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Conven'çlo reunirá dois mil empresários
-

lojistas em Santa Catarina
"Oueremos transforrná- da Fiederação do Oomér

Ia num aoontecimento hls- cio lojista _de SC, Udo
tórico, inesquecível em Wagner foi convidado para
termos de lojismo no Bra- assumir \ li presidência da
sll, mostrando' à todos os entidade e, também, Q Ce

participantes da 23.a Con- del-Centro de Desenvolvi
vençäo Nacional do Co- mente l-ojista órgão da
mércio lojista, a capaclda- CNDl, que elabora os pro- ,

de . de orqanlzaçâo e de gramas de treinamento do
mobilização da gente cata- -Iojtsmo brasileiro.
rinense". A' declaração é '

do \e!TIpresário Udo Wag- CONVEN'ÇÄO NACIONAL
ner, de Jaraguá do Sul. vi-
ce-presidente da l7edera- À 23.a Convenção Nacio
ção do Comércio lojista nal do Comércio lojista,
de Santa Catarina, ao a- estão sendo aguardadas
nuncíar os preparativos duas mil pessoas, sendo

. desta Oonvençäojqua se- 1.200 homens e 800 mulhe
rá realizada em Balneário res, sendo sessenta por
Camboriú, de 12 a 16 de cento do ramo rnole '(teci-

I
setembro.

.

. dos, confecções) e quaren
Udo participou qulnta- ta do ramo duro (eletrodo

" feira, da eleição da nova rnéstlcos, ferragens, etc).
diretoria da Confederação ,Em Santa Catarina, será a

Nacional dos Diretores lo- .prtrnetra vez que será rea-

[lstas, no Rio de Janeiro, lízada,
quando o catarlnense Sa- Além de ernpresärlos-lornueí Schubert, de Join- jistas de todo o Brasil, es'vllle.. foi eleito preslden- tarão presentes o Ministro
te, a primeira vez na hls- "Camilo Penna, da lndústrlatória de nosso 'Estado. Es- e Comércio, Hélio Beltrão,

,
te fato, por sí só, é multo da Desburocratização e
importante, pois que o pre- Previdência Social, bem
sldente da CNOl'é mérn- como, autoridades de to-
'bro-nato do Conselho de das as áreas governamenDesenvolvimento Comer- tais. Nada menos do queciai .do Ministério da In- 746 pessoas trabalharão no
dústrla e Comércio, por- evento e 1.400 apartamentanto, .pa.tti,cipa, ",das decí- (tos serão "'öêtlpado'S. 'v

sões desse Mirfistério� / O empresário Udo Wag-
Uma das finalidades 'ner, é' lO coordenador da

principais da gestão dos Comissão de' Brindes, co

novos dlrlqentes da CNDl, missão essa que irá dls-
,

é promover, em 1984, no. 'trlbulr sacolas com produ
Rio de Janeiro, a I.a Con- tos catarinenses para to
vençäo latino - Americana' 'dos os convencionais. De
do Comércio lojista. -Jaraquá do Sul seguirão
Com a eleição de Schu-, à Balneário Camboriú, vin

bert, que era o presidente te pessoas.
,

Vadnaçlo: A alegria nlo, pode a,cab�u!

Comunidade Evangélica ,promove a{reforma da torre da' Igreja
','1.4... _ 'i«C '_ .,'fi!tír?:..... _...

que devoradas pelos c�ins ou

em estado de decomposi
ção, em algumas pertes, pe
la ação do tempo.

A Comunidade Ev�ngéli
ca prevê a reforma do tem

plo em duas fase. A prímel-.
ra, já iniciada, que. consiste
na 'implantação de melhori-

_

as na torre, e a segunda,
reforrita do telhado e pintu
ra, isto para o primeiro tri
medtre do próximo ano, se

houverem, para tanto, recur

sos disponíveis.

rico do Município e

precisa ser preservada·
Foram iniciados há duas

semanas, os tràbalhos -

de

reforma da torre da iUreja
centro, da Comunidade E

vangélica Luterana, preju
dicada pela ação do tempo

e dos cupins. O Presiden- '

'te do Conselho,Comunal, Sr. '

A imprensa verificou "in
loco': os trabalhos, bastante
morosos por sinal, e' que

-

tem como coordenador da

Comissão de' reformas o

Sr· Edmundo Wille. ,

segundo)o Sr.. Modro, o
, Rainer Modro, reuniu esta

Vista da Igr�ja e da torre 'em. reforma.
semana a impren., para
anunciar as razões da refor
,ma e apelar à compnidade
jaraguaense, independente
de credo religioso, um apoio
financeiro, em se tratando
de uma obra arquitetônica,
eonstruída há 47 anos, que

integra o patrimônio histó-

Conselho Comunal tem co- .

mo obra p�ioritária a refor
ma da igreja, ffm vista' da

deteriorização do macieirame
da cobertura �. da torre- Os

últimos sete metros da tor

're'l necessitam de total re-'
forma, pois que as vigas de

sustentação estão sendo

Projeto' Jaraguá II, é'sucesso.
novamente: Senai

o Programà de Aoerfeiçoamento para Supervisorl:Ols
de Prodpção -- ProjefÕJaraguá II, coordenado pelo De
partamento Regional do ,Senai de Santa Catarina, atra
vés do Centro de Treinamento de Jaraguá -do Sul, em
três módulos já realizados, teve boa' freqüência de su�

pervisores e encarregados de produção de indústrias
sediadas em Jaraguá e região.

'

, Segundo o diretor do Centro de TreinameAto, Sr.
Luiz Durieux Sobrinho, de 16 a 18 de agosto, na satão
nobre do éentrti de Atividades do Sesi, será desenvol
vido o quarto cu'rso do 'RrojEità Jaragwá II ,....:... "Almoxari
fado" ;- tendo ,como mi'nistrante' o Sr. Walter Janssen
Neto, no horário das 17 às' 20 horas. Já nOs dias 30 e
31 deste mês, 1.0 'a 03 de sefembro, o Prof. Antônio Ser
rano de la Penã dirige o módulo "Produtividade Indus-'
'trial". '

. .

COSTURA INDUSTRIAL
'.

Na segunda-feira, dia 16, o Prof. Paulo Giacosini,
inicia ,um novo curso de '"Costura Industrial", do Se
nai. Terá um total 'de"2.00 horas/aul�:vdas 14 às 18 ho
ras, na Dalmar Confecções. Inscrições terminaram on-
tem.

. .,
(

MECANICO DE MANUTENÇAO
'

Em razão da grande procura, o Senai, consoante o
Seu diretor, deverá promover. outr:o curso de "Mecâni
� de Manutenção de Máquinas de Costura Industrial",
.Isto no mês de setembro. Durieux acrescentou que o

�errOdo previsto é de 13 de setembro. a 26 de novem-
ro, Com vagas limitadas a �2.

,

No dia 17 próximo, curso idêntico será encerrado,
com 17 alunos.

� próximo prefeito
menos

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

receberá

�I'
próximo pr:eféito de Jaraguá do Sul, que, será

ai em 15 de novembro, receberá menos do que o
ltu

, Victor Bauer. � que a
-, Câmara de VE;lreadores,

d
:

n�o dispositivo. de lei, i�á, aprovar 18m seg�nda� 8ao, segunda-feira, o' Projeto de Decreto leglsla
PlVÖ �2/82 que fixa o subsídios' e verba de representa-

'

o �o p,refeito municipal, b�tn como, a verha de repre
ção do �ice-prefeito,' para o período 1983 a 1989.

IIA'i prefeito receberá 65%: à título' de sub�í�io,� �o
lUlI correspondente ao' venCimento de um Secretario

ado em Santa Catarina, mais 50%, à ,ítulo de re
.

111
es ntação, enquànto o Vice-prefeito irá receber re

aoUlleraç?o "�e 50� da. verba de represen�ação fix;:lda

AtuPrefe-lto, Isto" a partir de 1.0 de fevereiro de 1983.
alrnente os índice� são maiores. .

,

A disponibilidade' finan-

'Jaraguaenses também herdeiros da fortuna
do Comendador C'orria

ceira, consoante o Presiden
te 'do Çonselho Comunal, é

pequena; dai a' necessidade
do_apelo à toda a comunicia
de, no sentido de colaborar
com a cOmunidade Evangé
lica, na obtenção d_os recur

sos necesSários. Éle adi
antou também não possOi,
previsão do montante a ser

aplicado nas obras, mas ga
rantiu que parte da receita

líquida, da trádicional ,festa
de maio, juntamente cóm o

resultado da festa da co

lheita, bem como" ainda, o

produto 'da churrascada que
a Comunidac!e pretende
promover para breve- afora

outra campanha de arreca

dação de fundos,' espera

poder quif,ar todos os Úl�
I

Uma relação de 446 no
mes de herdeiros do Co
mendador Faustino Corrêa"
foi dlvulqada pela Assocta
ção dos Admiradores e

Herdeiros do Oomendador
Corrêa (Asahcco), com 'Se
de em Curitiba, residen
tes em oito .cldades cata
rlnenses.

tando na Corregedoria Ge
rai da Justiça em Porto

AI�gr:e. em poder do rela
tor promotor, para a revo

gação da sentença proferi
da em 5 de fevereiro de
198?, relativo aos bens
existentes no Brasil. Já
existe o parecer favorável
do curador de menores e

está-se aquardando pauta
para julgamento.

'

.
vestimentos.

Desde a inauguração do

templo, em 1935, várias te·

formas, foram ' realizadas,
sendo a última, em 1972.

Hoje nova etapa

A entidade á"lerta para
que os herdeiros. entrem
êm 'contato com o FÓrum
de Rio Grande (RS), pará
agilitarem o inventário,
.pols é lá' 'que corre todo
<O processo. Até o final do
ano, o juiz responsável pe
lo inventário prometeu de
finHo. Segundo os procu
radores Amadeu Cardoso
e José Francisco Bach,
presidente e vice-presiden
tel da Associação, respec-

-

tivamente, 'existem no Va
'Je 'do Itajaí, .cerca de dois
mil herdeiros, represen
tando 'pelo menos a meta
de de 'todos eles.

Paralelamente, está sen

do proferida a verificação
, dos herdelros que pediram
habilitação, sendo distri
buídas as certidões aos

habilitados. Depois do jul
gamento será feita a ava

"llaçäo dos bens, que de
acordo- com informações,
chegam a bilhões d�, ,t:ru
zeiros.

Jaraguá: locais Dara

Será haje, dia 14, a segun
da etapa da Campanha Nacio
nal de Vacinação contra a Pa
ralisia Infantil, para crianças até
'cinco anos incompletos.

/'
Em

Jaraguá do Sul e, região. o nú- .

mer9 de crianças a ser f1t!ngi,
do é idên!_ico ao da campanhª
anterior, 'deflagrada a '12 de

Junho.
'

Na terça-feira à noite. na

Salal de Sessões da 'Câmara de
Vlilreadores, lIm encontro entre

os coordenadores e órgãos de

representação da comunidadé
acertaram pequenos detall-es
da campanha, quando decidlu
se pela implantação de quatro
novos postos, fixos no Bar do

I
Capilé (Rua CeI. Procópio Go

mes), Bar do Gaulke (Rua Jorge
Czerniewicz). residência do
$t. Evaristo Franzner <imedia-
ções a São Judas) e na resi
dência do 'Sr. Antônio Flor

(\,ifa da Mosca). Ao total. em

Jaraguá do Sul, são 83 postos
de vacinação. entre fixos 6 de
barreiras,,' além da vacinação
volante que será exeoutadd por
funcionários da Sucam.

Essa campánha tem por te

ma: "A alegria não pode aca

bar!". E a alegria de I!ma cri

ança se acaba somente por ir

responsabilidade dos pais, ca·

so nãö levá-Ia para vacinar.

Segundo 'o testamento,
há 129 propriedades, mas

somente 110:'delas foram
.provadas que existem por
uma série de fatores. 'Na

A relação dos 446 no- redação do "Correio do
mes .são de pessoas resi- 'povo", temos, 'para vérlfi:'dentes em Blumenau, Ita- cação, a relação dos 446
[aí, I3rus�u�, Jaraguá do

nomes de herdeiros' do 00-
Sul, JOInvl!le;, �aspar'.1 m.

endador- FaustlnoOorrêa.;Ilhota e Florlanôpolls. culo processo corre na

O processo está tramí-. justiça há décadas. .

Y .
, t �

Mass�randuba: auménto salarial ao�
, I

servidores 'municipaiS
o Prefeito Dávio Leu, de em curso.

Massarandl)oa. encaminhou pa-
ra a Câmara de Vereadores. Dávío encaminhou ainda

projeto-de-Iei,
.

concedendo rsa- dois outros projetos referentes
juste nos vencimentos dos ao setor rodoviário. Um. soli

funcionários públicos munrcl- citando autorização para alienar

pais. Mesmo reconhecendo um trator de propriedade da

que a situação flnancelra não prefeitura. que necessita pé
é das melho�es, considera, jus- constantes reparos e-outro, so
to um aumento que faça frente licitando awto�ização para ad
a inflação, determinando. por quirir, um novo trator para dar

isso. ,majoração de 50% nos andamento as obras prio�:tári
vencimentos. a partir do mês, as ao município.

I'nscrlçlo 10

Banco de ,Olhos

o Banco de Olhos de Join

ville, que 'é uma SOCiedade ci

vil sem fins lucrativos. está

promovendo ampla campanha
no sentido de conseguir maior
número de doadores. para que

possa,
.

quando do falecimento

do doador, transplantar a cor.
hea nos pacientes cegos" que
estão à espera do miL'Igre da

visão, 'Não hã limite de idade

para ser doador ou beneficia
do e, me9ßlO' que a pessoa te

nha alguma deficiência nos o

lhos como miopia, hiperme,
tropia, astigmatismo. catarata

ou deença. poderá fazer a sua

doação de qualquer forma pois
apenas a córnea é aproveitada ,

para o transplante.
Em Jaraguá do Sul. o Ban;

co de Olhos màntém loca1s

para inscrição de, doadores. As

mesmas poderão. ser feitas

junto 1;1 Clínica de Olhos do Dr.

