBURG E SANDRA APARECIDA SIMAO ..-

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do Sul,
'

domiciliado e residente na Rua Francisco Todt, nesta cidade. filho
de Adelhard, Germano Hornburg e de Isolde Auwerter Hornbur-g.

Ela, brasileira, solteira, estudante, natural de Curitiba-Paraná,
domlclílada e residente em Curitiba-Paraná, filha de Antonio Luis
Simão e de Imeldis Simão.'
Edital 12.684 de 28-07-1982,

PAULO ROBERTO MARCA11f"Ö E ANAII;I HANSEN -
,

' I

Ele, brasileiro, solteiro. industrial, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Avenida Marechal Deodoro, nesta ci

dade, filho de Loreno Antonio Marcatto e de Marion Luisa Meister
'

Marcatto.
Ela, brasileira, solteira, professora, natural de Jaraguá do Sul,

domiciliada e residente na Rua Frederico E}artel. nesta cidade,
filha de Victor Hansen e de Helena Reitz Hansen.

Edital 12.685 de 28'-07-1982 ,

AIRTON RODERMEI:. E MARIA ROSA M'ENESltRINA -
Ele, brasileiro, soltelro., auxiliar de escritório, natural de Rio

do Oeste, neste Estado, domiciliado e residente na Rua Domingos
Demarchi, nesta cidade, filho de Rolando Rodermel e de Anita Ro-'

dermel.. \'
�Ia, brasileira, solteira, balconista, natural de Rio dos Cedros.

neste Estado, domiciliada e residente na Avenida Marechal' Deo
doro, nesta cídade, filha de Abilio Menest,rina e de Edina Menes

trina.
Edital 12.686 ae 30-07-19,82

,

JOS� ALAUDIR DA LUZ: E ANTONIA JULIAO DA COST.A -

Ele, brasileiro, solfeiro, motorista, n'aWral de Toledo-Paraná,'
domiciliado e residente em Jaraguá-Esquerdo, neste distrito, fi-
lho de Felisbino da Luz e de Maria 'Rosa da Luz.' ,\

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural de Variea Alegre
Ceará, domiciliada' e residente em Jaraguá-Esquerdo, neste dis-

. trito, filha de Luiz Julião da .cósta e de Terezinha Máximo da
Costa.
Edital 12.687 de 03-08-1982'
ILMAR GREOEL E MERLINDA GAEDKE -

Ele, brasileiro, solteiro. motorista, natural de Jaraguá do Sul,

demiciliado e residente em Rio Cêrro I" neste distrito, filho de

Arno Greuel e de Wanda Hamthurn Greuel.
, Ela, brasileira, solteira, balconista, natural de Jaraguá do Stil,;

domiciliada e residente em Rio Cê�ro II, neste distrito, filha de

Hainz Gaedke e de Irma Giese �aedke.
Edital 12.688 de 03-08·1982

RUDOLFO ZAPELLA E DENISE ,TESSILLA ..-

Ele, brasileiro, solteiro. operário, natural, de Jaraguá do Sul,
domiciliado e residente na Rua João Carlos Stein, nesta cidade,
filho de Daniel Zapella e de Lidevina DiemQn Zapella.

EI,a, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente na Rua João Januário AyrosO, nesta ci
dade. filha de trtneu Tessilla e de Maria de Lurdes Junkes Tes

silla.
Edital 12. 689 de 03-08-1982 '

OSMAR VILLWOClK E, CEllA BORGONHA ,-

Eie, brasileiro, solteiro, eletrlclsta, natural de Corupá, neste

Estado, domiciliado e residente na 'Rua ,25 de julho, nesta cidade,
filho de Roberto Villwock Filho e de Lucia Villwock.

Ela, brasileira solteira, operária, natural de Guaramirtm, nes

te Estado, domiciliada e residente em Guaramirim, neste Estado,
filha de Valerio Borgonha e de Adelaide Mader Borgonha.
Edital 12.690 de 03-08-1982

JOS� CARLOS DA SILVA E ISOLDE NEUMA:NN -

Ele, brasileiro,' solteiro, operário, natural de Boa Vista, neste

Estado. domiciliado e residente na Rua José Teodoro Ribeiro, - nes

ta cidade. filho de José João da Silva e de Edmir Tancon da

Silva. ,

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de Jaraguá do Sul,
domiciliada e residente em Ribeirão Grande do Norte, neste dis

trito, filha dê Alfredo Neumann e de Laura Erdmann Neumann .

,Comércio e' Indústria:
,

I

,Breithaupf SIA

E para que chegue ao co�heclmen�o de to

dos, mandel passar o presente Editai, que será

j)ublicadb pela Imprensa e em cartörto, onde sera

,Y
"

Estado de Santa Catarina
,

PODER JUDICI:ARIO
JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE

-

JARAGUA DO SUL

EDITAL DE LEILAO
O 'DOUTOR ,HAMILTON PUNIO ALVES, JUIZ DE
,DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,
ESTADO DE SANTA CATARINA, NA FORMA DA
LEI, 'ElC. • • /

FAZ SABER (em resumo, art. 687 do CPC) o
'

seguinte:- Venda em 1.° íellãot- Dia 17/9/82, às
10:00' horas. _ Venda em 2.0 leilão. - Dia
1/10/82, às 10:00 horas, por quem mais der e

maior lance oferecer. ,_-"LOCAl:- Edifício do Fo
rum desta Comarca. - EXECUÇÃO N.o 8,049. -
E} equente ALVINO DERETTI. _' Executado DOR
VALINO NEGHERBON. _ BENS À SEREM lEI
LOADOS:- 1) Quatro, metros cúbicos de madetra
serrada em dlversas bitolas e de várias qualida
des, 'avaliada em CrS 48.000,00.- 2) Dois metros
cúbicos de madelra serrada em diversas bitolas e,
tatnanhos, em madelra de lei, "avaliada em

I

CrS
35.000,00. _ Nos autos não consta qualquer ônus,

-.

ou recurso pendente. -:- Dado ,e passado, nesta ci
dade' de Jaraguá do Sul, ao primeiro dia do mês
de junho do ano de mil novecentos e oitenta e dois.
- Eu, Adolfo ,Mahfud. Escrivão, o subscrevi.

,\ 'HA:MILTON PUNIO' ALVES .

Juiz de Direito
"

I·

profundamente consternada com o falecimento d8 seu c�fundado� e dire-
tor

'

Sr. ARTHUR BRÉITHAUPT

agradece a amigos, clientes e funcionários pelas manifestaçõ�'de pesar
� ço�vida para o culto a ser realizadd no dia' 15 de agosto, domingo, às,
8h30min., na Igreja Evangélica'Luterana.

1

, EstadO de Santa Catarina
PREFEITURA MUNICIPAL, DÊ JARAGUA DO SUL

D E C R E T O N.o 768/82
Reajusta ,Tarifas Taximétricas. .

, VICTOR BAUER, Prefeito' Municipal de Jaraguá dó Sul,
Estado de Santa Catarina, no uso e exercício das atribuições que lhe são
conferidas, pelo' Item XIV do artigo 5.°, combinado com os itens XXIX e
XXXIV do artigo 70, da Lel Complementar n'oS de 26 de novernbro.de 1975, e

"

", "'" Oonslderando. as- ponderações apresentadas pelos res-
ponsáveis dos,PONTOS DE TÁXI de Jaraguá do Sul, justificando a necessi-
dade urgente de um r�aju�te nas Tarifas ora em vigor; ,

, Oonslderàndo o estudo efetuado pela municipalidade, on- ,

de ficou evidenciado que as atuais Tarifas estão totalmente defasadas com
a realldade do custo dos serviços;

,

,
,

.

, Considerando, finalmente, que as exigências da Prefei-
,

tura Municipal visam a prestação de um serviço condizente, notadamente
, de segurança e conforto,

D E C R E TA:
"

" Art.J.o·- Ficam reajustadas as Tarifas Taxtrnétrlcas fi-,
xadas no artíqe 1.'0 do Decreto N;O 600/80, de 18 de agosto de 1980, pas
sando a vigorar nos seguintes valores: ' "

,

- BANDEIRADA .'......... Cr$ 100,00
BANDEIRA I _ km rodado............ Cr$ 100;D0
BANDEIRA" _ km rodado .. ' '" Cr$ 120,00

- HORA NORMAL. DE ESPERA .' _ . .. Cr$ 700,00
Art. 2.° _ Este: Decreto entrará em vigor na data de

sua publicação, permanecendo em vigor os demais dispositivos do Decreto
N.'O 60,1/89, de 18 de agosto de 1980.

'

., PALÁCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ
DO SUL, aos 30 dlas do mês de julho de 1982.