Romani, 'na Finin)'est, na Se

,cretaria Paroquial e. também,

na redação do ·Correio do Po·

von, anexa ao Escritó�io Con

tábil "A Comercial".
Mais d,e .sessenta jaraguaen-

ses já se Inscreveram para do·

ar seus olhos., Embora aqol
não exlsf8 cegos, segundo le-

vantámento do Bancô de Olhos

de JOlnv.ille:",há 17' candi�atPs
a espera da córne�, toc:los ,de

FIQrlanópalls. ,.

,

Ao �e Inscrever, o dqador
recebe uma carteira de Inden

tifi?ação, bem éomo. um fô'�

Iheto explicativo de como pro-

I crder.

. Strebe consegue� quadra polivalente" �para
a "Duarte Magalhles"

----------

Com sua inte;ferência pesso
al junto ao candidato ao gover
no do Estado de SaAt!! Catari

na. deputado federal Esperidião
Amlm Helou Filho, o, candidato
a prefeito por Jaraguá dõ Sul,
Eugénio Strebe (f.oto) , obteve
os recúl-sôs necessários pará
'à' e�écuçâo I�a� obrás de (ions
truçâO ""tle Lima< quadra de es

port�s polivalenté junto a Eo

cola Básica
,iJosé Duarte Ma

galhães". da 'ßarra do Rio Cer

ro. Essa quadra rera sucessi
vamente reivindicada pela
classe ,es�d�ntil daquela co

munidade.

Strébe, ,répresentou quarta
feira à riâÍte o Secrel:áflo, da

Educàção, Paulo' Gouvêa da

Costa, no ato da assinatura di>
convênio e'ntre a Secretaria e

a Associação ,de palli, e, Pro
fessores do estabelecimento .

Os recursos Rara a, construção
, da quadra 'polivalente serãô de,
Cr$ 800 mil, a ser�m libérados..

numa só parcela. assim que
publicados os· termos do con

vê\oio no Diário Oficial do Esta-

do. ,',

, ' \
O prazo para conclusão da

obra é de' 180 dias e o órgão
\ interveniente fiscal é o De

partamento' Atl1:0nomo de Edi

ficações.
" Cerca de 650 aillnos� dó es

tabelecimento se'rã� atingidos
dii'etamepte com ésta melho
ria.

Exames supletivos 'serIo na Escola
,

,I

,.Básica 'Heleod9ro Borges'
,

Nos prpX'imos dia� 19, 20, 21, e 22 ide agosto,
, serão realizados em Jaraguá do Sul, na Escola Bá
sica "Heleodoro Borges", da rua Joinville (não no

Colégio "Abdon Batista", como em vezes anterio-,
res), os 'exames supletivos de 1.� e 2.° graus� pa
ra Os inscritos nas Unidades'de Coordenação Re-

,

gional de Jar!'guá' do Sul e Joinville. No dia 19,
serão realizadas as provas de língua portuguesa e

geografia para o 1.° grau e, geografia e língua por
tuguesa e literatura brasileira para' o 2.° grau; dia
20, matemática, EMC e OSPS para o 1.° grau, lin
gua estrangeira moderna e matemática para 02.°;
dia 21,'ciinc;ias físicas el biológicas e história para
o 1.° grau e, ciências físicas e biológicas e histó..
ria para o 2.0 grau; no dia 22, EMC e' OSPB para
oV�� ,

Os candidatos devem estar no local das pror
vas 30 miflutos antes do início, munidos da car

teira de idêntidade, cartão de identificação e cane-
ta eslerográfica aZul' ou preta.

-

GOUVi�A EM' JARAGÚÁ

,O Secretário da Educaç�' Dr.. Paulo Gouvêa
da Costa, em 'continuidade fiO seu",c"';�rama de
visitas aos mUnicípios sedes de microrregião,' es
tará em, Jaràguá do Sul nos, dias 19 e 20, para
manter importantes contactos na área educacional.

, A, recepÇã� será às 15h30, ria Prefeitura Municipal,
pelas autoridades políticas e edPeflCiOnais, e, pos
teridrmente, participa de um enco� com os pre
si�ntes . de APPs. As 19h30, toma p_àrte no ceri
mOt)ial de _rtura do II Festival db Folclore' da
19.a l,JCRE, no Ginásio de Esportes Artur Müllet".

, Para o dia 20� de acordo corri, a·Profes.sora Iris
Barg "Iazera, dll'9tblil da 19.8 UCRE, o Secretario
da �çaçãO visitará estabeleclm�ntos ele· ensino
e manterá encontro com diretQres e secretárias
de estabelecimentos .. ensino' da, região.

,

Embora nada se tel]hà de oficial, não est.á ,8]
fa.stad� a possib�lidlide da ,as�inatura de atos que
venham em benefíci«;» do setór educa�ional.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Anlvetsarlam hoje ,.
.

, sr'.' Estepllano 'Maler
Wâltraud I�ermann. em Coru

pá
Sm. Alinda Ruedlger
Rita, filha de Alvim • (H'ella)

Seleiel
Nélson "Weiss

. Sr. Norberto Antônio Maran

gon I

AniverSariam domingo
Slra. Assumpta Zapella Pava

nello
Josenane Gomes

Sra. Clara Siewerdt bema,
chi
Sra. Maria, esposa do Sr.

Alfredo Vasel
.

Sr. Geraldo Meier, em Jara

guá 84

Sr. Erwino Lernke, em Rici

da Luz Vitória
, sra, EleFla Borges, em Ooru-

pá
Sra. Maria Zapella
Maria Luy
Emerson Roberto Rassweiler

Dia 16 de ago.
Sra. Iracema Peters, em, Cu

ritiba
Sr. Flávio Roque Numa Lenzi

Meiles Beyer, em União. da

Vitó�ia
Os gêmeos lnqo e Guido

Kopp; em Rio Cerro II '

Sr. Wandelin Joaquim
Schrpidt, 'em .Jaraquazinho,
Sra. Elfrida Hoffmann- em

Rio da luz
Sr. Osnlldo' Bartei, em Gua

ramtrím
Nívea Engelmann
Srta. Márcia Sueli Freiberger

Dia! 17 de agosto
sra. Tecla, . esposa do Sr.

GerÔnimo Trentinl
Sr. Enio, dos Santos, em

Joinville
. 'Sra. Margarete Vierheller,
em Curitiba
Sr. Ivo Junckes
Maria Rode
Sra. Cleia, esposa cio Pastor

Raul Wagner, '.em Lages
Dia 18 de agosto
Sra. Glaci Ribeiro, em Mas-

saranduba .
\

I

Maria Catarin!! Alperstaedt
Amantina Scheuer
Sira. Janete Schulz Bertoli,

em Joinville
Sra. Gerta, 'esposã do Sr.

Mário Vitório Rassweller
Sra. Laura Cardoso

'

Sra. Ricarda 'Charlotta Benz

Sr. Antônio Normário Bona
I

Dia 19 de agosto .

Luiz Paulo MarscHaU
Sr. Engelbert Freiberger'
Bráulio Junge, em Joinville

, Sra. Maria Cacilda Wunder-

1ich Dutra, em �Iumenau
Genésio Panstein,

.

em Jara

guá 84

Sra. Melãnia, esposa do Sr.

Otto Kuchenbecker' .

.

'Pedro, 'f,ilho do D�. Fe'rnando

(Vara> Springmann, em Fpolis
Sr. Adalberto Krause

Sra. Odete Papp Lazzaris
Sra. Maria Terezinha Stoins-

ki Nascimento
Márcio Kluge
Luiz Rodolfo Tepassé

.

Guido Sf?hmaucb
Dia 20 de,agosto
'.

Sr. Erwino Grankow" em São

Bento do Sul

�Sra.. Benta Mascare�has de

Oliveira, em Cutitiba
Sra. Dorotéa Masçarenhas
Srta. Solange Lqewen. Bloe

dorn
Sandra. Müller

�OHGRES'O OE."AGRONOMIA
Com o obi"){\/o maior de bus

car soluçõ�s para, c,re a prIo
ridade ag·,co�3 sej& re8!"�Anle

efetivada d nflel de Santa Ca

tarina, $er� reB·I,:? io no cerro.
do de 5 a 8 d.� outubro, e'n

FlorianópcWc, 1)0 anfiteatro da

UFSC, o III CO'l�'esso Efbdl..
ai de A{lror,)m'a quP. ;SeI/ará

reunir cerca de 51)0 dos eoo

profissionais do setor !lue es

tão atuando efeH'/amente no

'Estado. 0'3 Jaraguä' do Sul,

,ambém deverão pa�icipar a

grônomos, ao que estamos sa-

bendo.
"

"

'COM LANCHE
A Sra. Yol�nda Wilhelm Dri.

essen, recebe nci próximo dia

19, às �migas integrantes .do
seu .grupo, ,para um Ii)nche em

sua belá �sidência.

NASC,IM
Dia '20 de Julho
Sidnei, filho

(Maells> Volpi
Dia 25 de Julho
Ademar, filhó

sa> Vargas
Dia 27- de< Julho
Kátla, filha de Leopoldo (Ro·

sal BruehrtmeJler' .

Dia 29 de julho
.

Flávia, filha de Ivo (Auxilia�

dera) Franzner

Laura, filha de Luiz (Sônia)

E N TOS

f," 'J ,,' ..
'

de' Pedrinho

de José (Nel.

Branco
Dia 02 de agosto
Jonas, filho' de Mari�no (E

dir) Riegel
Charles, filho' de Nilo (Me

racl) Hoffmann

Dia 03 de agoSto
,Rejane, filhà de Leepoldo

Ü:dith) Rowe

Cimeia, filha de Fredlllno

(Oelsa) Piske
Cristiano, ,filho de çdiberto

(Maria> Schneider

Dia 04 de agosto
Rafael, filho de Celso (N,eu

sal Vasel
Maristela, filha de Rold (A-

delaide> Frahrn
Ana Paula, filha de Aldo (A

na) Payanello'
Roselene, filha de Domingos

, (Darc!) Furlani
, ,

Eduardo, filho' de Hein. (Ro

sannn Marquardt'
Marina, filhá de Eduardo

(Salvelina> Valentini

Dia 05 de agosto
Jefferson, filho de Nilo ,(S,e

bastiana> ForliQ
Andreia, 'filha de Antônio (6;

velina) Stenger
Dioneia, filha de Dismalte

(Nair) de Oliveira

Patrícia, filha de José (Ma

ria) Mariano

Giliard, filho' de Galdino

(Maria) Pianezzer

Scharlene, filha de Vílrnar

(SuelD . Chiodini

Dia 06 de agosto .

,

Leandra, mha de AI1tônio
(Laurita) da Costa

Júlio, filho de Hercílio (Lau

ra) Zeh

Rogério, filho de' Leonardo

.(Maria> Bernardo

Geison, filho de Camillo

,(Sandra) Volpi
Anderson, filho de João (Te·

re8inma> de p'aulo
Katiucia, 'filha de. Antônio

(Benta> Moser

Mayre, fiiha de Mário' (h,anil-

di) Klemahn
'

I ,

,Dia 07 de agosto
.

Elton, filho de Eugênio (AI-

zina> Martim ,

Katiane, filha de Olávio (E
dite> Corrêa

Varessa, filha de Jair <Inai

de) ,Scherer
,

Letrcia, filh� de Vilmar (Inês)

Macedo
. Cristiane, ..

'

filha de Ivaldlno

(Cleusa) Urban
Dia 09 de agosto
Gilberto, filho, de Florindo

(Renilde) Pai�.
Andreia, filha de Almir <Do

rací) HOrongoso

Dia 10 de agosto
,Lenir., filha de Carmelo (Ge·

ny) Tomazelli

,

,

No espaço, a presença, dó casal Márei!». Mauro (Veral

Marcatto, ele, Presidente do Conselho Diretor do Rotary

Club de Jaraguá do Sul.

.G�HIE
.

& IHF.ORMA(OES
--�--��---------------------

"FUSCA"
Agora cõ�, a identificação,

oficial de "'Fusc�"', ,o apelido BONEOAS VI�AS 1

, carinhoso que resultou de sua O Lions Clube Jaraguá do
.

consagração como o símbolo Sul-Cidade "lndustri�l, , preSidido
da motorização do brasileiro, pelo Cl Décio (Orleide> Men.

o Seda� 1300 é o primeiro vei- garda, já definindo detalhe,
'culo modelo 1983 a chegl:\r às para o IV Concurs'o Bonecas

Ci:oncessionárias Volkswagen, Vivas, previsto para o mês. de
Em jaraguá do Sul, na Mene- outubro. Várias comis:(ões fo-

gO,tti Verculo�,.S.A. ram .formadas:.
'

DEBI:ITANTES'DE C�RUPA'
A nova diretoria do Lions

Clube de Corupá, que tem a

frente o. 'presidente Odinir Wie·

ziock, c�mo secretár'io José Al

fredo Souza e tesoureiro Jos�

Norberto Mülle'r, já contratou a

músíca para o Baile das üebu

tantes, que irá promover no dia

9 de outubro. O acontecimento
será no Satão Paroquial, que"

para tanto, Já vem recebendo

as devidas modlficaçôes.

DAVIO NA AMVALI

Comenta-se que o atual pre

feito de Massaranduba e presi
dente da Associação dos Muni"

cípios do Vàle do Itapocu, Dá·

vio Leu: que por sinal não é

candidato' a . eargo eletivo, al-,

gu'm, é, a pessoa indicada para

. assumir a secretaria-executiva
da entidade, em substituição a

Aldo Romee Passold, que dis

putará à prefeitura de' Schroe
der.

BAZAR BENEFICiENTE À APAE

O Centro de Atividades do So

si es Associação, <ie p�i�ßAmf
gos dos

r

E�cepcionais de Jara

guá do Sul irão realizar nos dias

27, 28,',29 e 30' de agosto, um

bazar beneficente, nas �epen.
,dências' dQ. Centro de Informa

çõe� Turrsticas, na Avenida Ge·

Wlio Vargas. No, dia 27, da a·

bertura, o atendimento\ser!Í das
17 às 20 horas e, de 28 a 30,

'dáS 9 às 12 h e das J13 às 20

horas. Nesse bazar, as integran-,
tes clos Clubes de Mães do Se

si, venderão '(eus
.

trabalhos,

cujo produto da arrecadação se

rá integralmente aplicado em

benefício da APAE, que, mai�
do que' n��ca, necessita de to

da ê qualquer colaboração. An,o
te em sua agenda datas é ho

rários 'e dê a sua contribuição.