, ,

VICT.OR BAUER
Prefeito 'MUnicipal

O presente Decreto foi registrado e publicado nesta
Diretori'a de Expediente, Educação e Assistência Social, aos 30 dias do
mês de julhode 1982.

ASTRIT iK. SCHMAUCH \.

Diretora

CORREIO INFORMATIVO
CARTAZ ,DO CINEMA - "Perseguição Total" fi o filme em cartaz deste sábado até terça-feira,
em todos os horários de exibição. Amanhä, dla 8, "Bruçe & Shaolin contra o Império dos Mal
feitores", às 14 horas e quarta e quinta-feira, "Umá Cama para 'Três".
COMUNIDADE EVANG�LlCA - Dias 10, H' e 12 de agosto, em Corupá, Jaraguá do Sul e

Guaramirim, respectlvamente, haverá um encontro e curso de lideranças da OASE, dirigido
pela Orientadora Regional da OASE. Ana Lan qe, de Curitiba, podendo .todas as senhoras
participar. 'Já o tradicional Bazar da Oase serä dia 18 de agosto, 15 horas, no' Bae'pendf.
Cultos: Hoje, '17 horas em' Jaraguá e 20 horas, em Rio Molha. Domingo, dia 8, às 8h30,
em .Jaraquá, João Pessoa e Santa Luzia; às 10 horas. em JaraQEá, Três Rios do Norte J}
na. Rua Jolnvllle, À noite, 19 horas, culto in formal, no centro.

-

'COM,UNIDADE CATóLl,CA - Publicamos, abaixo, o balanc�te da Festà' de São' Sebastião,
realizada nos dlás 16, H e ,�8 de jl:llho liiltimo:

'

RECEITA DESPESA RESULTADO

COZINHA
BEBIDAS
CHURRASCO

JOGOS
ESPETINHO
I.,IVRO OURO·'
BRINDES MUSICAlS
COMISSõES

, DOAÇÕES DIVERSAS
DESPESAS GERAIS

'TOTAIS

4051·618,10
546.891,35
4'67.410,00
705.491,00
121.307,00

2·160.000;00
4.000,00
19.509,00

� 37·351.00
, I

- 27·012,00
4.444.558;45

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

'* O .livro.. ouro apresentou Cr$ 2.002.000,00 em dlnhelro, � Cr$. 158.000,00 em prendai., '

,

J�ragu' do Sul (SC)'. iJulbo de 1982.
.

I

935.337,00
1.425.780,35
1.717.490.00

934:796,00
121·307,00

2.160.000.00
4.000,00
19·500,00
37.351,00'

525.718,90 �

, 878.889,00
1.250.080,00
, 229.305,00

-

7.355·561.35
27.012,00

2.911.004.90

Pe" João Heidemann - 'VIgário
DouglaJ3 C. Stange -- coordenador

Mauréllo Maurer - tesoureiro
José Carlos Neves.,..- coordenador

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Fundado em 10.de mllo dtt, ,1118

,CGCM.F H.o �•••681-(OOO1-34
EUGINIO VICTOII·SCHIIOaa;:L

"omallsta Prof. ORT.sC n� 729 e. Dlrator de Empresa
.lornalfstlca ORT-SC n·o 20. Membro efetivo ,do Instituto HIat6-
rico • Geogr6f1co de Santa Catarina.

,

Colaboradoras
F1ávlo Jos' Brugnago, Yvonne Alice SchmOckel Gonçalves,
"alme Blank. Prof. Paulo,Marettl, Silveira Janlor, Rudolf HIrsch
feid, Jot' OiIstllho Pinto, Dr. J086 Alberto Barbosa.

.

,

RecIaçio, Admlnlstraçlo • Publlclclacle:

Rua Procópio Gomes de' Oliveira n.o 290.

89250 -- Jaraguá do Sul .. SC.

Composltlo, ,Imprealo '. Clrculaçlo:'
Sociedade GrAflea Avenida ltda ... JaraguA do Sul - ,SC.
Assinatura anual: JaraguA do Sul e regllo crS 1.500,00
Outras cidades ';' • � ..

'

, .. .. • crS 2.000,00
Nömero atrasado .' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 50,00

Exemplar avulso . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . .. Cr$ 40,00

&te )omal liIo .. reaponubnlza por ertIp ...lnedOI • nem

deYoIYe' orIg....... '

"

,

O ·Oorrelo dó Povo· "'auoclado a ADJORI/St e ABRAJORI.

Viação Canarinho '.'
,

TRANSPORTE 'URBANO,
INTERURBANO, EXCURSOE�.

1·1

A "Canarinho" preocupa-se com a �ua lo

comoção. colocendo à disposição modernfsslmos,

ônlbus, com pessoal espeCializado, 'possibilitando
uma viagem· tranqüila, rápida e segura.

.

I

Programe beml Prqgrame CANARINHO - .

o transporte carinhoso. \

JARAGUA DO SUL
'

SANTA CATAftlNA

Relojoaria Avenida
ETÉRNIZE Os, 80�S MOMENTOS

Presenteie �om 161as e' as mals final alt'
) ,

'

gestões da 'RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

,

Getúlio Vargas.

Funilaria - Jaragua ,Lt4a,.
r .

Calhas para ,tddas as finalidades. FaÇa-nos
,uma visita. Estamos em �ndlções de atend"los '

eficientemente.
,

',fi.!

Rua Felipe Schmldt, ,279 - 170ne 72-0448 -

I Jaraguá do Sul-SC.
'

, ,

Constr,utor,a 'ISerla Lida.,
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGENHARIA E

.

COM!aRCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇA(i).

Rua João Plcblll, '94 - Edlf. Carlos ,Spézla " I.

Telefone= 72-0214

JARAGUA DO SUL', StA.. CA�ARINA' .

Belina II L - Vermelha Metálica 1980
Belina II L, - Verde Metálico .....•................ 197f,l
Corcel II LDO Alcool - Verde Metálico ....•......... 1981

Corcel II -' Bege Tripoli
'

; : ''', � 981

Corcel II LDO - Vermelhó Metálico............ ,1980

Corcel II - Bege QutOIJO .'.), .'................... 1979

Corcel Cope LDO - BrancO . .' : 1.... ,: .. ,

... 1976

Caravan - Azul .. ": .•' . ." .. : .'-0).' . .' ..
'

'

.. ; ..
'

.. , .. ,.....
1977

Chevette SL -;- Azul
'

'

1978

Chevette - Bege ..

'

.•.... , ". : ' .' :. . .. 1979

Passat LS _3 portas - Verde, , , ...•. ,
'1980

Passat LS - Branco � .' ' '. , 1979

Passat LS - Branco ,..... 1978
,BrasJlia -'Marroll' :.'., ..

,
..

,

.......•......... ,.
1980'

V· W. 1300 L Brimco 1982

V. W. 1600' -7 Brànco .. " ",:, .. :. '.�. . . .. 1977

F-100 - Branco : '.' ; ,. . . .. . . . . . . .. 1976

D-4qO,- Vermelho �..................... 1976

C-10 -:-- Amarelo, : .. ; .. "<••.••••••• .- •• '
•••• '. • •• 1,975

0-60 Caçamba :-:- B�ge :., '.: :' ",'" ,1980

..

"-TenóplenagerD
-

Vargas· I
sl;�ylço� DE RETÀde�GAY�DE;í� E TRATO

RES DE ESTEIM ;" ,,', ':';,

,

t. ;,'H I,ena

CONFIRA A HISTÓRIA ...

Bar� do ltapocu

'" HA 38 ANOS

O Conselho Administrativo 'do Estado apro
vava .um projeto de lei, criando o cargo de Inspe
tor. de Ensino Municipal de Jaraguá do Sul, que
seria exercido por um profeseor, -oom os venci-

meatos de Cr$ 300,00 mensais. .