FE$fA EM SCHROEDER
A Comunidade Evangélica Lu

terana, Cristo, de Schroeder,
convidando para as comemor�·

ções do seu 52.0 aniversário de

,fundação, miste sábado e do

mingo, ,(lO p�vilhão Barão do

Rio Branco, O início, será hoje,
às 18· horas� prosseguindo do·

mingo, cQm culto de ações de

graças
.

às 8h15. pregada, pelo
Pastor Milton Lehmann, de Ita·

laí. Sßguld�mente funcio�arão
todas as barracas. Essa Comu

nidade está constru,lndo a' sua

nova Igreja.

ARTE EM BARRA VELHA'
Todos 'os sábados, a partir

de agora, a cidade de Barra Ve·

lha, balneário jaraguaense por

adoção, estará realizando,uma
feira de arte e artesanato, r,el!!

nindo artistas. da regi,ãa, A pro

moção e da Associação Comen

cial e Industrial, que pretende,
com Isso, ipcentlvar a arte', e

movimentar a cidade neste se·

tor, garánte a secretária execu

tiva dá entidade, Iara Regina

_DÀPES.NOVA DIRETORIA'
Eleita no final de junho, to

mou posse terça-feira, dia 3

de agosto, a nova diretoria �o
.

Diretório Acadêmico "Padre Ele-
mar Scheid" - DAPES, da Fa

culdade de Estudos socíats, da

Fundação Educacional Regionai
Jaraguaense. Na presidência
Hélelo F e r r e i r a vice- pre
sidente Luís C é s a r Laz

zarts- secretária geral Guiomar
Schünke, 1.o secretário Harol-
do Machado Pinho, tes�ureiro
geral Sérgio Kuchenbecker, 1. o

tesoureiro Dalmiro Ledo Borba,
departamento

'

social - Ana
Janete Pedrl ,e .Elias Souza, de
-partarnento �ultural - Marial- , ,

da Oharão e Anegrete Gaulke,
departamento" de esportes
Wilmar José Horner e Péricles
Romero t.enzt Zanluca. À nova

I diretoria do DARES, uma feliz

.gestão, com a certeza do apoio
desta colura em todas as suas

reelízações.
'

OPERARia PADRAO 82

O 'jornalista Flávio José Bru

gnago, do "Oorrelo do Povo'".

integrará o corpo de jurados
que e�colher� o Operário Pa

drão Municipal, na proxlma

quinta-feira, dia 19, no çentro
de Atividades ,do Sesi, Este

ano, participarão quatro empre
sas de 'Jaraguá do Sul - Mar·

quardt, Marisol, ,
Marcatto e

Kohlbach e ,uma de Guaramirim
� Energe.·

I

CAsAMENTOS NE.E $ABADO
Sobem ao artar lila Matriz São

.

,.

Sebastião, neste sábàdo, os jo
vens José Ademar Trentini e

Marfisa D.ias e João Clair Viei;.

ra Borges· e Fátima Kowlski às

17 horas, Odimar Ca.mpe.rini
e Aselina Teske, Mateus Rabel

lo e Fátima Catarina Kons. Às
I

'

18 l1or.a�, Jorge Luiz Deodoro e

Odila Celia Marangoni.

JARA�UA NA ';EI'RA TI!XlI'IL
'Joinville, Jaraguá do Sul,
Blumenau e Gaspar, part!cipa�
rão da 6. a Feira Têxtil de San

ta Catarin;:!, com 11 ,5,3 e 2

empresas, respectivamente. A

Feira Têxtil será de 4 a 12 de

setembro, das 9 às 2� horas,'
sem intervalo, inclusiv� aos!
sábados e domingos. Terá por

local a, ExpoviJle, na Manches

ter Catarinense.
.VARANDAO

TV BARRIGA VERDE
Está tudo pronto" para a iV

Barroiga Verde, de Florianópolis;
emitir. sinais para Jaraguá dá,
Sul e região.' No Morro da 60a

1------

, Vjst�, ,•. foi' instal;:!da uma an-'
tena de 12'metros, faltandó

apenas a vínda de um trans
missor de São Paulo, cuja en-"
trega . está em .atraso. A TV

BarÍ:lga Verde será sintonizada
em Jaraguá .do Sul no canal 2.

.

)�.A��EL LUIS

Hadlartte de alegria estã o

.estimado casal celeo (Neusa
Maria> Vase], pelo nascimentq
do .prlmoqênlto, o Rafael Luiís

dia 4 de agosto, no Hospital
e Maternidade São José. Celso

é o Agente de Formação Pro

fissional 'do Centro de Treina

mento do Senai de Jaraguá do
'

Sul. Parabéns ao casal que a,c
gora passa a jnos acompanhar .

semanalmente.

"

\ <

FALECIMENTOS

Piazera�

. Cumprimentos ao\ amigo Gri

son, do Varandão,. pelo exce

,lente atendimento, e agora, to-.\ .

das as sexta-feir�s, com' músi-
ca ao vivo. Na sexta passada,
urna sopa de peixe preparada
pela Il)éstre �uca Nair estava o

fino. Breve, haverá uma bucl'la

da.

COMBAII'E AO PIO�HO .

.

Com o objetivo de favorecer
a proteção e promoção da saú�
de do aluno como fator impor
tante para o dese!1volvimento
de sua aprendizagem, a 19. a

UCRE 'organizou a Campanha
"Combate ao Piolho". O lança
mento aconteceu ontem, à�
10h30, no ,auditório do Centro

Empresarial de Jarag�á do Sul.

ADJORI EM RIO DO SUL

No dia 28 prõxlmo, atenden
do 'a' convocação do com

panheiro .José Paschoal Baggió,
Presidente da Associação dos

Jornais do Interior de Santa

Catarina.ADJORI/SC, estare-

mos em Rillt do Sul, juntamente
com colegas de todo o E�ado,
para aprovação .dos estatutos,

,

, análise' e discussão de rnatérl-
.

as a serem aprovadas no Con

gresso' -Naclonal da Abralörf
que -será em outubro, em São

José dos Oarnpos-Sf",

VITÓRIO NICOLINI.

No dia 6 do ccrrente; às 10

horas, faleceu na cidade de
,Garibaldi, Estado do �io Gran

de do Sul, o Sr. Vitório Nico-

llnl- chefe de uma numerosa

família, e parente do nosso mui

'conhecido Mário Nicolini. O

reencontro dos Nicolini, os do

Rio'Grande e os de Santa Ca

tarina conforme já, é' do co

nhecimeflto dos nossos leito

res, del!Í-se através' pe lI,ma' re
portagem estampada Flum dos

periódicos do interior gaúcho
com, o qual temos o I)ábito de

fazer' a' permuta de jOrnais,
Vitório 'Nicolfni morreu aos 70

e poucos anos de idade, dei

xando viúva a S'ra. Amábile,
12 filhos, dos quaiS 11 casa�

dos, muitos' netos e 'demais

parentes, No dia 16 de ja
neiro do ano em curso, chegou
ainda a completar as ,sua;s bo

das de ouro, ruidosamente

festejado em meio a 600 con

vidados. Homem empreen

dedor, transferiu" aOS sleus fi

lhos o seu dinamismo e fazem

da Granja Nicolini, de Garibal-

di a grande' realização. Nos-

SO 'diretor, quando de suas·

costumeiras andanças por es

ses brasis, visitou o distinto

ca�al, ocasião em que! houve
uma reHnião familiar,' tlpico

procedimento das tradicionais

famílias gaúchas, o que muito

agradou ao "seo'" Eugênio e à

Da ..Bnunhilde.
Aos distintos enlutados, es

pecialmente à "nona" Amábile

e seus 12 filhos, as expressões
de no'sso profundo pezar pelo
passamento .de Vitório Nicolini.

RESTAURANT� E. LANCHONETE

.. Refeições' comerciais e a, La,'Carte - 'Lài1eWês
-'.1

Especialidade em pízzas __, aperltivos .. em, �erat
. ..,.. '�.,

Múslc:a ao vivo às sextas)feiras

Av. Getúlio Vargas, �6 - Jar�guá do
.. ,,"'.' . !

'Santa Oatarína,

Dia 06 de agosto
Mathilde Jenny Alice Vasel

Püttjer, 7a anos, nesta

Albina Stefani GiroUa, Pedras
Brancas
Dia 07 de agosto
.

Ant�niQ lima
Dia ,09 de agosto
Simone Aparecida Draege.r, 1

ano, Río Manso
'

Mathias Panstein, .60 anos, Ja.

raguá Esquerd�'
"

SEMANA DA P_'RIA

Faltando apenas dHas sema

nas para a abertura da Semana

da Pátria, não está definitiva�

mente elabo�ada a programação
que s�rá cumprida. Sabe-se

apenas que o tradicional des

file .cíviCO será desdobrado em

duas datas: 5 de setembro, do·

mingo às '9h3Ó. para escolares
de 1. a 'à 4. a ,série, pri!í.escolar,
,especiais, APAE, clulles des-

portivos e entidades
'

desp-orti..

.vas classi!N:as. E no dia 7,
.

terça·feira, a alvorada festiva

às 6 horas, às 8h30 concentra

ção dos participantes e, às 9h

início dos des-files, pa�a àbnos
,

de 5,a à 8.a série do 2, °grau,
enti'dades, esc�tei ..cs" bandei

rantes, mot�clc'ist�s, lebianos,;
e bombeiros. Esse desfile come

çará na Getöllo, Vargas, segum
de-se pela Marec:hal

.
Deudor,o,

até a' altUra oa rua João, Plc('1 I.

A programaçib está sendo ela

borada pela ,13 jJCRE, corno a

colabOração cl:! Prefeitura Mil

nfelpal: S.:!'á prev:st'o também

�'rPpasseeic -cl� istic:J.
,; "

I

/
J

CHURRASCARIA ESPETO DE OURO'
-�---

Agora também ESPETO CORRIDO. DependênCias
ideais pará festas, casamentos" batizados, aniveJ'i'
sârlos, bodas, entre outras.'

Rua João Picolll." 1.56 -:-:- Fené 72-1601

Jaraguá do Sul,-SC.

HOMENAGEM pó.uMA
O Rotary Clu.b de Jaraguá do

Sul, pre�ou ,um minuto de, si
lêncio; �erça à noite, pelo pas;.
samento 'naquela data da Sra ..

9lga, esposa do rotariano Ze
lindro dos Reis. 'Na ocasião

também, foram aprovados os

planos financeiro e de ação do
ano rO,tário '1982/83.

..- .

Baby beef, picanha, .pelxes e camarões.
ambiente - àr condicionado.

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

Jaragl:Já do Sul-SC.

Clínica ,Médica.

CLfNICA D�. ,OSLlIIiI· MAllNA DE
,

'

DO�NÇAS CIRCULATóRIAS

Varlzea- aiterioaclel'OH - tromboses - flebltes -

hlpertenelo amtrl�1 - dica.... d. pe�.

Rua, 'Gullhenne Waage 22. Edlflclo Ralf Marquardt, 1ó
- _" ,

"
I' '.

andar - Fone 72.1524. Horário: das 8h30 ê8 12

segundas às sextas-feiras

,A moda certa em roupas e oalçados é com, a

Cinderela, onde estão as me'lhol'es opções, par�
cada. estação.

'

CINDERELA

Veste bem. A moda certa, na Marechal

Getúlio. Vargas.

Relógios, cristais', YiolÕes e artigos finos para pre'
sentes, em todas as ocasjões -é com o

tANZNASTER - O SEU RELOJOEIRO

que tudo'lhe fa� para 'servir bem.
Fica na' Mal. Deodoro, 364.

)._L

COMERCIAL FLORIANI
,

I.' , '. L
.-

•

•

,

Revenda e assistência téénica autorizada SHARP

.,ara Jaraguá do Sul, e região

Rua Venâncio da' Silva Porto, 331 - Fone' 72-1492
1 ,

J�raguá do Sul-SC

FLORICULTURA PRINCIPE

Flores, coroaso cactQS e decorações em
y

.

Rua Reli1Óldo Rau,

IHDOSl'RtÂ' MECANICA REEÓK
\

transportar . motos. barcos,
-'

.

gates para q�alqúer tipo de veiculo. Ofl�lna de auto

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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.ADVOGADOS
DR. FRU5DEL SCHACHT I
Advogado e Auditor

Escritório Jurídico na Av. Mal. Deodoro, 413.

Fone 72..0244 - Jaraguá do Sul - SC.

-

DR. ALCIDES CARDOSO

Advogado
-----------------

, Causas cívels, criminais e cobranças
Rua Reinaldo Rau, 86 - Fones 72-1797 e 72-1878

,

Jaraguá do Sul - SC.

DR. ALTEVIR. ANTONI'O FOGAÇA JONIOR

Advogado
--------��--�--

, I

Especialidade em cobranças, desquites e divórcios
Rua Domingos da Nova, 102 - Fone 72-04!8

Jaraguá do Sul - SC.

DR. ODILON RAIZER'
,

Advogado
--�--�------ --�-----------

Assessoria de empresas, cobranças e causas
/ trabalhistas

Rua Reinaldo Rau, 86 - Sala 5 - Edifício Mário
Tavares - Fones 72-1797 e 72:"1878.

Jaraguá do Sul - SC. I
DR. ALVARO HENR�QUE DO· AMARA: MAIA :I

Advo,gado

Escritório e Residência: :Rua Reinaldo Ràu, 167

Fone 72�1733 - Jar:aguá do Sul - SC.

DR. VIT6RI0 ALTAIR LAZZARIS

Advogado

Centraf especializada em cobrança empresarial e

particular; cobrança judicia! e inventário.,

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

Jara,guá do SU,I - SC.
'

CONTA!BILIDADE
_____

ORGANIZAÇAO CONTABIL
"A COM,ERCIAL" SIO LTDA

"

I
, Contabilid,ade, recursos fiscais e adminis

tr!ltivos, serviçós' de marcas e' pater.Jtes, legisla
çao trabalhista e previdência social,' seguros- e
serviços 'aér�os VARIG'. '

Rua Cei. "Procópio Gomes, 290 - Fone

72-0091 - J'araguá do Sul-SC.

o segure é a única forma �e preteger

seu patrimônio

SEGUROS A. : GARCIA

Oferecemes segurança e tranquiliQade
\

v. Mal. Deodore, 1092 - F�ne 72-1788 - Jara-

ESCRI"ÓRIO TECNICONTABIL DE JANUARIO

STINGHEN
1

'

'Escrita fiscal e cOhtabHidade�em geral

J
Ru� Clem.ehte 'Barátt�; 81 - Fone 72-0531' �

araguá do Sul�SC. ",,' •

. ,
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Antônio José Gonçalves'

Proclamas de Casamento
.