• •
,

.

c

--- Tinha lugar no Salão' Bl!Ihr um festi�al em .

beneftcíclo do leprosário de Santa Catarina. Era

organizado' um excelente programa Iítero-muetcel,
no qual to�ava psrte.a .Orquestra "Jaraguá" e di

versas senhorlnhaa de nossa melhor sociedade.
Elias Brugnago, pai do jornalista Flávio Jo

sé, 'requeria à Prefeitura a. transferência de um

terreno adqulrldo de Gení Nunes 'Mafrà F.O com

a área 'de: 1'07.850 m2., sito à Estrada Vila 'Neva.
--- Causava grande entusiásmo a nota' 'oficial

.

irradiada pelo Departamento de Imprensa e Pr07'

paganda comunicando o desembarque, em Nápo-.
· les, na Itália, do importante contingente da For-

'

· ça Expedlclonárla. Em todo o país a população re':' .,

gosijava-se com o fáto de fIpSSOS soldados, pela
prlrnetra vez na histór.ia do Brasil, pisarem terras

· além do' Atlântico, para cumprir a promessa do

governo brasllelro junto às. Nações Unidas. lá es

tavam os jovens brasileiros de todos os recantos
· .desta abençoada terra, cuja bondade' corria mundo

· e que jamais agredira a quem querque fosse, mas
que sabia revidar qualquer 'afronta,

I
'

... HA 30ANOS
. I

-�- Bayer & Bachmann requeria à Prefeitura

certidão de 'baixa sobre Unl camlnhäó de passa

geiros' .Camlnhâo de passageiros? � siml Naque
les tempos nem todos tinham o conforto de, via

jar em sofisticados ônibus. Muitos e eram mesmo
muitos que v.fajavam satisfeitos à moda do pau-de
arar�, mesmo sabendo dos riscos. que corriam,

j.
.,

No dia 30 de Junho de 1952 era fundada a

SOCiedade Esportiva e Recreativa '''Bôa Esperan
, ,

ça"; cuja prlmelra diretoria era constituída dos

,seguintes associados:' Presidente' - Bruno Bese

cke: Vice ........ leopoldo Ha'dlich; 1.° Secretário -

. Affonso Stricker; 2.° Secretário' - Ingo KHtzke;
1.° Tesoureiro - Wigando Francke; 2.0 Tesourei
ro -, Erwino 'Brandenburg; Comitê: (os leões de
chácara da época que cuidavam do decoro) Hen

rique Behling� Helmuth Utpadel e Oscar Siewerdt.
O Comandante era o sr. Afonso Schloesser. À "Bôa

E.spera�ça" tinha séde AO prédio, ina Preso Epitá
CIO Pessoa, �mde se, situa hoje a Associação Re

creativa IKohlbach. Também era conhecida como

a somedade, ou melhor, o salão do "pau no meio" j

pelo fato do salão pOSSUir um esteio bem no meio
da pista de dança. Boms bailes realizavam-se aU.
----.�, Os ladrões estavam agindo no município.'
Pela 'terceira vez assaltavam o galinheiro da casa\

paroquial. Da .primeira vez surrupiavam 12 gali
nhas, da segunda,' pressentiaos, foram afugenta
dos a- tiros e na terceira tamJ?ém n�o foram' feli

:z;es. Em Corupá assaltavam a Intençlência e a pró
pria �elegacia de polícia, levando dinheiro e obje
toS. O sr. Heit.or Pereira ql:leixava-'se à polícia de

que fora assaltado em uma das rUas desta Cida-

de, sendo roubado em Cr$ 13.000,00.
.

-.'
'I t

, I.

HA 10 ANOS'

. ',' HÃ 20 ANOS
" ,

-_- Os médicos da Guanabara 'afirmavam que
o caso de "Abta Moura", mulher qUe dêsapare
cera ainda jove", de Asstl" no Rio Grande do Nor-

te, para reapare�er. re<i:ente�ente com o corpo in

teiramente deformado, cobertos de' pelos e bar

bas longas, podia ser explicadó como urna conse

qüência de um distúrbio clínico determinativo de

verilização. O. psiquiatra 'Alípio Sales concordava
com as hipóteses,dos oolegas, re\t,elava q�E;l o iso

lamMto da "mulher barbada",' devia ter sido a

causa do 's�u transtorno mental.
'

.'

Leonides Sch!'ldeck, o Chadeco dos bons

tempos do futebol, andava fulo da vida com os

· qUe proibiam a sua entrada em terrenOS para ca

'çar e mandou um aviso pela .. imprensa, dizendo

que" como sócio fundador d� Clube Caça e Pesca

Mare,chal Rondon, estava devidamente legalizado
e.'avisava aos propf,ietários d� matas! próprias pa

'ra caçar, "que caçará em qualquer mata do terri

tório nacional" desde que não exista, nessas pr'o�
.

priedades, rumos',abertos e.as placas proibindo ex

pressamente ,caçar". �ta bicho danado .esse Chá

deco ... que deixou os entretanto e passou pr'os
f,inalmente. ',',

I

, ,
cA. F:rota Mercante no Brasil tinha posição

· de destaque no mundo. O Brasil já ,ocupava'o 19.0

lugar 'entreI as pri'Dcipais frotas mundiais; Mário

. Andreazza, acrescentava que "ouve uma expansão'
_ de..9% em relação à tonelagem marítima brasil,ei

r:a ,à",partlr:'de1.o de Junho,dec1971. figurando sob

, o, ângulo mundial com um'a tÓliel:agem de 1.731 mi-

lhões. .' ,", .

·

': ":Qs álun�s' da Escólâ Superior de' Educa
ção Física e Desportos de Joinville, pres�ava,m sig

,fÚ,�ipe�l,va homenagem ao Seu diretor, ar. Murillo

,ß;irr�to de Azevedo, o nos'so' querido "Ddkta :FJilla"
Ou, "[>okta Amarlldo".

. ",'

. �.,

IMústrias :,��Qninas, Jamiuá' s.,t· -

, \, ';,' �_.�.' ,�',,:.'
.

.'
"

"

.•

'

,

1

,COMPAL 'L"'Concentrados' pära.· AllnientO,s'
, .

.��\t:.·I-, tI'
.c. �.;'

•

. ("

ATLETISMO DE JARAGlfA PARTICIPA.DE COMPETIÇ6ES. NACIONAIS
, I"

Ai modalidade de atletismo de. .:Iaraguá .

do Sul' vem se sobressaindo no Estado, par

tlcipf!ndo de competições à' nível nacional Re·

centemente participou dos Jogos ,Escolares

Brasileiros, em Brasflia, obtendo a atleta Ro

slmérl do Nascimento, o 2.° lugar no reveza

mento 4x 100 m, enquanto que clarice Kuhn,
o 5.° lugar no salto a dístäncíe e 6.° lugar no

salto altura. 'Dóris Maria Ronchl foi a 7. a

,classificada no salto à altura.
I '. ,

' '/

nense nos JASC em Lages) e Laé.rcio MiÍllet
obtl�eram � marca de 4,00 m no saito coO:
vara, ficando na' sexta e na sétima colocação
respectivamente.' -.

'

Neste flnal-de-semana, outra vez, clarice
Kuhn (salto à distância) e Dóris 'Ronchl (saltq
à altura> estarão' no

. Rio de Janetro, tomando
parte no Campeonato Brasileiro Menores atê
16 anos. Já rios dtas 11 e 12 de se�embro
Waldir Giese e Laércio Müller, no salto co'
vara e Cornélia Holztnger. nos 100 m com ba�
reiras, 'participarão. da ,cOpa Estado de Sãe
.Peulo, na denominada "Copa dos Campôes'

um� Vf;lZ que serão convocados apenas os oitA
melhores atletas do Brasil em cada prova.

Também, no 11roféu Brasil de Atletisma
'

Jaraguá do Sul marcou presença, realizado em

Sã� PaulCJ.. na Pis!a Oonstâncfn Vaz Guimarães,

o lbirapuera. Waldir. Giese (recordista catari-

Imóvel melbor investimento ,contra a 'inflação
TEMOS A VENDA OS OLTIMOS LOTES DO JARDIM SAO LUIZ -

JARAGUA ESQUERDO

Empreendimentos Im,AJbiHários
,'Iarcatto ,·,Ltda.
Mal. Deodoro, 1.179 - Fon,e' 72-1138

"
•

1 ' Silveirà Junior

.

Quando o servJço de abertura de valas e colocação d� manilhas que

a firrna SARIMA, de São Paulo, 'está fazendo para. lnstalar-esqóto .em Itagua
çu passou pela mtnha rua, constatei que dezenas de operärlos empreqados na

obra (Inclusive mestres e feitores) erram todos baianos, pernambucanos; ml-
,

neiros e até cearenses, Não havia um só operário de Santa Catarina.
,

- * *,�

Oonvtdet um mineiro, feitor da obra, para tomar café lá em casa e

perguntei a ele por que essa preferência tão acentuada por operários de ou

tros estados; qual a razão de naquela turma não have� 'úm único catarinense,

se a obra era realizada aqui e com dinheiro nosso.

,

-:- * * -,
A resposta que ouvi poderá não ser corretá, riem espelhar a,

deira razão -de tal procedimento" mas entendo que, a. sua dh(ulgação poderá
permitir que nos aprofundemos no assunto, que é do' maior fnteresse para a

nossa economia.
,"

.

,

- * * -

,/. Pois o mineiro que me reSPOndeu à pergunta dis��, sem rodeiQs, nem

mei�s palavras, "que o operário catarinense é muito énôrenqueiro, de gran-

de llilstabilidade no emprego 'e de pouquíssima produção".' .