Áurea Müller Grubba, Oficiai do Registro CI-
I ,

vil do 1.0 Distrito da Cemarca de Jaraguá do Sul/
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz sa�er que
compareceram em cartório" exibindo os documen
tes exigidos pela lei, a firn de se habllltarem. para
casar:

I

Edital 12.691 de 04-08-1982
VALDEMAF:l ZANOTII E MARILl SULEICA
MüLLER - Ele, brasileiro, solteiro, industrial, na
tural de Guaramirim, neste Estade, domiciliado e

residente na Bua- Joiml'lne nesta cidade, filho de
Vicente Zanottl e de Gertrudes Zanotti. - Ela,
brasileira, solteira, secretária, natural de Jaraguá
do Sul, domlclllada e residente na Bua dolnvllle,
nesta cidade, filha de llário Müller e de Ingelore
Müller.

Edital 12.692 de 04-08-1982
EDJ:SIO SCHERER E IN'�S VILMA STEILEIN "':7'"

Ele, brasileiro,' solteiro, operário, natural de. Luiz
Alves, neste Estado, dom.iciliado e residente na

Rua 25 de Julho, nesta cidade, fllho de Wunibald

Scherer e dê Ignez Rech Scherer. � Ela brasilei
ra solteira, óperárla, natural de -Jaraquá do Sul,
domlclllada e residente na Rua 25 de julho, nesta
cidade, filha de José Steilein Neto e de Eli�bet
Leithold Steilen.

Correio . ·Informalivo
CARTAZ DO CINEMA -.No Cine -Jaraquá fi

nalmente, o filme campeão de bilheteria - ,�Os
V�gabu� Trapalhões", llvre., com Renato Ara
qao, Dede Santana, Muss'um e Zacarias. Atenção
para os horários: Sábado (hoje), às 19h15 e às
21h15; domingo, às 14h, 16h30. 19h15 e às 21h15;
n� segun�, terça, quarta e quinta-feira, às 20h15
mm.:

. MOBR��-BALOAO DE EMPREGO - A Super-
visara �u.nJclp�1 do Mobral ,de Jaraguá do Sul,
Srta. Mana ElJsabeth Kubnik, inforrnando as va

gas disponíveis no Balcão de Empregos do Mo
bral: fresador ferramenteiro, marceneiro, eletricis
ta de n:'anutenção, vendas, corretor de lmévels,

c.osturel.ra,. aprendiz de costura, empregada domés
tica e diarista. Interessados, procurar e Mobrãl na

. Av. Getúlio Vargas, 503 - ex-Mercado Municipal.
.

COMUNIDADE CAT6L1CA - Neste sábado;
dla 14, ,às 15 hor!i�.J.no Colégio São Luís, haverá
curso de preparação ao batlsmo, ,destinado para

'

pais e padrinhos. Crisma: Dia 16/08, às 19h30, nas
dependências do Salão Paroquial, terá lnlcio rnals
um,curso de preparação para crisma (adultos), is

t? e, pe�soas cem idade superior a 18 anos e que
ainda nao tenha recebido este sacramento. Casa
mento: Ne dia 5 de setembro, um novo curso de
preparação ao casamento, nas dependências do
Salão Paroquial. As matrículas estão abertas junto
a Secretaria Paroquial. Missa Crioula: No dia 29
de aqosto, durante o Rodeio Orloulo do CTG 'Laca \

Jarag�ae.nse., se� efi�iada �I!'a ce,l�btaçã9 litúrgi"
'

ca. crioula, ísto e, mrssa típlca des vaqueiros e /

criadores de qado, com a participação do coral da
Ilha da Figueira, que cantará a missa sertaneja.
Gruta do Molha: Dias 21 é 22 de aqosto, realizar
se-á a tradicional Festa de Nessa Senhora de
Lourdes, da Gruta do Rio Molha. São Francisco de

_

Assis: A Comunidade São Francisco de Assis, da
Rua Jolnvllle, está construindo a segunda parte do
seu pavilhão ,de fest�� e está também se preparan
do para a' festa do padroeiro, dias 11 e 12 de se

tembro. São Cristovão: Esta Comunidade, de Três
Rios do Norte, deu início à construção do seu pri-
meiro pavllhão, de 22x16m. ,

COMUNIDADE EVANGi�LlCA,..... Neste domin
ge, dia 15, haverá cultes nos seguintes lecais:
8h30, em Jaraguá, com batismes e em Nereu Ra
mos, com Santa ,Ceia e Ações de Graças; 10he
ras, na Estrada Nova e Ribeirão d,o Norte; com

Santa Ceia e Ações de Graçâs e às 19h, culto in

fermal, em Jaraguá. Café-Bazar - No dia 18 pró
ximo, quarta-feira, no Clube Atlético' Baependi, e

tradicienal Bazar-Café da OASE, com ,bingo, uma

premoçã� do grupo das terçafeirinas, com apeio
dos grtJpos das quinta e sextasfeir.inas. Cursos:
Haverá no dia 04 de setembre, às 15 horas, no Sa-

. I,ãe Comunal, um curse de batismo e, no dia 5, cur
so de noivos, iniciando às 8 1:1oras. Inscrições na

Secretaria. EncontrOs e Retitos: Estãe' planejados
os seguintes encontres e retires para casais -

<tia 29. de agosto, 15 heras, encentro de casais e

dias 4 e 5 de setembro, retiro em Balneária Cam-
, boriú. Informações e inscrições com ePaster Pis
ke.

ÁUREA MÜLLER
GRUBBA
TABELIÃ DESIGNADA

EDITAL
Pelo presente Edital

de rcltação pedimos aos
senhores abaixe relaci
onados que compares
çam em nessa Cartório
para tratarem de as

suntes de seus lnteres
ses: NELSON TRIBESS
- Rua Joinville, 301-
Km. 04 - Nesta -
MANFREDO 'EHLERT -
Rua Jar;filguá 'Esquerde
Fundos - Barra do 'Rio
Cerro - Nesta .._ ME
TIL .ISAGO, _. Peço,
Grande ;Guaramirim-SC
JORN ERNST lKARG -
Rua CeI. Proc. Gomes
de Oliveira, 717 - Apto.
33 """":: Nesta - GUILOW
e CIA LTDA - Estrada
Rie da Luz, s/n.O -'
Neste - EUGENIO SA
LUSIRIANO MARCELI
NO - Rua doão. Pla
ninscheck, 853 -' Nes
ta - ERICH MILNITZ
- Estrada Rancho Bem,
s/n.? - Schroeder -
SC .- JOSE ANTONIO
MURARA - Rua Venan
cio da Silva Perto, 399
- Nesta, - ADOLAR
RAINKE - Rie Cerro
Neste - ADOLAR
FRANKE,..... Estrada Pe
dras Brancas, Barra do
Rio CerroNeste - AU
GUSTO CARLOS PE
REIRA - Estr. Ilha da
Pigueira, 33613 - Nesta.
Aurea Müller Grubba
Tabelião Designada.

I

Edital 12.695 de �8-1982 .

ROLANDO SIEVERS E ROSALINA PETRY - Ele,
brasileiro, solteiro, industrial, natural de Guarami

rim, neste Estado, domlclllado e. residente em

Schroeder, neste Estade, filho dê 'Arnoldo Sievers
e de Alvina Hansen Sievers. - Ela, brasileira, sol-

-

telra, lnduatrlal, natural de Guaramirim, neste Es

tado, domiciliada e residente na Rua José Teodoro
Hlbeiro, nesta cidade, filha de Rafael Petry Junior

e de Otilia Mannes Petry. ,

Kohlbach SA. - ,Potêo[ia lem limiteI
,

.

)

CORREIO DO POVO
Indices '

INPC -:- rnalo: 6,38%;
6 meses: 41,3% (rea
justa os salários em ju
lho); 12 meses: 93,4%;
junho: 7,47% 6 meses:

45,2% (reajusta os sa

lários em agesto); 12
meses: 99,8% 6;53%;
6 meses: 43,8% (rea
justa.os salários em se

ternbro): 12'meses: ...
101,2%.
Salário mínime: Cr$

16 mil 608
Inflação - j u I h o:

7,2%; no ano: 55,9% ;
12 meses: 99,5%. '

ORTN - Junho: Cr$
1,873,37; julho: Cr$ .,. r

1 ..976,41. ,

• UPO - 1 �o de julho a

30 de setembro: Cr$ ..

1.976,41; ne trimestre:
17,42%; ne ano: '.
43,03%; 12 meses: .

89,0% (r e a jus t a as

prestações do Sistema
Financeire Habitacional
em julhe).
, MVR - Maier Valor
de Referência: Cr$ .,.

7.768,20.
, Correção Càmbial: No
Ano: 45,74%; 12 meses:

87,93%.
Correção Monetária -

Junho: 5,5%; no ano:

3555%; 12 meses - ....
89,93; julhe: 5,5%; n6
ano: 43,0%; 12 meses:

89,03% ; agosto: 6,0%;
no ane: 51,58,%; 12 me
ses: 89,03%; setembre:
'7,0%; ne ano� 62,19%;
12 meses: 91,18% (os
índices �nuai_s reajus
tam 'Os aluguéis cujos,'
oontratos vencem no

mês).

II
,

Edital 12.693 de 04-08-1982
VILMAR DIAS E IN�S ALVES Ele, brasileiro"
solteiro, 'Operário, natural de Lontras-Rio do Sul;
neste Estado, domiciliado e residente em Três

I
Ries do �orte, neste distrito, filho de Manale José
Dias e de Mercedes Dias. - Ela, brasllelra, sol

teira, do lar, natural de Apluna;: neste Estadö, do
miciliada e residente em Três Hlso do Norte, nes
te dlstrlto, filha de Pedro Manoel Alves e de Eliza
Alves.

Erlital 12.694 de 05-08-1982
WILSON FERREIRA E NILCE l.:UIZ DO CARMO -

Ele, brasileiro, 'solteiro, operário, natural de Caça
dor, neste Estado, dornlclllado e residente na Rua
Marina Fructuozo, nesta cidade, filho de Arnoldo
Ferreira e de Nadir de Jesus Rlbelro Ferreira, -
Ela, ,brasileIra, solteira, do lar, natural de Pouso
Redondo, neste Estado, domiciliada e residente na

Rua Marina 'Fructuoeo, nesta cidade, filha de Age
nor do Carmo e de Olanda do Carmo.

I LAURO
5
A
l
V
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Edital 12.696 de 10-08-1982
CLARISMUNDO FlODRIGES E MARLT CELESTINO
_ Ele, brasllelro, solteiro, operário, natural de São'

I
Mi,.Quel do Oeste, neste Estado, domtelllade e resi

dente em Rio Cêrro, digo, Barra do Rio Cêrro,
,

neste distrito, filho de Argenor Redrigues e de

Coletra Rodrigues. -êl:la, brasileira, soltei.(a, 'Ope
rária, natural de Jaraguá de Sul, domiciliada e re-

sidente em Jaraguá-Esquerdo,' neste _distrito, filha
, de Jesé Celestine Filho e de Elisabeth Bollauf Ce
lestino.

ORAÇAO AO DIVINO
ESP(RITO SANTO

Espírito Santo, Vós que
esclerecei. tudo, que ilumi
nais todos os caminhos p'�ra
que eu atinja o meu ideal.,
Vós que me dais o dom di�
vino de perdoar e esquecer
o mal que me fazem e que
todos os. Instantes de mi
nha vida estais comigo, eu

quero neste curto { diálogo
agradecer por tudo e con

firmar mais uma vez que
eu nunca quero me sepant'
de Vós. por maior que seja
!ii ilusão material, não será
'o mínimo de vontade que
sinto de um dia estar con-
vo.sco o!à meus Irmãos nâ
glória perpétua - Obrigado
mais uma vez. - A pessoa
deverá fazer esta oração 3'
dias seguidos, sem dizer o

pedido. Dentro de 3 dias
será alcançada a. graça por'

,
i'mai.s difícil que seja. Plolbli.
ear assim que I'ec.eber" a

graça, Agradeço graça re,ce-
bic;la. n (I.E)

Edital 12.697 de 10·08-1982
NELSON HORONGOSO E ALArDE GRASSMANN
- Ele, brasileiro, solteiro, motorista, natural de

Jaraguá do Sul, demiciliado e residente em Rio da
Luz I, neste distrito, filho de.Willy Horongese e de
Cecilia Schmauch HorolÍgoso., - . Ela, brasileira,
selteira, cabeleireira, natural de Rio Negrinho, nes
te Estado, domiciliada e residente na Rua Antonio,
Carlos Ferreira, nesta cidáde, filha de' Raymundo
Grássmann e de Amália Grassmann.

Edital 12.698 de 25-08-1982 - CePia' recebida do
cartórie de Pemerode� neste Estado.
JORGE SOBRINHO SPEZIA E MARLISE ROMIG -

Eie, brasileire, selteire, escriturario, natural de
Deuter Pedrinho; neste Es�ado, domiciliado. e re

sidente nesta cidade, ,filhO de Eduarde Spezia e

de Leopolda Dalprá Spezia. ,....., Ela, br.a�ileira, sol
teira, industriária, natural de Pemeroda, neste Es

tado, domiciliada e residente em Pemerede, nes

te Estade, filha de Valter Remig e de Maria Romig.

E para que, chegue ao conhecimento de' to

dos,. mandei passar, o presente Editai, que será

)ubhcade pela Imprensa e em cartório, ende sera

afixado durante 15 dias.

Agradecimento e Convite para Culto
A Família Enlutada de

MTHILDE JENNY ALICE VASEL POTTJER,
falecida dia 06.08.1982, aos 76 anes,

agradece a todas as manifestações de pesar re

,cebidas, aes pärentes, amiges, vizinhos e conhe
cidos, e aos _gue . acompanharam e féretro até o

Ce�i�ério Municipal. Eyterna agradecUnentos es-.

pec�als ao Dr. Wahderlei, Pastor Ingo "Piske e .às
I'rmas e Enfermeiras do Hospital São José, e

convidlt a todos para o culto de 7.0 Dia, que será

celeb!��o . domingo. dia 15, às 8h30, na flgrejn E-

�angehca Luterana-Centro '
.

,

.

Por",mais é�te ato de' fé,-'antecipa agrade�
cimentos.

'

.

,

.

�'Braguá do Sul, 1,1' de agosto de 1982
-------

. , ','
.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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Viação Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

INTERURBANO, EXCUR�OES.
.

A "Canarinho" preocupa-se com a sua' 10-
comoção, colocando à disposição moderntsstmos '

-öntbue, com. pessoal especializado, possibilitando
uma viagem tranqüila, rápida e segura.

Programe beml Programe CANARINHO -

o transporte carinhoso.
JARAGUA DO SUL ' SANTA CATARINA

I Reloioaria Avenida I
ETERNIZE OS BONS MOMENTOS

Presenteie com Jóhis e as mals ,fln8s su

gestões dá, RELOJOARIA AVENIDA. Mareçhal e

Getúlio, Vargas_

I'

I funilaria,
.

Jaraguã Ltda.
Calhas para tolda. as finalidades. Faça-nos

uma visita. Estamos em condlÇ6es ,de atend,"los
eficientemente.

.

Rua Felipe Schrilldt. 279 - F;one 72-0448 -
Jaraguá do Sul�SC.

'

.'Construtora Seria Ltda.
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

COM�RC.IO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇÀO.

Rua.Jàão Picom, 94, -'Edlf."Carlos Spézla
Telefone: 72-0214

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

Terraplenagem Vargas ISERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO

RES DE ESTEIRA

J'ubos' Santa Helena'
I

.

TUBOS DE CONCRETO EM GERAL
Rua Jolnvllle, 1016 - Fone 72-1101

I .

.

Bellna" L - Vermelha MetAliea .•.•.••..•.....••... ,1,980
Bellna " L -' Verde Metálico .........•............ 1978
Corcel" LOO Alcool - Verc:le Metállco.............. 1981
Corcel" - Bege Tripoli ..... :..................... 1981
Corcel' " LOO ..:... Vermelho MetAlIco. .. ... . ... . ... .... 1980

. / Corcel" - Bege Outono ..•...•........•.......... 1979
Corcel Cope LOO ..:.. Branco 1976
Caravan - Azul •.

1•••••••••••••••••••••••••••••••,.... 19n
Chevette SL - Azul 1.978 .

Chevette - Bege.•...
'

,.............. 1979'
'Passat LS 3 portas - Verde........................ 1980
. Passat LS --; Branco .... ; .... , ...•....... o •••••'0 •• ,; 1979
Passat LS - Branco' ; ...•.....• ; ..•.•..•••.•..• o'... 1978
BrasIlla '- Marron .... : .•............. ' .•.......•.• " 1980

.

V· W. 1300 L ...;... Branco , .,.. 1982
V. W. 1800 - Branco .....•........•.........•.. '. .. 1977
"F-100 - Branco.............. •....••••••.•.•...• .... 1976
,!)-40P - Vermelho . ;..;;, .::
C-tÓ�7- ,�A�are,lo .•..• :. ',' \.
0-60 Caçãmb� - �e!le'

'

.•... , .

.)j ',-ti' ',;#1.,

..,._-- . ---.--

A Beleza' é Fundamental
FOi Vlnlclus de Moraes quem disse:

"As feias que me desculpem, mas-a
beleza é fundamental". Com outras pa
lavras; 'venho dizendo a mesma � coisa.
Vivemos sob a tirania da mulher bonita.
Parece que o feminismo exaltado. um
movimento geralmente tocado e pro
pagado por mulheres de pouca beleza,
à começar' pela cara de mamão-macho
de Bety Frledam, não' tem' atinado para
este ponto crucial da questão. '.

Eu diria que até os homens estão sen-
do preteridos pelas mulheres bonitas.
Se você duvida, vá a uma companhia
aérea e' se candidate a' algum serviço
que trate com o passageiro, como aterr-

I
der balcão e vender passagem. Se você
for homem ou moça de poucos encan-

. tos físicos, estará ralado. Mas se você'
for uma dessas latiras de medidas per

.

f-eitas, mesmo que o seu Ql não seja lá
muito elevado, as suas chances são
enormes.

---. -_-

O que. é válido para as companhias aé
reas serve também para os bancos, pa
ra as repartições públicas, para .os es
-rttõrlos. E existe uma forma muito sü-

'

tll de exterlorlzar essa .preferêncla no
p.róprio anúncio, J: a bossa da "rnoça de
boa aparêncla".

---.-_-

Nessa tal
. "boa aparência" está su

bentendido que a cadldata deverá ser
. branca, bonita-e ter Um sortsso de quem
passa pasta dé dente .até no pão. Se
for preta, ou fela.sou com destes recau- \

chutados, será recusada liminarmente,
.com uma justificativa decorada: "a va
ga 'já foi preenchida",

',,'

No caso da mulher feia, por exemplo,
trata"se de uma cruel discriminação
cOIilt,ra uma maioria, porque está provado
que mais da 'metade da espécie huma-

....,..�- ,. --.--

li

Naturalmente, a maior restrição re

cai sobre a moça de cor. Mesmo que
ela seja bonita, o racista dono .do em

prego considerará que ela vai diminuir
o nível social do seu quadro de pessoal.
Conheço uma racista que rne contradí
tava com este argumento calhorda:
"Não é que eu seja centra os negros,
mas acho ql:le eles devem' saber onde
é o' seu lugar". Mas quando eIJ pergun-
'tava onde era o lugar dos negros ele
desconversava.

---._--
,... ,

II

, Teve grande repercussão a afirmação
do General Atônio, Carlos de Andrada ,e
Serpa dia 14,de julho último em Cam
pinas por se tratar do ex-chefe do Es�
tado Ma.ior das Forças Armadas. Estas
afirmações foram transCljtas no Estado,
de São Paulo do dia 15.7.1982, página I
14.

SiI�eira Júnior,

na não é constituída de pessoas bonltas.:
í ." I

E o que é. pior_é que as excludentes
vão se eornando: se a mulher é preta e

feia todas as portas se .fecham para
ela. Mesmo que se träte de pessoa de
grande competência, que nem chegará
a ser comprovada.

"

-----. '-_-

A rigor, quase não se pergunta Pelas
aptidões morais e intelectuais das mu

lheres bonitas. Se ela é um pedaço de
mau caminho, o emprego está garanti
do. O resto funciona como o diabo gos-
ta.

'

Pois vejam que toda' esta conversa

me ocorreu de uma visita que fiz ao

Shopping Center Itaguaçu. Fui com ml
nha mulher tomar um café expresso,
num dos bares dali. A balconista que
nos atendeu perguntou à minha mulher:

,

...:_ A senhora não conhece uma moça
que queira trabalhar aqui na caixa?

E realmente naquele.momento não tí
nhamos uma candidata pará a vaga,
mas eu perguntei: "Vocês não têm caie
xa? E aquela moça que rne vendeu as

fichas?".
E a resposta. veio sem 'rodeios:
- Ela é muito 'feia. E nós queremos

substituí-Ia.

---. ----

,Só ai voltei a encarar a moça que,
realmente não é nenhuma Cristiane Tor
loni, mas também não assusta ninguém.
Uma mocinha comum, como a maioria

Idas fêmeas do. homo sapiens naquela,
tdade.. I

,

'

,
,

_ .........-. "

Então dirão que a jovem que disse tal
disparate, que precisava mudar a caixa
porque era muito feia, seria uma doidi
vanas. Pois eu penso que não. Ela foi I

apenas sincera. Quando os anúncios
pedem uma moça "de boa aparência"
tarnbm estão excluindo todas as outras'
çandldatas que, embora competentes,
'3ejam mai apetrechadas de ·dotes físi
cos, como diria o Odorico Paraguaçu.

----. ---

{
Enfim, é a esse prucedimento discri

minatório, impiedoso e injustQ contra
')5 feiós e os negros, que eu chamo' de
tirania da moça bonita. Uma instituição
uliliversal, que as feministas (quase, ,sem
pre feias> 'não, têm incluido na pauta das
stlas beneméritas campanhas',

Até 1990 serão esterilizadas 15 milhões de mulheres

brasileiras.

Este plano de esterilização de mulhe
res no-Brasil j� está em pleno vigor, e
é "irreversível" e' nos _Qróximos oito a'"

nos o pais 'deverá entFe 200 e 300 bi
lhões de dólares e '"n�o terá autorida
de nem a coragem de impedir que os

. formigueiros humanos da Asia se trans-
firam para a Amazônia brasileira". .

Conforme o General Serpa "não inter9S
Sa aos americanos manter uma nação'
poderosa na América Latina ou mesmo

Ibér!J::a".
No ano 2000 a terra terá 11 bilhões

de habitantes.' Cada ano nascem 'no
mundo 80 m'ilhões' de, sêres vivos. Hoje
somos na terra 4,4 "bilhões de habitan-

.

teso O cresciméntó atual é de 1,7,no
mUndo. O'desejo das Fundações Farde
Rockf-àUer é reduzir a taxa de nascimel1-.·
tos no BrasH à 1-%. como na Europa Oci
dental e EUA.
O problema atual não é a' população,

,

mas sim fazer a terra prodUZir o neces-

RENDA MENSAL Al't CRS 100 MIL NAO VAI PAGAR IR NA FONTE

Pe. Natalicio José Weschenfelder
sário para alimentar os 11 bi,lhões fu
turos de seres humanos da terra. A mi- .

!?�ria e a fome s�o ca(,Jsadas apenas
pela ganânCia e pejo egoísmo dos pai-
ses ricos e desenvolvidos.
Segundo levantamento da FAO, trans-

critos na Revista Nacional n.o t91 pago
11, "76% da oopulação brasileira não
tem poder aquisitivo para adquirir ali
mentos e vivem em estado de subnutri-

, ção. Desta, percentagem, 49% consti
.

tui-se de pessoas pobres. e 27% de
�pessoas miseráveis. Esta falta de ali-
mentos gera, todo tipo' de doenças in-.
fecciosas no País e que atingem fatal
mente a população de baixa renda.·
Então entrar no projeto de esterilizar

as mães brasileiras nãó é a solução
mais digna e adequada. sem falar do
lado moral,' mas sim deveria haver um

empenho na melhoria' da produção agrí-,
cola, para a alimentação não faltasse
para' os 'brasileiros. Caso contrário até
o ano. 2.000 a população brasileira co

meçará a envelhecer e a enfraquecer o
p�ís.

'

Um país sem jovens e com muitos
velhos não terá' capaCidade dE;) reagir
frente às dificuldades que são apresen
tadas para s�rem resolvidas.

Cerca de 90, por cento dos trabalhadores .assalaria'doa do Pais estarão isentos do ,des
cooto do Imposto de Renda na fonte a partir de' outubro, de acordo com o anúncio feito
esta semana pelo Ministro da Fazenda, Ernaille Galvêas. Em casos. de, JrecQlbim�l1to, este
será menor em relação ao que fica retirado na fonte, atualmente.', "

'

.

Uma portaria publica quinta-fira corrige os descontos na fonte dos rendimentos do ,tra-
balho com um coeficiente de 95 por cento '8 partir de.1. o de outubro. •.

A decis�o -do Governo significa que a partir de outubro u," contribuinte que, por exem

plo; recebe Cf$ 75 mil por mêsl e que atualm ente desconta Cr$ 1.372, não descontarA mais
nada 'I)a fonte. ,I;$te .me!lr:no!.,cQmport�.memto .será ,aplic"ado,�ao.s qué .• tßcebe,m"at� Cr$ 1-0g;,l1]il
e' que' atualmenté .pagam CrS ,;5�61;!0. ""O çantribuioté que recebe Cr,$ 20p, mil �. que está .Qei�"
xando Cr$ 25'.,200'para Q Leão, emi;ôutubro',p.agará apenas Cr$ 11'!880,OO:t' :" ,;,'

.

Também os contribuintes de faixas mais altas �erão benefic·iädo.s e qúem "ganha Cr$
300 mil, por. exemplo, descontará Cr$ 3Q_.020. Atualmente ele paga o' Leão CrS 50,qZO,oo,

'\ Barão de ltapocu ,

HA 38 ANOS '
.

" A. sttuaçäe 'i'nte�na ale�ã ,àgravava-se no�
últlrnos días. Os generals alemaes destituídos dos
comandos, constítulam a corrents "pró-paz", qu�
estava invadindo não somente os países satélites
do eixo como a própria Alemanha. O quartel gene-
ral era assaltado, onde estavam reunidos' sob a
presidência de Hitler os generais .Jodel, Keitel
;Heusinger, Schmidt; Scharf e outros, bem com�
o Almirante yon Putkamer e dlversos coronéis. �bomba fora Jogada por Uni coronél do exerc'ito dé
nome Stahlberq, , tendo todos os atacantes �ugido.
Mussolini, que também deveria tomar parte na rau
nião chegou depois do atentado. Hítler .sala leve-

. mente queimado, tendo morrido um general e fi-
cado ferido mais 6..

.

I.

'

O Egrégio Tribunal de Apelação negava o
habeas corpus Impetrado a favor de J,oão ,Gonçal
ves .Godoy, que se achava preso na cadeia desta
cidade, à disposição do �uiz de Direito, da Comar
ca. O ano 'em curso era 1944 e a imprensa infor.
màva que, em 25 de fevereiro' de 1926 (notem
19,26'!), o pronunciado depois de breve altercação
com Nicolau Chaves, em Retorcida, desfechou
nesse um -tiro, tendo a. vítima morte instantânea.
Preso o autor do crime que também atendia peló
nome de João Ramos Degodaes, 'conseguiu fugir.
Aberto inquérito pelo então Ten.:Aprígio. Silva, fOi
denunciado pelo então Promotor Público dr. Plá
cido Olímpia de Oliveira. Preso ha cerca de 3 mê
s'es pela polícia de Caçador, era requisitado pelo
Juiz da Comarca onde era submetido a julgamento.'
Após 18 anos à justiça botava a mão no criminoso,
para cobrar dele o daria causado à sociedade.