- * * -

'1 Eu' reagi, dizendo que é conhecida a excelência do operáriO de Santa

Çatarina, responsável pe,lo progresso de cidades ccimo Blumenau, Jaraguá,
Joinville, Brusque, Rio do Sul e tantas outras.

'

,

- * \* -

;.

E pensei que havia' dito a últhna palavra, mas o'mrneiro me contes

tOtI, afirmando que sãO' coisas completamente diferentes: uma se refere aos

operá.rios de profissões def!nidas: �ão os, cardadores, rnetalúrgicos, tecelÕes,
torneiros. montadores, fundidores, etc. E o operáriO a que ele se refere são

aq�eles sem profissão definida, os trabalhadores braÇais par� serviços even

tuais de abe�ura ide valas, empilhadores de paralelepíp,edos, colocadores de

manilhas, enchedores de c�minhãó etc.
.

"

- * * - '.

" "Para ess�s trabalhos" � disse-me o feito'r - "se dependêssemos
de operário c;atarinense, não acabaríamos nunca a obra"."E continuou na sua

crítica azeda: No co,(Tleço da empreitada, nós admitimos dezenas de operários
catarinenses, mas nO' fim do dia eles já estàvam pedindo a conta para irem em

bora. E se ,disséssemos que voltassem no ,fiin da semana,' no outro dia esta- '

ríamos na Justiça do Trabalho.
.

- *, * - "

.

.

O meu informante foi mais longe e �me disse que não é só em San-

'la Catarina que acontece esse fenômer:lO. Segundo ele, o operáriO paulista
sem especificação é a mesma coisà. "Se não fossem os nortistas e nordes

tinos, as construções de São' Paulo parariam, porque os trabalhadores de lá

também não se sujeitam a esse regime de trabalho", 9arantiu o feitor. .

. , -' * * -

, 'Esto,U fazendO' este registro porque acredito que as nossas FaculJa-'

des_ de Ciências'Sociais poderia"1 fazer, um estllldo em profundidade sobre o

fenomeno, cUjas causas e consequências são do maior interesse numa cida

de tão carente de empregos como Florianópolis, onde' a simpl�s desativação
i de uma área onde os carros estacionavam cria mTl problema social com: os '

chamados '<guardadores de' veículos" que se vêem privados desse precária
ganha-pão.

'
.

,

- ,*. * -.

,
ci meu bairrismo insistia em contrariar o meu interlocutor e ehtãó

eu lhe, di,sse que em toda a Europa bs serviços braçais são executados por

port�gueses, espanhóis, turcqs, gregos e africanos de um modo geral, o que

in�icava que nós, -er,n Santa. Catarina, já estamos atingindo .essa sofisticação'

profi�sional. ,

;
, '

,

,

- * * -

Acontece que o mineiro - tI,omem muito bem informado' - não' en-
"

goliu o meu argumento ufanista ,e me contes'tou: "Lá ocorre esse fenômeno'

por falta de mão-de-obra não qualificada. Lá não existe o biscateiro, a não

'ser e),(atamente nos paises que o senhor citou, o que não é o caso de Santa

Cat�rina, omde, há sobra de' mão-de-obra sem. qualificação". 1

.

'
- ,,* *....,..

-

'"

O feitor me garantiu que! todos os 'seus trabalhadorés; sem exceção,
não são catarinenses; vêm de Minas, do 'Nlllrte e do Nordeste. '.

. -**;_,',
Falei com seu Inácio,. vermelho de barro' dê coloo'ar manil.ha no fun

do de uma vala. Ele me disse que,mora em Bodocó, no interior de
I

Pernambu

co, mas está trabalhando na firma há quatro anos. Foi 'vis'ital':a·famflia em de

zembro passado 'e pretende voltar lá em outubro, quando entrará em férias

Confessou-me que tem mulher e ,filhos pequenos, mas que é obrigado' a vi

trabaihar no Sul, para poder manter o
I sustento dà casa� Mudar-se com a fa

mília para São Paulo não está nos seus, planos:! "lá eu tenho a ·casiilhà· e;'
mulher 'e os fithos trabalham na' plánfação", disse-rne"ô lnl:íel0. ' I

.

�

-

.

� �';�*" ..* j':_'"
"

.
',!. •

.

:' , "Mä� �ara co�firmar' a ,sua' 'Införmaçio;;ölm:éS�re-d�obras me gar�n
.

tlU �ue, a sua firma tem,quase sempre vaga para operáriOS' br,açals; pagf;t alem:

do, salário mfnlmo, dá casa e'êOm;(la"ri1as· eXige' jorilada:de'frabalho' regular e,

serviço aos sábados. E obm 'certb,"déSdem' �rieérr.oo '8,'cönWr8s:"
"

,
" , (.' ..:._ lMas opérário 'braçal' :�ata�i'rjehse não' s� :sl1Jelta '8 "essas coisas.•.

___. * * _,'
'<'"

Fiz o régis!rö,. m�s «tintinu',?: 'ém dÚVida: será.: que ·0' feitor têr1i'4razão? ,"
.-i _.

,

.• ,,,,;,>:\,.I \

. '-, \
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



: ,,';c::'EST�Q"('Dl!wS_A,c'CATÄ1hNÁ .0' '", ,

• .'. I".. __.-"",,,
.

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

J! 'PREFEIII'URA MUNICIPAL DÉ JARA Á'
�',

V:,::. '

i" .' .,' , �\,F',}'
: (>',,(a�:"" ,I"

," 3' r:, "i '\::;':'1i�': ';1 '��, ''.!:��I.:�U��,�".;" ;
I

'

. '.,1 r.
,.

.� ". ....

DECRETO N�0'769f82"':':' ._::." � ,1',,\)1 . "�,'c ,,,,,'
, j,

f .�) • 't .

" .- ...� .

" ';' .:».: <', '.�, :�"
i

J Fle�u&ta' fl4ar.if� ,do,\Serv:iço de;! :rran�porte ColE'ltivo.'
. ..

,VIC1J"OR BAUER,. Prefei:te Municipal dá Jàrag�á c'c;I�' Súl,:"EStaclo de" .�,
'Santá Catarl�a, R().. U,go: ei:e�er��ci,�, da�.a1!�ifij�iç0és ..que )he são co�ferid�s" pei" ite� ."" .

, XXIX do ��90 70, da Lel COIiJ;I�le!llentar N.o 5, de 26 de novembro
'

dà 1975 ei' com
'

autorização baseada n81 'ResolíJçãa N·Q;;H2IY9, de 06 de junlía .de 19'79 'élei'CONSELHO '

INTERMINISTERIAL DE pREÇOS -.,.. CIP, e
"

:
.

. ,
.'

.'
.,

•

'

Considerar:íde as freqüentes �Ie'vações �do cu�t�," de ��anute�çãa dos

vel�ulos, bem como, as dEl�pesas, admiÁis.1!r-àtivas 'inerentes aos servlços _da cQr:tcessio
näría dos transportes çole1iIWOs do Municfpio: ,',,,

' .' ,',

.

Oenelderands. ainda, que a concesslenâjta tem �
..

obrigatoriedade, 'por� questãO de COl'lto�,,?: �r: ·,seJ:�r��.�a, ·a�.n;se���>'trliTl' "Padrão de serviços' compátiveis com
"as eXigências da populaça�, cUJa ate",dimß�to requer um Investimento cada vez nlaÚi
vultuOSQ.

-r

, • .' ,'�OIJSi�eraindo, também, o 'crescimento vertiginoso da' �idade-- que.
in'ql:lest�,onave�mente:, �b�I�� ,�,:a��Ii��o dO,s se'nri'ços para atender um númere cada
vez, maror de usuárlöâ, tornan,do" desfá 'forma, lndlapensével a multiplicação dos veícu-
los; "

, Consi,derando, f.inalmente, que a empresa teve. as últimas tarifa& rea-
justadas há mais de quatro meses; folcando, dessa forma, 'mesmo com a

-

atua� elevação'
abaixo das tarifas aplicadas em outras cidades

'

'

.
. ,

� ii � ,I
'i '� ,. �'('!'V ,

I'"'{'" ... "- ,�. ,

, «sÓ, ". '-,.r"�· h 1:; 'ti , ).; \'

Suplerfta e anula dotaçãe's do otc;:amefitó VI.'
", i·" ·gente.. ;>' "·I. :; ':-'. . .". ",," .

y'
i" "I '/ L, ""�lJICTÔÁ SAUER; Preteito)'Municip-ld <Je Jara•.

;9i!rã dO' ,:giil; �ESt�d(f\ã�1 �ánta bata�ína,-:rio 1180 e e,terciêio
_.Ii.�.' . '7'" 's , '�f'-(' '"\,. "H . �"'.