. .. HA 30 ANOS
I

--- Era apanhado na cidade de Jaraguá um ma
landro de nome Alvaro Leandro de França, que tam
bém usava os nomes de José de Oliveira e Alvaro,
Oosta, residente na cidade de Guaramirim, espe-

'

clallsta na prática de extorsão. Há 2 meses batera
na casa do Prefeito Municipal., conseguindo enga·
nar pessoas deste, ,alegando que seu pai havia mor

rido nó hospltal, e estava em dificuldades para. le-
'

var o corpo até Retorcida, conseguindo "apanhar"
duzentos cruzelros. Um mês depois, o malandro
aparecia novamente, procurando o funclonârlo que.
respondia pelo expedlente da Assistência Munici
pal, dizendo a este que o Prefeito havia mandado
qu� lhe fossem dados cem cruzelros, para auxiliar
o enterro de sua mulher. Agora, l. é., passados no

vos' 30 dlas, .aparecla, novamente ná Prefeitur.a ,�"
procurou. o diretor de Assistência, ao qual relatou
que-sua mulher havia morrido e vinha por lsso.so
licitar um aUxílio 'para o enterro. Reconhecido pelo'
funcionár.io que havia lesado anteriormenté, cha
mou a polícia e o espertalhão acabou vendo o sol
-nascer quadrado.
-_- Lauro Fortes Bustamante. Ohefe do Servi,
Ç'O de Fomento Animal do Estado de Santa Catari'
na, telegrafava ao Prefeito Artur Müller, à respeito
dos festejos do 76.0 ano de fundação de Jaraguá:
"'Congratulo es,sa Prefeitura motivo instalação
Posto Agro Pecuária esse município, medida que
em muito concorrerá melhoria classe Agr.ícola.
lastimo por motivo dá força maior não compare
cer festividades coincidem' dia colono".

.•• HA 20 ANOS

-__,..- Heinz Zahler e sua família eram alvo de·
homenagem, por motivo de sua mudança para São
,PauI1o. Quando se eXJibia a Orquestra de Tobias

,

Troisi, no .C.A� Baependi, a diretoria do veterano
clube sl:.lr.preendia a família, fazendo entrega às

desportistas Joana,· Erica eC. Rosi,
.

de três bonitas
lembranças de Jaraguá do Sul, falando na ocasião
o dr. Murillo Barreto de Azevendo, cujas palavras·
emocionaram a todos os presentes. As lembranças'
foram entregues pelos srs� Oçtacílio Pedro Ramos

.

e Haroldo Ristow, respectivamente, presidente e

ex-presidente do clube.
- .

... 'HA .10 ANOS .

Do �rtigo - JOURDAN DO ANO DE 1876 ,..,.-, de
Frei Aurélio Stulzer, destacamos as atividades d�'
senvolvidas pelo nos�o fundador:, "10 de ag'osto
de 1876 - Envia, de 'Joinville, os autos, tomba'
mento e planta da .área medida para o Patrimônio
Dotal no Vale do Itapocu ao Presidente da Provin-
cia; .

I
. .

--- Os noVos TL-1600 da Volkswagen de qua'
tro portas, criados para a Policia Militar do Esta'
do da Guanabara, vinham SimplifiCar as coisas. Os

patrulheiros atendiam à ocorrência e no caso de
haver detenção eles mesmos tomavam conta do

, detido, colooondo-b na monocela existe na parte
'trazeira do veículo. .

_-- Nelson Pedrini enviava.- m�nsagem ao vicell
Prefeito, nosso Diretor Eugênio Victor Schmöckel,
'em nome da presidência da Assembléia Legisla
tiva: "Cumpro o grato. dever �e agradecer a Vos a

,

Excelência as manifestações de simpatia e ami
de, aí recebidas, quando da visita dos Deputad
a essa s-imp�tlca e progressi'sta Cidade, cujo P,
que industrial, sem dúvida, é 'motivo do mais. jus
'orgulho para Jaraguá do Su_l' e Santa 'Catlirina":

InUÚBlrias Beunittas 'Jara�uá S.' ;
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Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O. f)),jj)I.,I,TPR, JOS�1fEry1rS]OQUiS���M�$Eao 'iNEiIl,€); 'dl1llZ
'SUBSTITUTO EM .E�ERCrCIO DO CARGO DE JUIZ DE OI.

RaJ1f@;. DAi;2,. �. ,Vh.RA .,GrVEl tDÄ�'CpMA:RCA' 'ßE' :;J",RAGÚÁ
DO SUL, ESTADO DE SAN'tÄ CATARINA, NA FORMA DA

I
�

. \ "
_

r

I \ _
,f

t.I�l, ETC. :-J..�'>t I, ;�;'*":; c ih .1 l' !'
f.,. 1 ���"I\(I

'., " FÂi SABER a' t�dos quant�s I'� �;���nte� :dital
de citação; com o �r�z� de "trinta,' ,(3P) dias virem ou d�
Ie conhecimento tiverem e lnteressar possa, que por parte

d�J)TI�IE PI��,R� � .cHR,�TIN�, �I�ER�, bças.iI,ªir�s, fl�l;
.

teiras, demés�icas, residentes e domiciliadas à Rua 22 _

Antonio Machado. n. � §"6,, ,!a ,cida.de de N�t!W Ram9s, n,e$JI,!
Comarca, através de seu bastante procurador, advogado dr.
R�inolda M�ararà�afoi Í'equerida a Àçãó de 'I:!l'SUCAlP(ÃO N. o

461; parI:! aq\lis'i9ão ,do seguinte imóvel: -:- .'Úm teErenO's'em
.,.�_�'�' 0;:1::,1 1�\4 _ .,..1, �

I 1 �"i '. 'r_

öenfei_tl:mas.j• ?R.Qil�a .área de 1, �Q8,QO ms2.", situado no lado
p�,�. �a' 'Rú'á "22"-= Ântomio M�9hado - fundos.. �� bairr� de
Nereu Ramos·Jar-a�uá do Sul, fazendo fremte a Oeste em

14,80 mettos com tenras,' das. requerentes Otllle> 'I?iazera e

Ch�i�tiJ:la ,Pillzera, tr�vessão, dqs fundos a leste em 16,00
metros, em terras de Cirilo Zanghelini, estremando no lado
direito ao Norte em' 108,20 metros .corn terras 'de Afonso'
José Da Costa e pele lado esquerdo -ao $ul, em �05,30 rne

tros, em terras de ,Walmor Zanghelini. DESPACH�· DE FLS.·
.'

10: - R.H. De.signo o ctia 28 de setembro do ano em cursofi. ,_� \:' ,

às �J,3,q horas, pata, a realização da audtêncía preliminar de
Justificação .de Passe, em a qual deverão ser ouvidas as

te'ste�'�nhas�à���làd;s' pelos �ustHicantes. 2,. fiara o �om-'
pa�eclTliente à, au�iêmcia, em tela, e demals atos do preces
so, cite,se, por m,imdado. os coÀfinant'es Ciri10 Zalltlhelini,

.. "t '.... .. ."

"

Afonso Vosé 'ella Costa e Valmor 2fanghelini e por edital, com '.

prazo d� trinta '(�O) di��'os 'interessa�ós iflçe�os e,desc(;)-
'

"Íiebidös. "O óridimil do ,edital deverá áer publicado pOr
uma (1) vez no "Diário dá' ".Justiça do Estado"; no: prazo
máximo de quinzé' (15) 'diá!t e a 'cópia afixada 'na sede' des-
te Juízo, rio lúgar 'de costu''n';e'. . 3. - Cientifiquem-se os

STS� fepre"se�taíité's' dà 'Fazeiii:fa Pública da União, do Estado
" I

e d� Municipio! par� o.,s �feito� ,do disposto no § 2.0, do
art. 942, dei'CPC' e i,l'ltime�se o Doutor Promotor de Jusfiça·
(as) 'Jo;é T�m,!stoçl�s .ç!� fll!acedo Neto"� Juiz Substituo
to, em exerefeio., JS. 12/7/82. - "- -

,'\ "

�

"

,

'

�" �!l�ra .,que fht��I}ß ao c��heciménto d� 'todos
os i�teressadds ,áusentes, 'iiilcertos e" descJrihà'Cidos, foi
expelifido o P'!estln�e e�ital, q,ue será: pübl'iêâdo na ferma
da lei e IiIfjxado no 'Iocal de costume, no' atrio . ôo 'Forum,

c�r��º1��' o' �r��9},��,��� di(ls�. palia ,P,?.fltj;lstar���"rflR?ren�o,
a contar da intimação da set:ttença que justificar a posse,
sob' pema de' serem·.tido$ ,eottu,)'vefdadeiitos;oir fátós�álega•.
pos ��I,�.-,��lor��,!f' ";1��P.� tl�,pac�s�;,�p'; ����f 9),���;:Y,P� Jafa.

'

g!lá do Sul, aos dezenove dias (1'0 mêS' (Ie jullío do ano de
mil, .nOMecentos e't'óitentá e,;.dois," _;_, iE�" AdolpliJo' Mabfud,
Escrivão. o subscrevi. - - -

��tf"� ,�
.. ,:, ';#1

,

••,'••,.:" ...� " •••,'• .<, ._",",�p)i@,�TemißtQcles..,da.,Ma;edo, N.eto "

.... ""'." ""•. ,,' .,.""":'" .""",Ju.lz,...sub�itute,. _em"exerc,lcio. (

•
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" •

PodER JUDIOIÁRIO
.. I, :�II!�Ç);,QI! D.UU�llQ"D��OO,MARCA DE ,'I,

"

JARAGUA DO SUL '

"."':"'\' ,,! "',' ,

Ie 1EDI:TAL DE"LEltAO'" ..... -

O DOUrOR' HAMILTON PUNIO ALVES, JUIZ DE
. ,DIREITO DA COMARCA DE JARAGUÁ DO SUL,'
""ES'fÃ[fÖ...·DEJ',SÃ�TACÂTA�iNÄ;' NK'FÕ:RMÂ�'QA�
LEI I::i"O .') ,I. '1' "" .,.', ',I 1 ,I
.. ,��!:II

�� I- _",I,•• ,ii 't_(
-

l, t..!l '_"J , ',\ I: .t;'
' ,

FAZ S�B!:R, (em, resumo, art; )687 do CRel o

seguinte:· Venda em f.o' leilão� Dia 17/9/82, às
10:0ß",tlQl1.ás ..�·,:":"'" Vén'da �'em 2:o:t.::1�ilão;"J':..;l..� Dia
7t10/82;-âs".tr:ap -'liõrlÍs:'�põi'"�quem"-íffàis' 'aer e'

maior la'ilpe, o,f;��eçer., -:- kpqA:L; .. ,Edi�íéio do Fa_:
nun desta Comarca. - EXECIJÇAO, N.o 8.049. '-
E) equente AlVnSJ6lDEREttl� ...:..:. 'EXecutado DOR·
VAi.LNO NSGHERSON", ,�;�BEf>JS,,,,A.. .s1i,IitISM..ulEI· ..

LOADOS�- 1):Quatro metros cúbicos de mádeira
serrada· em 'diversas· bitolas'; e�t.I'e várias quafida
des" avaliada em ,cI'$. 4��,OOQ,Qe.-, 2) Dois metros
�biGOS de madeira: serrada ·em· diversas ,bitolas e

tamaph9s. em madeira .de le,j, ,avaliada �11J Cr$
35.00Ô,ÖO.· _;�No� "â�i<is.�ã9�q,?,qst,a',_qual.q'yer"ônus
ou recuJi's,O pei'idente.":!.,_·'baah ê' passado nesta ci·

clade.'f'de,;�Jªrra9I:1á do. �.alf»,{8Q>.r!ptimei,rGhrd:ia. <dOI mês
de junho do, ar.lo de mil novecent-es e oitenta e dois.
- Eu, Adolfo Mahltidi: Escrivã'o; o subscrevi.

�M���.,�,:, �.��__ ����' ��H4MI'LtO..N. eU,Nlo.... ALVES
.

, Juiz de Direito

.-

..._IiiíIIII.......íiiIiI..IÍIIIIIIiI...
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� �l �U!JeL6Lf '�stfdó�' ;''6 � �
,_ � TREttA··�'Reíilrzõu-:;Sé-doriiln::

r

, ' ,1

2

Reajú�tde· n� preço dó arrez depósitãdó 'pelos
-

rodadas já realizadas. tiveram
associa es em 1982. ..',

-I
.

I d' C\ '.. J" ", os Se!iJUultes, resu ta os': 0-
Al!ltorizar a Diretoria a ampliar e modernizar o .. I' O' 5' A' t J

-

T
_

'merCla x n a"es, oao 0-
setor, de recepçao e secagem -do arroz. . .

2 2 V t O V d
_ 'r. .'. • L"

zml X e eranos, w/O er e
- Autorizar a Diretoria a contrair _1.JnIiJ:lClamento ',' O O R' N 'G" O 5 '" I..

,.
. -,

"
, " ,'., . -, X 10 ovo," remlo x ..a-

para adql!lirir os bens necessärtoe' para a amo
I

• ," • t' dl 1 o dl,
"

,
' I ) melras, IS o 'ne Ia '. e, Ia

pliação prevista ne item anterior, bem como a 8" doml d A t ,CRUZ D,E MALTA GOLEIA" ,
. "

:. ,ommgo pas&a 0, n ares
dar em garantia ös bens necessärios e exigidos. IM'PIEDOSAMENTE S. 2xO Veteranos, João »ozini 1xO em
Assúntos Gerais '.

' ,

I
''',

� , ' , , Ouro Verde, lRie Novo 2x1 Grê- q.ua gue� sombra de dúvida, é
Para efeito de Cálculo de "quorum" esta Coo' G'

.

E
.

C' d" mio. A partida entre 'Palmeiras, o rerruo spornvo ruz e
é cömposta por 196 assõciadoSl,.' , e Águà Verde, tei transferida Malta, de F,Uo -da Luz I, a eqal-: '

para o dla 7 de setembro, sec pe
I jaraquaerise que mals vem,

teinbro, ' seglmdo o presidente � , rnevfmentando em arnlste-

da LCD, Amo Glatz. Amanhã sos, seja no seu estádio ou no

haverá nova rodada ..