.

'<- � ..

de
'

suas atrlbulções.' ÇOm base ria Lei -Muflici'par N.'" 830/81
• � J tk JH� \ '�.( "'..... ".3 '.. -

de 19 de novembro dê 1981, , '

r,'".... ": '"
.

. •

',' DECIltETA: .

• • � � � -tf •
, T

•

�

\ ',Art. 1,� - Fica abérto'uín':ê�editó suple!l'len-
tar' no v�lor de' Cr$. fÓ,OQO�'OOO,00 <Dez 'milhões�'de eru
zelros) "para' r�torçÓ dÓs' 'programás � verbas abalxõ diserf
mínadas, constantes ;dô} orçamento vigerite, a saber:'

�

"
ANEXO I,_.. QUÀORO 'A

,0201,- �f.BINETE ·00· FlREFEITO
0201,03070202.002 - Manuterilçãa das atlvldades do Gabinete

,
" do ,�Prefeito .. ",.,:.. Cr$. 3.000cQOO,00. 'I0603,� Ç)IYI�ÃO ,DE SERViÇOS URBANOS'

p603.10G03252.0iF,. Manutençã'o dos serviços urbanos de
"

utilidade pública .. Cr$. t.OOO.OÓO,OO
TOTAL •• .,•• " .,. �,. Ort. 10:000.000,00

,

,
' . DEORETA: '

,

Art. 1.0 - Fl.ca autoJ:lzada li Tat:ifa de Cr$. SO,9O (Trinta cruzeiros),
a ser cobrada pela VIAÇÃO CANARINHO LJ'DA:, nos ônibus circulares que perfazem
os, trajetos dentro=do perrmetro umano. ,. .

f

. Art: �.o,..... Aprov� os valores àas tarifas da,s, Iinhas'I'NTERDISTRI�AIS,
fr:acionadas, de acordo com es trajetos tfeter.mlnados nas tabelas eriexas, que são parte
integrante de$tE\ Decreto. ' '" . ,i""

.

.

.
.

"

..

"" ':"
,

,.

Art. 3,° � .,Este Déerato entrará em vigor no dla "16 de 'agosto de
1,982, permanecendo em 'vlgõrlas disposições' d;hstantes 'do artigo UI do Decreto N.o
527179, 'de 20.02.79,>e àrtig0''j.2.Q'do. Deé�eto N.«? 567/79� de 11.12.79.

.

, PAlÁC.IO, DA PRE.FEITURA MUNICIPAL DE JARA�.uÁ"Do' SUL; aos.
3Q dias do mês de julho de, 1,982.

. '

, , ANEXO " ...:... QUADRO A
0201 -::;- GABINE'rE DO PREFErrO
0201.Q3070�02.002 ,;- 3.�·3.2 ....;. Outros servrços ß encar-

gos' '
.•• . .. Cr$: 3.000·00,00.'

0603' -e-e- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS
.

,

0603.1Q603252.037 -.3.1·3.2 - Outros servtços '
e enca'r-

.

go,s. • ...
' Cr$. 7.000,000,0'0

TOTAL . C�$: � 0.000.000,00 '

., )\rt., 2.°,.7 Para fazer face' as de�pesas de-

'9or.rentes, do artig!:! jinte�ior" fica anulad8' parcialmente a

seguinte dotação' ,do !)rçamento .vigente, a saber:VICTOR BAUER
Prefeito Municipal � .'

ANSfO li - QUAD.RO A
" "

'. i' "O pr,esente, .,oefretlil foi. reg'lstrado e publicado nesta Diretoria de

Expedi'énte: Educação e ÁSSistê,cia ,Social, àos 30 <:lias do mês de ll!llho dê '1982.
" '" ,

., ,

'

" "i \"' ,'" 'ASTFÜ;t SCHMAUCH

'. �

0501 ..:_ DIVISÃO DE CONTABll:!lOADE', """
, ".1

0501.99999992.029 -.,.. Res�rva or�amentãria1'. :V.. .l... ': !.';. :
, ,"

,. '",,' ....•. ,:] . :', ... Cr$: 1'0.0Óó.odd,00!'k_

,',

�

't1; �.'Diretora
,

,

'1'
ANEXO' !I- - GlUAORG' A "'. ' \

0501 ...:... DIVISÃO DE C0NTABIlIDÂDE "

.' ...... (

L.. � -I. I

O'

e501.999'99992.029 .

-, 9.0.0.0 � Reserva de cóntingêncià ..

.

'

.

'

. .' ... .':: crs: 1 o.äoo.obo:oO .,
Art. 3.° ., Este' Decreto" eRfr�rá. ém' vigór'

na data' de sua publicação, rev6gàdas' as ·dispOSiçõ�s· em
'

.col1trâriQ.
' . � 1\ 11' ... -:.

• I

'" J' -

.. 1--';

.
'

. PALÂC.lO DA PREFEITURA MÜNIc{PÄl' DÉ
JARAGUÄ DO SUL, aos ·27 diáS 'do mês de ju'lhó' de '1982:

.
... I,_.,:

,

"

, '

l, ,

VICTOR' SAl:fl::ß'
'''"

.

. Prefeito Municipal.' "':.: l'·, -}

'.', '

r, «) presente Decreto foi ,r;egistràdo e' pi!lblica!
Ido, "nesta" Dketor.ia "tle Expediente, Educação. 'e -Assistência c',

Soeial,: aos 21 dias da mês de' jullio de 1982.
-

\ ,p .

. i... ',., ;

I'
AS!Rlr �. SOHMAUCH.
PJretora

, . . .. �
. ,

,', .

"0.;
. �'.1"'" t,

...
t �

"

I, 't.,"
"

.

..

Quanto ao Campeonato ,!;le
gional, ainda,"-� 'EStr.�llfl é o

iktual tricar�lpeão uma vez' que
. '" . .,... '�' '." ii'"

conquistou os tItulas, das tem-

peradas de 77, 78. e 79. Em

1980 : 1'981, nã� foi re'�lizádo.
•

': ',f,J l'

� -�! ( t·Jf_
, .1 "., DEPARTAMENTO DA FAZItNDA�'::

t
,�\. j" i '" �

� I ., •

'I ,.,���----------���--�------�--�--�--����-�------�--------
DESPESAS

.

Até o mês
'�ITut6ß '

"

:.-' ,". /
Total'. f

. ,

Dlvlsio da' CClltabllldada
,

. ,f It

."

QESPESA ,ORÇAMEt.!TÁRIA ,
OÚ)O Câmara de VeteSdores ••••

'

••••• ' ••,. 4.355.138,87
0200 Gabinete do ��efélto � .. � ....... � ,: / 5:467.724100..

osao· Depto;" de:·l6.dmlnlstração '. � � ••••• �. 27.254,018,73
0400 Depfo. Educaçãó;�·\Cultur.a e Asslstên·

" cia'Social ". : • ; :';c. • • • • • • • • • • • • • • • • 33.057.485,6"9
050e Dep�o. da Fazenda ... ' : .'... 88.285.171,03
0600 Dapta. de Obras e Viação 189.525·519,71
0700 Deptô; Agropecuário 12.820.171,19
0800 Deptö. de Turismo .••••••• , ••• ; •• '.' 15.402,00

" � '. �

"BAI-ANCETE F,lEf,ERENTE AO M�S DE�";jIiJNHO" DE 1982�
..... ",

! ,

996,820,,00 5.352,258,87 • ,

1}55.179,40 7.222.Q03,40·
6,691,732,36 33.9�5.7S1,Q9

.'

'"

BRASIL�IR() DE. BdL�O EM

SÃO PAtJLO -,-' Come.;a
i

ne�te

sábado, enil 'São paul'O'>'o Cam,
IpeOnll1l0' Bra'3i1�Íi,ói� de 'Bolão,
rios naipes masrit.Íliilb e femi

'�in�, ond�" a S�I��ãO C�tarin�n-
se des.ponta rÇOll:llJ ulilla�qas, ta- •

,

vo�itas,' principalmente·· a,. fEm�i
nin�, que ítent�rã '1) tr;cari1pet)�

• nato. Esse 3elei::"ienãtJo 'fêm co

i' 'mo técnicó �j.Jo�· Hens�hei' ai é
,integrada por .. outra jaraguaen.-
.., .��� ... '-,-. �- .f'........ ,

,- ""." '"""'..,.

se, Sara, Wi'ele, ac passo· que

Àté o mês
Anterior

Ar;recadaçio •

1;" no m.s'� " .

,

15.889.828,86 48.947·31�,55
10.047.126,73 98.332·297,76'
25.389.511,58 214.915.031 ..29

4,937.810,00 17.757.98'1,19
4.49,00 .15.851,01:)

.

/""-

, ,

RECEITA, ORÇAMENTARIA, / '

"

<,

RECEliIi'AS CORReNTES
(, ,,,,-

.

/.
t

"

"

Receita Tributária ; "'00 82.57�.4j2,50 16.826·119;47 99.397.591,97
Receii�'J�atrlmonl�l; ,,'••••• ,.i. "�'" .', ••-j 184.873,24 26.090.00,�210.963,24
Transferências Correntes H9.510.832,25 44.781·252,54 224.292.084,79
Receitâs'!Dlveráas".:': ••••• ,': •• '�:' ,,, • ó ." '''.199.813,09 496.272,22 4.696.085,31

SOM AS •••••••••••••• , .••
'

••••••• ' CrS,36.0\780.631.22 65.1.08.457,93. 426.489.Q89,15 •.

DESPESA- EXTRAORÇAMENt,4RIA
.

'Despesas de meses anteriores' 44.927.069',23' "19.618;419,26 64.545,4138,49'"
Restos a pagar ':';;" '

•••

'

71.948.671,67 '

'

3,950,00 71.952.627,67
Depósitos -de diversas odgens ••••••••• 51.695 ..707,90' .15.544.91;5,20' >6".240.823,'1'0 .

, . .

." _ 1

I
• i!,t, : 1 ' 1-' ,�

·RECEITA. De' CAPITAL
" , I� •

Amor.tizaçãó de empréstimos, con'cedIdos
TransferênCia de Capital .: •• ; ••••••••
Outrás R�celtas de �pltal .: •••• � • OI' ;

1.387,60'
29.892·493,81

�26.7á�.�8

1.387,60
25 ..841.545,185

.

93.1'11,36
4.,044.947,96

33.677�ä2

� = "', 'fl�ÇJIT4: EJ1I'MORÇ�M�NTARJA .
. i � f' :.

"

... ".,

'""F .,..
•

"." � r '/,
..,Despesa' empenhada.ca, pagar

'

••• 86.80�;861,88 8.256·488,49 95.Q58.350,31"
Depól,litos de di!l'errsas arlge�s .; 1\67.1165.6�1,17 ,

51.845·819,71 2Hl':o1H20,aa
.\' <

' /. ("

; __ fOt" 'a. %'8'-:' 'iílt lt].' .;' :111';
" "

C�253.967.46305 '60.102.30820 314:069.l7��·'25' .

..._ A .� ........ -t<f ...... �•••• ,._ ••••:.-...�•.•: •••9
"

' I
.

' F

509.19�T;99· � 3.ál?�.593,4Q
. 3.763.842;,138 1.5.234.301,35'
15.g79.aá2�50 58�asM72,77,

"
,
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3. _ Realizadas, as convenções rnunlcl
pais, tanto os. candidatos a vereador do
PDS como, do PMDB estão a pieFla Gar�

ga "garimpando" votos .Os famosos
"santinhos", comfoto, nome e legenda
do partido, correm soltos. A imprensa
estará também representada no pleito
de nevembro, com Eliseo Tajes e Athay
de Machado (Dadi) pelo POS e Celso
Nagel pelo PMOB, sem contar o "che
fie" Antônio José Gonçalves, 'aqui da
casa, CJue einbora não milite diretamen
te na área, tem estreita ligação com o

CP. Aó todo, são mais de quarenta can-
'

didatos "esquentando as turbinas" para
obter o voto do eleitorado jaraguaense:
4. _ Encerrou-se' ontem o prazo para
alistamento e transferência de eleitores,
com vistas as eleições de 15 de novem

bro. Em Santa Catarina, até 30 de jU
nho, ° eleitorado catarine,nse chegava à
casa dos 1.980.750, e hoje com. toda' a
certeza, atingiu aos '2.100.000. Em Jara
guá do Sul, a campanha de qualificação
eleitoral, öbteve resultádos excelentes,
tanto no alistamento de novos eleitores,
como, principalmente, na transferência
de domidlio eleitoral, graças a., colabo
ração de toda a comunidade e das in
dúst�ias.

1. ,_' A Associação dos Municípios d!)
Vale do ltapocu-Amsal], reúne-se sexta
feira vindoura, ,dia 13 de a,gosto, em

Massaranduba, no Oentro Es'portivo Mu
.nlclpa], a partir das 9 horas. Na pauta,
além de informações sobre os índices
provisórios do movimente econômico,
por nós ,já divulgados inclusive, será ana-,

lisadó um documento a ser enviado ao

Dr. Carlos Vlacava, 'presidente da co-

_
missão que .estuda a reforma ttloutárla
nacional. Prevê-se muitas discussões
em ,tor�o desses assuntos.

2. .- A arrecadação da Festa de São .

Sebastíão, realizada em meados de ju-
lho, não foi a esperada: Cr$ .: .

-4.444.556,45. Mas apesar. de tuqo, o Vi
gário Padre �oão Heidemann considera
alguns fatores adversos que determlna
ram o não atlnqtmento de uma melhor
renda, que na lógica serla o dobro da
'do ano passado, COIlilO por exemplo, o

mau tempo no' sábado, à noite. Agora,
deve�se dar a conhecimento público que
'passaram a perna na Igreja. Expliçando:
determinado abatedouro da cidade, ha
via verbalmente combinado com o co

ordenados do churrasco, um preço x pe
lo .qullo do produto, mas, qual não foi
a surpresa da comissão organizadora
quando, na hora do pagamento, o .pro
prietário ter exigido' Cr$ 40,00 a mais
por quilo, com a maior cara de pau, que
brando assim o compromisso e obrigan
do o desembolso de generosos recur

sos que seriam aplicados na cqnstr!.lção
· do Edifício Cristo Rei ..Malandramente,
alguém tentou fazer o mesmo com a be
bida, mas, felizmente, não consequlu o

Intento. O Padre João, cotn toda a ra- i

zão, está fulo da vida.
'

nfstração municipal.

9, - O PMDB, de Oorupä, que, segondö
boatos que clrculam na Vizinha Cidade
estarla oferecendo 'vantagens financei
ras àqueles que se predrspuaessern a
concorrer para prefeito e vice, realiza
neste sábado, a partir das 15 horas, no
eine Teatro �ívoli, a sua Convenção
Municipal, para escolha dos candidatos
à prefeito, vice e vereador. A Executi
va Municipal é presldlda pelo vereador'
Elídio Romão.

(

10. -- Aldo Romeu Passold, atual secre
tárlo-executlvo da Amvali, lncensado
pelo PDS de Schroeder para concorrer à
prefeito, cargo aliás que-já exerceu, com
Adernar Fischer na vice, confessa-se
não multo animado, embora sua elel
ção seja, certa. Aldo sempre negou sua

intenção de concorrer, mas acabou acel
tandn por imposição de seus compa
nheiros de' partido. Adernar Fischer,
atual Presidente da Câmara, era o seu

eandidato., O POS de Schroeder uniu o

,
útil ao agradável e certamente o municí
pio viverá novos tempós, em continui
dade ao excelente trabalho do atual
prefeito 'Helmuth Hertel. \ Em tempo:
Schroeder é, na opinião do Presidente do
Diretório Municjpal do PMDB de Jara
guá do Sul, o único município onde o

.seu partido tem reduzidas chances de
vltórla, NOs demals da microrregião, a

oposição tem como celta as eleições
vencer.

11. _ Ruy Dorval Lessmann deve ser,
com .toda a certeza, um dos candidates
mals novos dentre aqueles qu.e buscam
uma 'cadeira no Legislativo MuniCipal de
Jaraguá do ,Sul. Oonhecedor do "rne
tier", pois é funcionário da Oãmara de
Vereadores e, apesar de constantemen
te '''tesourada'', o Chico não desiste de
sua candidat�ra e diz esperar o apoio
da juventude. Ele é do PDS.

12. _ Vitória Lazzaris, que formou uma

das chapas' derrotadas na convenção d;o
PDS d,e �araguá do Sul, pelo' que se tem
ouvido, transferiu-se com armas e; baga
gens para a oposição, apesar das suces

sivas tentativas de acerto. Agora está
colaborando com seu genro, Reginaldo
Schiochet, candidato a 'prefeito pelo
PMOB, antes adversários ferrenhos, per
mitindo inclusive a inclusão de Schio
chet quando de anúncios de notas de
falecimentos, dos "clientes", de sua fu
nerária.