' ' I:!dve,rsário. .Nos três últimos
_ _ _ finais-de-semana, os pupilos

BR�DESOO E UNIBANCO LI. de., Adernar Duwe, que retor-

DERAM - As equipes do Bra. nam a grande forma,. enfren�
desco e "dó 6nibanco, lideram . taram três eqúi�es integrantes

,

"

u" "". , da '1'.8 Divis,ão d� Liga 'Blume-as, clilawes ,A ,e B, "respec· -

tivamentet',do I, Campeonato' de
' nal!lensé dß Futebol. � S'elirfnha

Futebol ,de Salãe' de daraguá de
.

de Nila ItoupavÊ{' (BIomenau)',
Sul, que já tevê ql!latro' roda. : xV' de Outubro.! (Ilidaial).::e; no

.. dás realizadas .. Nó' dia 7 p�s- domililgô pa.ado,' a 'r;upy -(Gas-

sado, sábado. o Unibanca ven.
I par). ,Três partidas, tr-ês:'g0Ie.

"

celf por, 2 a O o 'Na,cional,. 9
adas,;' sendo qwe na domingo�

,

Bamerindus ,Ja,raguá do Sul fe!Z ',a Tupy \foi' 'goleáda pal'!.5 a O,

,4 a '2 sO,bre o BamerJnd_!Js Gua. �ols anotados por Amaur;i (2),

'ramirim, Brades.co, 3. a ,3 Su_l-'" l\iâ"ir (2) e Renato. Osmair;

brasileiro e' Bese ,5a 1 latú. A
'

Waldir, Celso. Srdio e CláudiO;

VALOR' DA, BOIßA' I classificação �stá ás�im: Bra'� , Rudiberto, Ademir e, Curti "Mil

desc� 6, Elamerindus- JS 6, ,ton e Ivamir, foi o ofize, CFI:.z

Swl�ra�i1�!ro ,�. �" .B�llperlJ:l�IJ� � ffialtlno, que amanhã novarnen

GN 2;' !st,o.. pel� ;,��av:e< " "A", .;
te .estará a' pampo p"�r� óutro

Elnquanto que, pela Chav,e "B" r amistoso. , ','

.1..,.�Un16imcQ' a, -B�s6'''�,''''Naciô-':
�

• I ... • 'I'� ;:. -:t "'"l ) ... 1- ,)."., -

nal 2 ,e Itaú. O.. Na tardß de'
.bpj�. �' q��rii.l:;OQ,;da :;t�t�i���
p�ra ,as �,� hor,��), :iJ�1J19���!'

';,' ,,,' ,.,ßMIQOßP ,- : !eirc� 'J�' �am�rindus. : )�é!, ;�:I
" '.-'. '" [- ��;º,qo,pg .' : í' Bese;�, l!?ibat)c(;h')1j5�'::-II_�rq
"""IT I ,�,�1'600,og",.),; x Bamerindus,GN e às 17h
"c: _

.. ",' .,.I?,6�?º�,ºq";,,, ':; ��.?i�nal; 3.J3fa�;'sc�� :'_-"I: .,;:�,�
26.5p;,-0.,90,
26�5ÓO,00 CAMPEÔtiÁ10 J'j{AAGtfAEN

SE"bE ,BIÇ·ICßOSS':21.',CoMeça
a';y(a'rifiã,,':>äta' 1'5; o ,�".9 :é'ampee.
nato Járagulie'JlIse ':de' "Bicioros.
'no Centro';6SP()ttivd�,socjaL e,
Turístico' Gefúfio:, J.ißam�to : da

Silva, ; ': pr�moç��",do,,,J,at,aguá
MotonClube. Começ,l"'à's 9"ho.
ras,· éorrl, ati dj�ersas proyas ,�..

vidi(fas 'em fài:xas etáliias,,," A

insti�uição, aes$e cam�ßato
em muita ··se: de.ve-<aOl ,sucessO'
I. .,,:' l' , ,

da prova que, m.ar,Gou; 'li) ,ina!;lQu-
râçã� 'd� pista,� que," !tev:e. uma

participa,ção ,efe.t[ya 'qe 2� , a:
tletas. "1 .': ,,,

3
�

I
':r

MUI1:0 BOA A 'PROVA CI·

ClíS'FIC�, ,EM, JÄRAGUA: - O

ciclista Franco Sala, '�a equi.\
pe Besc, venceu domiÁgo, aqui
'em Jara�l!Iá do Sul, a última

etapa de resistência do Cam�
peonato Catarinense de Ciclis�

4
u'

peratlva mo, numa prova com percurso
de 112 quilômetros. num total
dÊi 16 quilômetros por- 'volta,
sendo metade para ida e' me!
tade para volta. Q trajeto �oi'
entre Jaraguá (imediações do
Posto Marcolla)

I
à Nereu Ra

mos'. '

,I
I

Jaraguá do Sul, 09 de agost� de 1982
I

,

� ,,) ,
�

"

"

ERMfNfO MOIREnI
" "

A classificação final das du· �

as' categorias ficou sêndo esta:

1.8/2,8 Categoria - 1. o Fraf1:'
co Sala, Besc, 2. o " Marcelo

Gteuel, d�' Hering, 3.° Mwrilo

Krieger., IEE-Caléi;' 4'. o Adelór

Magazlilin, IEE.CaI6i, 5. o Sí!yio
Roberto Ewald, da Weg,' de Ja

raguá do Sul. N(I catego�ia
Novatos: 1. o M,árcio Luiz AlI/és,
do, IIE-Calói, 2.o' :AlexaJ:ldre

BQlblnQt, Tubar.ão, 3:.,0 :Jeffer·

,son Secco, lee-Ca,lói, 4·.!l Clau·

'dius Krieger, Herin� '."e' 5. �, .. L:uiz

Pinheroa, 'TlJb�rão'. .. .
.

A, próxima eta,pa do, pl\Impeo"
natq

.

será em tài6, �nde, será
, 'Diánte dé;ga éampa�hã' be,] real-Í.zada óma g'randê" festa do

I���.ima, ?;�� 'da� tO��I\ g�rà�ia
.

ciclismo. Em Jaraguãf 'ä;;inin�
a toda� as equipes �no_ 'EUriCO go," participaram ,'de' Fleriànópo,
Duwe. é difícil entendé( a rá-' lis. Joinvi"e;:'BI�men'�ú: "J�ra-"���'f(',,,� '4�'.� ,t .....,··, ,,\'" ,.. '-, t· ''ir1 "'�

zãQ do '-(eto de,outras',agÍ'ê�ill. 'guá do Sul,'Taió e Tubarão.
Jj 1" 10 , -, .... .. l�' ; '>/ i� ,"/-'. '" 1t,

�?�S ,a s�� ���iCii;)á�,�b',,� no

Campeonato Reg·ional. àpe'nas
J)orgue o Estádio'· nao pOS-S�i .

�íà�bradh. :�. r;; I �'1'i � �� �,� •

(",d.'� � ;:",(:1: '/�rl'" ir
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As anotações de 'FI,ävio José,--"
1 � :- A Eletrornotores Weg S.A., prin
cipal empresa de ,Jaraguá do Sul, com
-o intuito de orientar a, elaboração de
planejamento da empresa, relativa·
mente a recursos humanos, efetuou
levantamento estatístico da atividade
escolar' em nosso' M'unicíp-io, que re-.

• 'sliltou 'no documentó intitüiado '''Pes·
.qulsa E'scolar", editado em julho úl
timo. Esse trabalho visa, acima de
tudo'; ,identificai' a disponibilidade de
'rnãà-de'::obra para os próximos anos,

çºnh��f!ndo as regiões do M'unicípio
em que haverá maior dlisponibilidad'e
de _mão-de-obra e o gl'8u de escolari
dàde com que esta mão-de-obra, se

ap�esentará no mercado de trabalho.

I 2.
- A pesquisa englobou o período'

1970 a 1982. Dentre as constatações,
conclUiu-se que houve aumento no

número de alunds do 2.° grau em

315% e 161 % nas saídas, sendo da
mesme- forma maior o aumente da
'população escolar na: faixa de 5.� a 8.8

série,do que dia 1.8 a 4.8, série do 1;0

·grau.

3. - Observou-se, no quadJO d'S. eva
são escolar, uma drástica redução do
número de alunOs da 4.8 para a 5.8
série. Há também alta evasão'da 1.8

para a 2.8 série do 2.° grau e, em

menor escala, ida 2.8 para a 3.8 série,
sendo esta evasão �ior entre pes·
soas do sexo feminino. No 1.° grau,
ocorre o inversd. '

4. - Em 11 anos, base da pesquisa,
a popUlação de Jaraguá do Sul cres
ceu 65%, mas, em contrapartida, a

população escolar aumentou 41:% a

penas, demonstrando que o fator que
mais co'ntribui para o aumento da po
pulação municipal é a imigração. Pa·
ra ser exato, de 1970 a 1981, o au-

'

mente da populaçãó em Jaraguá foi
de 19.671 habitantes, sendO que des
se total' 13.712 (6.970 do sexo mas·

culino e 6.742 do se�o feminino),' que
corresponde a 69,7% é repreSentado
pelos nascimentos. O nascimento de
crianças do sexo masculino, no perío
do, foi de 3,38.% maior.
Se houve nuHor nómero de nasci

mento de garotos do qUe garotas,
também' morreram mais homens do'
que 'mulheres nesses OnlZe, anos, na

raZão de 39%, significando 58% de
elementos do sexo·masculino,sobre.o
total de óbitos. Quer dizer: nascimen·
tos masculinos foram ligeirámente
superiores, aos femininos, no entan�

to, com relaçãd aos óbitos, a' di,fe
rença foi acentuada.
5. - Pomerode também vai ter a sua

emissora de radiodifusão.'O Ministro
Id�s Comunicações, baixou a PortarhJl
n.o 112, de 2 de julho de 1982, outor·
gando' permissão à Rádio Pornerode
Ltda, para estabelecer uma estação
de radiQ'd!ihlsia sonora em onda mé
dia, âmbito local, na cidade de Pome
rode. Quanto a instalação, em Jara'
guá do Sul, de ,uma emissorá de fre
qüência modulada, nãO se tem conhe
cimento sobre qual o: grupo que· irá
explorá-Ia, tampouco data para entra
da em funcionamento.

6. - O vereador Enno Janssen, can"
.

didato a vice-prefeito pelo' Partido
Democrático Social, na chapa de Eu
gêniõ Strebe, entregou quinta-feira a

pre$idência do 'Diretório Municipal
do PDS de Jaraguá do Sul, parà o

vice-presidente, JQSé Carlos'Neves.
Esta semana também� E� desin
compatibilizou-se do cargo de Agente
do IPESC, passando-o para a, agente
administrativa, Sra. Inesltá Martins
Cancer.

'

7. - Todo o qUa,cl1'O político dà mi
crorreiião da Amvali está desenhado.
Na sexta-feira e $�bado últimos, o
PMDB realizou as convenções muni
cipais em Schroeder e CorUpá, com
alteração nas chapas anteriormente
divulgadas. Em Schroeder, saem can-

,didatos Werner Jurk à prefeito. e

I!dió Tomaselli a vice, enquanto que·
em 'Corupá� Marcos WulH 'à prefeito
e, Gervásio Zanghellni a vice. Agora,
até 15 de novembro, todos '�garimpa
rão" votos para as suas ,legendas,
c,nde o trabalho dos candidatos a ve

reado.r será fundamental. Em Corupá,
� ex�mplo, o PMDB deve sah' com
18 candidatos, "não para nos eleger,
mas, para derrubar Albano Melchért
e Oto Weber", conforme nos clsse
dias atrás um canaidato..:::..
8. - O Cartório Eleitoral da 1-7.azo·
na, com sede em Jaráioá do Sul, con
cluiu à meia noite de sexta-feira, o

alistamento e transferênéia' de dOm 1-

'cílio eleitorah quando encerrou-se o

prazo legal, conforme o calendário
eleitoral. Foram 30.982 eleitôres ins
critos em Jaraguá do ,Sul até então,

- número que, garante duas novas eil
_iras ná: Câmara d8 Vêreadores.
Deste total,.que' não-é oficial ainda,
devem sair' as' transfer6ncias para
outras cidades. N�: data de seis de
setembro,' será _'ga"c). o número
oficial de eleitores"dó município.

'9. - O ca�didato:��p��ieito, de 'dara·'
guá do Sul, pelo PDS, Eugênio Stre·
be, desligou-se esta semana do eer

go que ocupava na Prefeitura Muni·
cipal; por fOrÇa de lei. Entregou igua.l
mente o cargo de Presidente da Ço.
missão Municipal dÕ Mobral, tempo
rariamente, para o engenheiro-chefe
da Prefeitura, Ariel Arno Pizzolatti.
Doravante, vai se ctedicar integral
mente a campanha política.

10. - A Organização Dale Carnegie
deverá iniciar a terceira tUrma do
curso de "'Relações Humanas e Fala
,Eficaz!', na próxima segunda-feira,
dia 16,. no Clube Atlético Baependi.
Terá duração de 14 semanas, sendo
uma sessão semanal, às segundas
feiras, no período ndturno. Empresas
como a Metalúrgica Erwino Mene·
gotti, M'alw'ee e Dalmar Confecções
já adêriram ao curso que se encontra
em andamento. Informações poderão
ser obtidas pelo telefone 33·6949 ou

22-9474' - Joinville. : . ' .

-,

11. -
.

O Prefeito Victor Bauer e o

Presidente do ·Diret6rio Municipal do
PDS, Enno Janssen participaram. Se
mana. passada das homenageIÍs ao
Presidente Figueiredo, em Florianó·
polis. Ao levar o abraÇÔ ao Chefe da
Nação, o Governador Henrique Cór
dova apresentou-os como sendo de
Jaraguá do Sul "o. município .mais
próspero de Santa Catarina". ..

_...
.

12. - Os diret6ri.os. partidários po
dem desde já .providenciar o sorteio·
da numeraçio de seus candidatos,
conforme a série definida pelo Tri
bunal Superior Eleitoral. Por exigên
cia legal, o sorteio deverá ser pro·
cessado em reuniãd que conte com
a presenÇa da maioria (metade de 45

'

mais um) do diretório, de um obser-'
vador da Justiça e dos respeCtivos
candidatos. Em

. Jaraguá do Sul, o

PDS, que já, registrou seus vinte e

um· canctidatos a vereador (J(I'sé Dá
rio. Ribeiro desistiu de concorrer) es
ta semana,' espera efetuar em< breve
fi sorteio. Da mesma forma deve pro·
ced�r o PM-DB. Os candidatos do PDS
poderão receber a numeração de
7.101 a 7.199 e os do PMDB, de 7.501
a 7.599. Tanto I número, vai ser um
Qeus nos acuda· para o eleitorado.