6. _ Mérito indiscutível ao catarinense
de Abelardo l.;uiz, Falcão, o melhor jo
gador brasileiro na derrocada Capá da
Espanha, reconhecido pelo governo ca

tarinense com a Medalha do Mérito AnI
ta Garibaldi, entregue ao "Rei de Ro
ma", na semana passada. Esse reconhe
cimento, no entanto, .não foi conoedido,
ao também barriga-verde Mengálvio,'
campeão m!.llldial pelo Brasil, em 1962,
nb\_Chile e� a Eduardo StingheFl, o nos

so Ado, reserva de Féli)' e paliticipaote'
,da' mem6ravel campallha do tricampeo
nato mundial, ,no México, em 1970. Pa
ra quem não sabe, Ado é jaraguaense,
neto do Sr. Arnoldo. Leonardo Schmitt, 16. - O govemador Henrique Córdova
e boje, ao, que nos cornsta, joga pelO' aprovou convênio de,cooperação técnica
B,ragantino, de 'Bragança �aulista., e financeira, celebrado entre o Gover-

, 7 .
......- Em c.ont'inuidade aO ,programa de no do Estado, por intermédio do Gaplan

reflorestamento de p'equenas áreas, pa- e a Prefeitura Municipal de Guaramirim,
ra formação de bosques, a Prefeitura visando a elaboração do Plano Físi&o�
Municipal de Jaraguá do Sul, e o Escri- Ten'itorial e Leis Complementares. da
tório L«;>cal da Acaresc, estão distribuln"' Sede Municipal. Para a execwção das

de, gratuitamente, aos agricultores in- tarefas, o Gaplan repassará ver:ba de

fefessados, 20 mil mudas de eucaliptl:Js. Cr$ 2.432.576,00, cabendo à referida

Tais' mud�s ,�rovêeF11' da Secretaria, da municjpal,id'ade participar com recursos,

�gricultura e do Abastecimento.. humanos, finahcei'ros e Imateriais para
a execução do projeto;, 'contràtar, quan-

8. � Somente a título de informação. do necessário, a assessoria de, tercei
A Pr:efe.itura Municipal de Jaragua do ras e, providenciar" e" maoter as depeh

. Sul, conta, em $eus quadros, nada me- ,dências de trabalho' dá equipe' técnica
<rnos do .R.ue 3.98.(fu�,Gionários,ativos,.dis� laçai e,. elabor�'r 0_

.

f!>lano �de a. Iica
-

,

ribúidos·;'énttöçl,e$.:9s �etores da,.àdm(':, entre ÓlÍtros;(êrÍ<fa�rg:os;["
' ..

TERRENO 'C�NTRAL·
Vende-se- um terreno, . em área central, medindo
410m2. Tratar pelo telefone : 72-0036, com o Sr.
L:uís.

Motociclismo leva grande público. ao
. .

,

"Getúlio Barreto da Silva"

Massaranduba:- Kuklinski e Reihke
---------�--�---------------------

candidatos
OI

Alcançou grande sucesso,

domingo passado, a 4.a Etapa
do Campeonato Catarinense de

, Motociclismo-Velocidade, pro-
movida pelo Jaraguá Motor

Clube, no 'Cestur-Centro Es-

portivo, Social e Turístico "Ge

túlio Barreto da Silva", com o

cornpareclmento em massa do

públlce, mais uma vez,' dando
apoio ao evento. Às provas,
estiveram presentes' pilotos de

Joinville, Blumenau, São Bento
do Sul, Presidente Getúlio, Rio

do Sul, São José, Florianópo
lis, Lages, Itajaf e Jaraguá do
Sul, que alcançaram a seguin"
te classlflcaçäo nas provas re

alizadas, ' pela ordem, da pri
meira a sexta colocação: ,125
CC STANDARD - José M, Fe

lipi (Pres. Getulio), Volney
Paulo Zonta (Jguá do Sul), Ao
tair Ronchi (Jguá do Sul), Ralf
'Schumann (Blumenauí, João

Letti (Lages) e Alberto Martins

(ltajaP. 125 CC ESPECIAL -'

Volkinar Bertcbdldt (Jguá do

Sul), Glovane de Souza (São
José), Joaquim Lessa (Bhm1e
nau), João betti (Lages), Luiz
P. Gomes (Blumenau) e Edson
A. Dornbusch (Jgl!lá do Sul).
150 STREET - J.oaquim Lessa

(BlumÉmau), Luiz C. Zimmer

mann (Blumenau); Alberto Mar

tins (l,tajaí), Sílvio 'Rank (o Vu

'ka de .Jaraguá do Sul), Marcos
Behr (S. Bento do Sul) e RaH
Schumann ,(Blumenau) . CICLO
MOTOR - Frank Schw�rtz.
Márcio Mann, Gilmar., Zimmer

mann,. SfI\lio- Maiochi e Andre '

.' Zimmermann, todos de Jaraguá
do Sul. 80 CC '- Sílvio ,Morei
ra ("I l'Ie) , Volney Paulo Zbnta

(Jguá do Sul), Amilton Ferreira

são os

Em clima de muita. euforia,., dorlf.
o Diretório Municipal do PDS Presente a convenção, o de-
'de Massaranduba realizou do- p�tado Esperidião Amim' Helou
mingo a sua convenção, nas ,Filho, calÍdidato ao Governo do
....

i:lependências dá Sociedade A- Estado, os deputados Pedro Co-
tiradores de. Massaranduba, ,lin e Octacílio Pedro Ramos, o,
quando' os convencionais ho- vice-presidente da Erusc. Pau

mologaram, os candidatos do lo Roberto Bauer, além. de cor-
-

partido à prefeito, vicEl'cprefei- religionáriÇls e demais autori
to e vereador, nas eleições de dades do município. Duas ban
novembro. O partido, a su- dinhas animaram'o acoriteci
cessãe de Dávio leu, concor- mento,e, no final, foi distribuí-;
rerá com chapa 'única. com Ze- do chopp aos presentes.
feriAo Kuklinski, ex pré�eito, e

Rolf Reinke, enquanto que para
a Câmara de ,Vereacfores, irão

disputar o voto do eleitorado

massarandl!lbense, 14 candida-
, tos, de todas as regiões ' do

município, sendo eles: Ademir
Sprung. Antônio Melchibretto,
Arnoldo Fauth,' Arthl!lr Kelinec

ke, Carmeline Dolsan, Elirio
'Uller, Irene Nitz Schmitz, Iri

ne.u Stringari, João Francisco
Vegini, José Santos Marcelino.

Olá.vío Deretti, Paulino Iwamo

to, Peélro Cisz e Haul Ziehls-

. (Fpolis), Jurandir Gonçalves
(Jlle), Sérgio Murillo da Silva

(Jguá do SoD e Fábio R.. Die

trich (Fpolls); 185 ce E$PE
CIAL - Volkmar Bertcholdt

(Jguá do Sul). Giovani Souza

(São José), João' L:etti (Lages),
JO�quim 'Lessa e Luiz Procöpío
(Blumenau) e Carlos .R· Cleser

(Jlle). FORÇA LIVRE -;-, Pau

lo CÚar "Louco" Machado

(Jguá do SuD, João Letti <La

ges), Jandir MOAtini (Rio do

Sul), Giovani Souza (São Jo

sé), Marchos Behr (São Bento

do Sul) e Fernando Frahm (Rio

.do Sul).
Na categoria "Fôrça Livre",

Volkmar Bertcholdt. de .Jaraquá
do Sul, deixou de obter a pri
meira colocação, face a defei

tos mecânicos em sua moto,

após ter sofrido queda, sem

prejuízos ffsicos. Como se

observa pelos resultados, os

pilotos jaraguaenses foram des

taques em todas as provas
nesta etapa do Campeonato
Catarinense, realizada em nos

sa Cidade.

CAMPEONATO DE BICICROSS

No dia 15 de agosto próxi
mo, o Jaraguá Motor Club�.
promove no Cestur-Centro Es

portivo, Social e Turístico "Ge
túlio Barreto da Silva", a par
tir das 9 hóras, a 1·a Etapa
do Campeonato Jaraguaense de

Bicicross. As inscrições pode
rão ser feitas ao partir de se"

gunda-feira, dia 9, na Loja ,de
Eletrodomésticos de Oomércio·

e Indústria, Breithaupt S.A.,

empresa patrocinadora do Cam

peonato.

13. _ O catar,inense Hilário Mader, re
sidente em Jaraguá do Sul, falo. ven

cedor do concurs'o Ford Pampa, insti-,
tuído pela Ford para comemorar o lan
çamento no mercado de sêu novo veícu
lo comercial leve. O cupom de Hilánio
foi entl'legue -na distdbuido.ra Ford, Mo
retti, 'Jordan &. ,eia Ltda. e ,sorteado en

tre os mais de 30 mil enviados de todas
as regiões do País, Hilário" contatado
péla Ford, escolheu a çor � verde-astor

\ metático --- do Ford Pampa que' vai re-
5,. - O número de el·eitores inscritos em ceber oportunamente ..
�araguá do Sul, sede da 17.aZona Elei- ,

torai, wltrapassou aos 30 mil, o que n,ão
14. _ Segunda-fe'ira, ,dia ?, uma nova

emissora estreou em Santa Catarina: a
era esperado de princípio, paranttndo, \ TV Barriga Verde, canal 9, ZVB 766.