13. :- Mais dez municípios catarinen.
ses seria beneficiados com, redes de
eletrificaÇão rural, a' serem implantá
das pela Erusc, cdmo resultado de
convênios celebrados entre a Erusc e

a I Celesc, totalizando uma extensão
de 160 quilômetros. Dois municípios
do Vale do ltapocu serão beneficia
dos: Massaranduba, com a construo

ção • linha de Rio Bonito e, Corupá,
com as liQhas Guarajuva-Camintlo Pe
queno. e Tifa dos' Milhões,Rio Novo.

\

14. - Os alunos da Associação _ de
Pais e Amigos � Excepcionais de
Jaraguá do Sul, passarão agora a re
ceber tratamento dentário junto ao'

Gabinete Odontológico do Centro de
Atividiades ido Sesi, que estende, des·
ta maneira, as suas atividades em be
nefício dos, excepcionais. Ainda este

mês, também, a. Farmácia do Sesi
atenderá em novo endereÇo, na Rua
ReilJOldo Rau, defronte ao .Consultó·
rio dO Dr. João Biro"" ficando supri
mida, desta forma, a uiSltente no

Centro de Atividades. Com a centra

lização, o Sesi espera atender de for
m� mais abrangente .toda a comuni· ,

,dade, com medicamentos a preços re-
J,

duzidos.

15. - A Supervisora Regional � Edu·
caÇão Especial da DIADEl19�a UCRE,
ProfessOra Maria'das Neves Medleircis'
e a Professora Marli Terezinha

pOS-Isamai, partlcipáram, de 12 a 16 de
,ulho, em Flori�lis, de curso pro·
,movido pela Fundação Catarinense de
Educação' Especial. Na ocasião rece

beram trei�nto' em escritá e lei
tura Braille, alfabetiza9ão pa�'cegos
e Sorobi. que consiste no ensino de
matemática também para,cegos.

16. ,- A partir de segunda-feira, dia
.

16, as passagens dos ônibus coleti·
vos urbanos sobem de CrS 25,00 para
CrS 30,QO. Em Joinville e BlumeRau,
cidades g.overnad�s {pela op�siç'ãoi as
passagens custam CrS, 35,00. E ain-

f da querem impingi,r que o
f

povo go·
verna...

. ParQlia _d.. si!1SebasliãD. CDllplela .10
.

allS H 10adacãl
,� '�" � .',

.
�. \ .;�: �-

ram, ê�l�br�vam, rnlssa e'm
casa' parttcular, que um

sen h o r, de sobrenome
Marquardt, por deferência,
lhes colocou à dlsposlçäo.
Naquele mesmo ano alu

garam 'duas casas vlzlnhas
, à 'pensão: uma servindo de
residência e a outra de es·

cola e capeltnha. O movi
mento religioso cresceu
rápido. Em poucos anos, a

Paróquia já tinha no inte·
rior doze' capelas.

1975. Em 1980, foram fu
dadas duas novas Comu
dades:

.

São Francisco
Assis na Rua Joinville'
dla 13 de janeiro e

'

Luiz Gonzaga, no Jarag
Esquerdo, no Jardim S
Lui�, a 26 de abril daqu
Ie ano.

Em 1982, -mats preci'
mente no dia ß de mar
foi fundada a mals n'
Oomunldade da Paróq
São Sebastião, a de ,

Cristovão, em Três Ri
do Norte.

'

Todas 'essas comum
.des se, apresentam em p
no desenvolvimento, s
do que a Comunidade
Judas, -

em breve, inicia
a construção da sua Igr
ja .:' As demals dispõe'
pavilhões bem aparelhado
para as' celebrações rei
giosas e para ã realizaçã
elas festas.,

'

, .

O terrttérlo da. �a'röq,tlia
São Sebastião abrange' o
Município de Jaraguá do '

Sul. Desde os Idos da fun
dação de Jaraguá do. Sul,
formou-se Resta localida
de, urna

f
pequena comunl

dade católica. Inicialmente
a. assistência religiosa era

dada pelos Padres de Blu·
menau, depois pelos Pa
dres' de Rodeio e, no co
meço deste século, pelos
Padres de Joimiille. A ti·
tular �da Capela de Jara
guá era Santa Emília.

, Em 1910, foi mandado a

Jaraguá do Sul" pelo Bis
po de Florianópolis, Dom
João Becker, o Padre Er·
nesto Schufz, com a mis

são de preparar a Capela
de Jaraguá para ser criada

Paróquiá, quando então foi
instituído o arquivo paro
quial. Os prlmelros regis·
tros de batizados datam de
06' de agosto de 1.910. Em
1912, por Decreto de Dom
João Becket, então Bispo
deFlorlanöpolls, foi criada
a Paróquia ,de Santa Emí
lia de Jaraguá. O decreto
data de 31' de julho de
1912, conforme o Livro do
Tombo n.o 1. Em 1926, a

'comunidade escolheu o.

seu novo padroeiro, São
Sebastião, que permanece
até então.

Colégio São Luís, na época
chamado de Ginásio São
Luiz, enquanto as Irmãs fo
ram para suas novas de
pendências, o atual Colé

. gio Divina Provldêncla.
Hoje, a Paróqula São Se

bastião dispõe de um ma

gestoso templo, iníctado
.

em 1959 e concluído em-
. 1963, sob o paroquiato do.,
Padre Donato. Wiemes, que'
'ainda recentemente esteve
em �araguã do Sul para

ATIVIDADES .

\

O Padre João Heid�
mann é o atual Vigário da:
Paróquia de Jaraguá dó
Sul Conta com três coa�
ju1:ores: Padr.e Alberto Luiz
Huber, qUe atende as cape
las rurais e os Padres
Maurício Messias de Sou·
za Leão e Miranda, que a

tendem, o centro e as co
munidades 'de periferia.
As atividades' pastorals

desenvolvidas são a cate-
A monumental Igreja Matr iz São Sebastião. ;quese de primeira eu'ca-

.

Em 1911, pör indicação ristia, catequese de crls-
.

do Padre José Sundrupp, Deve-se registrar que prt;'jgar a Festa de São. Se- ma, cursos de preparação
pároco de Joinville, a õu- na época, a paróquia abran· bastião. A paróquia, hoje ao batismo e ao casemen

ja jurisdição pertencia es- 'gh,{ o' atual município de desmembrada de Guarami- to, além de movimentos

ta próspera colônia, em fa- Corupá, Guaramlrlm; Sch- rim, Schroeder e Oorupá, de cursilhos, de casais, de
'se de 'acentuado desenvol- roeder e Jaraguá do Sul. conta com onze capelas emaús e carismático de
vimento agrícola, o primei· A primeira preocupação do rurais (São Pedro-Alto Ga7 oração, bem COJilO, o aten

ro bispo ,de, Santa Catari- Padre Pedro Franken, foi ribaldt, Santa Cruz-Jar.a- dimento aos doentes noS

na, Dom João Becker, a- a construção de uma igre- guazinho,. Santo Estevão- hospitais e à domicílio.
chou oportuno e necessá· ja matriz, inaugurada em Estrada Garibaldi, Santís- De acordo com o Pad
rio criar uma,p.aróquia

em '11917, com ",muitos sacrifí- sim� Trinda'de-Jaraguá 84, João, colt! a construção dÖ
Jaraguá do SuL cios.

,

Nossa Senhora do Rosário· Edifíci0 "Cristo Rei", pre-
Como não houvesse ch�- A õutra grande preocu· Rio Molha, Nossa Senhora

.

de 'autorizar o Centro de
1"0 secular para assumir a pação do Padre Franken, ApareCida-ilha da FigUeira, 'tende::se criar 'uma estrl,l·
nova paróqUia, Dom JoãlJ .foi a criação da escola pa· I São José-João Pessoa,' tura para abrigar todas eS"

'recorreu aos Parires do roquial. "Para formar uma' ,São João-Vila Chartres, ....
sas atividades pastoraiS Er,

Sagrado Coração de Je- paróquia, deve-se ter uma Santa Luzia, São Paulo- para melhorar gerir essas
sus, recentemente estabe· escola que forme as crian- Ribeirão Manso, Nossa Se- atividades, está-se criando
lecidos no' Brasil (1903), ças, porque a escola,' é o. ',nhora de Fátima-Grota- o "Conselho de Pastoral",

qu; assumirám o cqmprc· prolongamento do lar", diz .

Funda e São Marcos-Rio que é um grupo de leigos,
'misso de der!gir a, nova o atual Vigário. Cerro), a Capela Nossa convidados para' refletir e

paróqul�. Foram designa- De ,1912 a 1919 {ano da Senhora das Graças, da .planejar todas as ativida-

j.
dos dois sacerdotes: Pa' fundação do "'Correio do Barra do 'Rio Cerro, cuida- des pastorais, assim como

dre Pedro Franken e Padre Povo"} os próprios padres da pelos padres do Novi- outras ,ainda não existen-

Henrique Meiler. leciohavam nesta esc-o,la ciado Nossa Senhora de teso ,

A comunidade evangéli- paroqUial. A 26 de abril de Fátima, além de quatro co- ,Nas comunidades de, pe-
ca Já havia criado sua pa- 1919, vieram para Jaraguá munidades de periferia. riferia, está sendo criada,

róquia fazia cinco anos' e do Sul, as Irmãs da Divi· Até 1975, a cidade era também, uma infra-estru�,

dispunha de templo, escoo na Providência, que assu- servida tão ,.somente pela ra .para toda� as atividàdes
Ia e pastor, e, de tudo is- miram a escola paroquial, Igreja Matriz.I-Com o cres-, 'pastorais e local para rea

to' careciam os católicos que funcionava onde hoje cimento da população, em lização de festas. A igre
que nem siquér dispunham está o ColégiO. São L-uís, virtude da, industrialização ja-templo, segundo o yi9�
de uma Simples capelklha da Congregação dos Ir· da regrão, sentiu-se a ne- rio, será a última cOisa a

para seus atos 'religiosos. mãos Maristas. 'Em 1940, cessid'ade urgente de abrir( ser construída em cada co

A0 chegar a Jaraguá, os sendo Vigário de Jaraguá comunidades na periferia, munidade, pois, conforme
dois padres do �agrado o Padre Alberto 'Jakobs, a ,para melhol' atender a po-- afirma, :"0 que importa é

Coração de Jesus, aluga� convite do mesmo vieram pulação. Assim, foi fun- a ligreja viva, a formação
ram dois quartos numa para esta cidade os Irmãos dada ..a Comunidade São de uma consciência de co·

pensão, onde se instala· Maristas, que assumiram o Judas Tadeu em maio de munidade".'

BREVE tJl,STÓRICO

"

O homem que se vende não

vale quánto por' ele se paga
,. ,,) .

, -o ditado acima, por demais conhecido, contmu
válido e se repetindo cOm hómens sem caráter, ge·
ralm�n,té ingratos e extremamente falsos.

.

Cdmo exemplo pode-se citar um fato ocorndo
recentement� em Corupá; qnde certo partido d8 OPO'
sição conseguiu campr.r um ou 'dois çaradidatos S8"

gundo leva a
.

crer, senãe vejamos: ..' , .'
O PDS coeso e com ii vitória eleitoral garantida,

através de três mernbrds de sua cúpula procurou urn

daqueles candídatos oferecelldo-o uma vaga de can

didato a vereador (mas sem dinheiro). ao que e�e
respondeu: "Po,r esta vez não, talvez na próxima,. polS
me prometeram Cr$, 3,.000.000,00 (três milhõ� �de
cruzeiros) para ser candidato a prefeito pela oposlçao,
a me ser entregue até depOis Idã amanhã, e vou aguar;
dar, .. ".

E ele saiu candidato, junto com outJ;o ,�lernentO
, de "santidade" tão duvidosa e !demagógica que "roo.i'!''1\;·�·
vavelmente conseguirá enganar apenas alguns ele,
res que ainda não o conheCe bem.

, ,Ainda bem, que a maioria dos corupaenses
•

honra e vergonha, e nãd Irão participar ou aden
tal '''negociata'', o que nos' será dado observar at
vésdas umas, dlepois de 15.11�82, poi's'ninguém' Q
AMA CORUPA E DESEJA VER NOSSO VUNICf
CO,NTI"UAR PROGR�DINDO, deseja que a situ�
de nossa Prefeitura volte ao caos, a que a opaSI
já a reduziu uma vez. '.' mas �UNCA. MAI,S.

Co�upá, 10 de· agos.to'de 1982
_"

Alvim Seide"
.

Residência no Centro

Vende-se uma 'casa em alvenaria (195m2>, edifi-
ficada em terreno de 600 m2, localizada na Rua

Henrique Piazera, n.o 123: Tratar pelo FOIle 72-1843, 'I'com a Sra. Odete.
.

Comunidade Cristo Salvador

conclui o salão' comunal
A Comunidade Evangélica Lut�rana "Cristo,' Salva·

dor", da Barra �o Rio Cerro, realizou no último final-de·
semana, a sua festa, que rendeu, líquido, a importância
de Cr$ 1 milhão 940. O Sr. Wigando Meier. presidente
daquela Comunidade, disse que essa arrecadação será

aplicada na conclusão. do salão comunal, 110 Jardim São

Lui;Z (Jaraguá Esquerdo), cuja inauguração está marca-

da para o dia 17 de outubro próximo.
.

Meier informou também o resultado da ação entre

amigos que foi este: 1.0} n.o 07320 - geladeira - para
Funilaria Jaraguá, 2.°) n.o 22053 - televisor - para
Lilly Volkmann, 3.0} n.o 36375 - máquina de lavar -

para ganhador não identificado, 4.°) n.o 18593 - biei-·
cletá - para Nélson Neumann, 5.°) n.O 37748 - fogão a

gás - para Roselene Braun, 6.0} n.o- 35629 - encera

deira - para Arno Erdmann, 7.°) n.o 22591 - pneu para
Fusca - para Herbert Off, 8.0) n.o 13151..

- liquL�ifi.ca·
dor - para Lenir KrügE:lr, '.9.°) n;O 17603 . .....-:- máquina fo

tográfica ,_",... para Eduardo Marquardt e 10.°) n.o 38438
- panela de pressão � para Sandro Z�rbin.
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