I desta forma, que a Câmara de Vereado-
,

res, seja formada não apélilas por treze Inicialmente, a TV Barriga-Verde emiti-

representantes, mas, 'por quinze. Nao. se '

rá sinais para Çl região Norte, atingin-

I.
tem ainda os números ofic'iais, porquan-

do Brusqu�, Blumenau, Joinville e Ja-
· to o Cartório Eleitoral a.tendeu .ontem

raguá do Sul, além de CamQoriú e Ita
.

até às 22 horas. Muitos candidatos vão jaL Em breves dias,. segundo a direçãQ
esfregar as mãos, pois as chances de

da ,emi,ssora, os, sinais estarão chegan-
· se elegerem aumentaram_

' do a Jaraguá do Sul,. Os' programas!
"Sho,w sem Limites", "Reapertura", "O
Homem do Sapato Branco" e "Raul Gil",
antes retrallsmitidos pela TV Cultura,
todos da TVS; passarãO' a ser retrans
mitidos pela TV Barriga Verde. AumeFl
ta assim as opções em termos 'de vídeo,
para nós.

15. _ Três produtores rurais de Jara
guá do Sul, que se dedicam a explora
ção leiteira, juntamente com o Sr. De
ija'ir Pereira, da Acaresc, participaram no

mês ,passado de uma excursão técrnica
à Timbó, onde tomaram parte 1'1:0 2.°

. To�neio Leiteiro e 3.a Expo-Feira de Ga
do Léi:t:e,iro do Médio Vale do Itajaí.

COM FIGUEIREDO

� O Préfeito Dávio Léu; vere

ador-présidente .da Câmara Mu

nicipal Irineu Manke e o pre
sidente do, Diretórjo Municipal
do PDS, Alfonso Kre1s, parti
ciparam. do encontro com o

Presidente da Repl1blica, Jóão
F:igueiredo; dia 5, quando de
sua visita a Santa Catarina. Na
Capital do !=stado, participaram
do almoço em homenagém ao

Chefe,·da Nação.

Ao meu. Gigante
Cada ve:?: que tu vens aó meu penSamento,
.� sempre com respeito e admiração,.
Muito carinho e agràdecim.ento,
Mas, principalmente, muito amor no coração.

Sempre quis· dizer-te obrigada,
Por tudo que fizeste e ainda faz por mim,

.

Mas, não àchava, �alavras e ficava calada,
Hoje, porém, elas vieram, enfim!

'

Um beijo é muito menos do que mereces,

Um abraço também não seria o' 'bastante;
Gostaria de fazer mil preces,
Pedindo a Deus que proteja o meu Gigante.

, \ '

,

Isso mesmo! Gigante, herói� mocinho, capitão, •• '

Você é, multo màis que uma Simples e�plicação,
Não em tamanHO, força, agilidade, inspiração. � •••

Mas .em amor, inteligência, carinho e compreensãol

Concurso de horta doméstica
comunidade de São João .

A horta caseira tem por objetivo a produção
e de modo contínuo das hortaliças para consumo
Ilar, melhorando a alimentação e promovendo a e

'mia doméstica.
As hortaliças, é sabido, são as maiores fonte

vitaminas e mineráis tndlepensávete à nossa refe
• diária, uma vez que estes princíp!os regulam e con
Iam o funcionamento normal do organismo.

Tem-se notado, ne entanto, junto a família
que já' não se fazem' mais hortas como antigalil)ante,
melhor, as verduras só não produztdas no inverno;
xando de plantar e consumir nos meses quentes, ,q

. brando, portanto, a dieta alimentar,

Após longa escuta das
'

justificativas, segund'
Exteneíoníata Social, Arlene Terezinha Boas, a Acar
oe Jaragt:Íá do Sul resolveu lançar o Con�urso· de H

, ta Doméstica, na Comunidade de São João, ioterjor
município, tendo .por finalidade a produção de verdu

_ durante o ano rcdo e mostrar que não .exlste época
pecial para plantio ,de verduras, mas slrn, Certos cul
dos.

.

,

Desta maneira, o concurso será lançado este m

indo até ,o mês de abril do próximo ano, onde as t
melhores hortas receberão um prêmio-surpresa.

TREINAMENTO MERENDA
, .

Com 31 participantes, foi realizado 5.a feira, dia
das 8 às 15 horas, no Centro lnterescolar de flr.imei
Grau "Mário Krutzsch", ,um treinamento sobre merel)"
da: para professores de escolas Isoladas e reunidas es·

,

taduals, Três (tens básicos constaram do treinamento:
a) conscientizar o professor rural da necessidade de
um bom preparo da merenda escolar; b) fazer com que

. o professor aproveite, melhor os allmentoa existentes
'nas escolas; c) Treinar quanto ao preparo, bem como, a
necessidade do bem servir. ,

Os instrutores foram Lemésia, Maria Tecilla, Ar
naldo Schulz, Arlene Boos e Áurea Frutuoso.

, ANTONIO' JOSÉ, GONÇALVES
,

, __

Grave 'bem este nOme! para quando.:
novembro chegar

O PMOB e seus candidatos
.

na microrregião
À ·exceção de Corupá que escolhe' na tarde de hoje,

todos os demais municípios-. desta microrregião. já hO"
mologaram os cafldidat(j)s dO' Partido do Movimento De'
mocrático Brasileiro às eleições de 15 de novembrp
pervindouro.. Na terça-feira, em Guaramirim, na Câma-
,ra de Vereadores, duas ch�pas foram homologadas à

préfeito, com AntOnio Carlos ,Zimmermanll'l e Alvari
da Silva, tendo como candidato único comum as doas

chapas, o Sr. M�rio Marcos Ayroso, à vice-prefeito.
Em Massaranduba, qUinta-feira, duas chapas foram

votadas e aprovadas, para ° posto de prefeito muniçi'
pai. Uma com Mário Sasse e Paulo Kasmierski e outra.
com 'Ivo Bramorski e Valdir Lazzaris. Em, Guaramirim
foram indicados 10 candidatos à vereador e em Massa'
randuba, 14 .

E omtem, Schroeder homologou o nome do Sr. Eo-'

gelbert Jurk para prefeito.
Corupá, escolhe na tarde, deste sábado, no eine

Teatro Rívoli, a partir das 15 horas. A chapa única .d�
PMD.B corupaeflse é formada por Gervásio Zanghelim
e Marcos Wulf, 'para pr,efeito e vice, respectivam�n��.,

Dia dos Pais: Correios fazem

plantão domingo
,

Neste doming�, 8 de agosto, que ,é �,di,a dos paiS;
a Empresa Brasileira de Correios e' Telégrafos rnanter.a
plantão,. visando' proporcionar aqtJeles que por vent�r�
não possam 'estar junto ao seu ente qUl=lrido, a pOSSlbl'
lidade de enviar um telegr.ama de felicitações. Segun'

.

do o Chefe da Agência de Jaraguá do $ul, ,Sr. Evaldo
Kemper, a EGT .coloca à disposiÇão do públiCO o seu

guichê telegráfico e serviço de telegrama fanado �,135)
nos horáriós de: sábado das 7 às 19, horas e domlog�,
das 7 às 13 horas.

.

-

Governo' catarin'ense libera recursoS

para a Ferj.
O g;vernador Henrique Córdova aprovou novos co'ni'ênioS,

que, através. da Secretaria da E(lucação, dão continuidade ao

programa de' cooperação finance,ira a manutenção e melhoria do

ensino, superior no Estado de Santa Catarina. Esses cOlílvênio�,
acrescidos � outros já em vigor, beneficiam as seguintes insti·

tuições da r�ferida área de atividade: "Fundação Edl!lcacional do

, Alto Vale' do Rio do Peixe (Caçador), Fundação Educacionl'll da

Região de Joinville, Fundação de Ensino do Pólo Geoedpcacional
, (lo Vale do Itajaí, Fundação Educacional da Região de BIomenau,

Fundação Educac}onal de Brusque, Fundação de Ensino do '.o�sen;"
volvimento do Oeste (Chapecó) e Fundação Educação Reglona

, "1
Jaraguaense�FERJ, de Jaragl!lá do Sul, que ,receberá Cr$ 900 mI .

, - .

,...,..,.
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