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prefeitura na 'prÇ>xima semana , da Pátria em Jaraguá. do 'SUl
O Vice Prefeito de Ja- que pa=tlclpou de reunião A Prefeitura Municipal No dia 7, data maior do

raguá do Sul, Sr. Sigolf sexta-feira à noite corri os de Jaraguá do Sul e a 19.a Brasil, às 6 hoias alVora

Schünke, vai assumir na candidatos, à verador, na UCRE, definiram esta se-
.

da festiva e às 8h, .cerlmê

próxima semana, pela' se- sede do diretório, foi in- mana a programação ofi� nia ctvtco-patrtöüca, em

glllhda vez, e talvez até o ternado na madrugada de clal da Semana da Pátria frente à Prefeitura Munici

final da gestão, a chefia s.ábar'o, às pressas, no 'a ser desenvolvida de 1.� ,'pai, com hasteamento do

do Ex�cytivo
.

Municipal, , hlospital São José. Clinica- a 7 de setembro, marcada 'pavilhão nacional, cante do

em razão do afastamento I' do p.'elo neurologlsta Dr. por uma série de . atas -cí- hino nacional e�' presença

do. prefeito Victor Bauer, Roman Marik e pelo, car- vicos, teverenciando o de todas. as autoridades

que se encontra hosPitá-'1 dioloqista Dr. W;:tnderlei centésimo-sexaqéstrno aní-, constituídas do Munícípio
lizado. A súbita moléstia Quarte Pereira, foi consta- versärto da Independência e representação do corpo

. de Bauer, veio apressar a tado como causa da doen- do Brasil. A novidade, de ex-combatentes, grupo

investidura de Schünke, ça, distúrbios clrculatö- maior com relação a anos de escoteiros e de bandet

que já era cogitada ante- rios por hipertensão arte- anteriores, é a divisão do rantes, centros cívicos es- ,

riormente pelas hostes' do rial. Bauer permaneceu tradicional desfile em duas colares, entidades de elas

partido governista, dentro hospitalizado no "São Jo,. datas - 5 e 7 de setern- se e clubes de serviço. O

da estratégia do POS para
'

sé'. até a tarde de quarta- bro,
.

Dr. Sérgio Luíz Rosa de

vencer as eleições de no- feira e, no mesmo .dla, A abertura solene da Se- Bem, Juiz de Direito da

vembro, transportado para Curitiba, mana da Pátria, será no 2.a Vara da Comarca será

Na manhã de quarta-fel- para um exame neurolöql- dla 1.�, às 8 horas, 'na I
o orador ofíctah As 9 horas

ra, em Jaraguá, aconteceu co rnals profundo, já que
Prefeitura Mu.nícipã1; com começa o desflle CIVICO,

um encontro poltico entre nenhum .nosocôrnio do Es- o hasteamento d6 pavilhão pela. Marechal Deodoro:

o Presidente do PDS em' tado dispõe de tais apare- 'nacional, pelo prefeito Si- ex-combatentes da FEB,
exercfclo, José Carlos Ne- Ihagens.

. gQI.f Schünke, comei pre- s t r i t o Bandeirantes

ves, Presidente da Cârna- '0 clínico geral sença de autoridades, cen- "Emílio Carlos Jourdan",

ra José Alberto Klitzke, do alcaide jaraguaense, de I
tros cívicos escolares e Grupo Escoteiros "Jaco

Candidato, a Vice Prefeito acordo com o Diretor Oll- representações de todos "rltaba", Sesi, Senai e<CTG
.Enno -Janssen, Vice Prefei- nico do Hospital São José .

os estabelecimentos de en- '<Laço -Jaraquaense": Oolé
to Sigglf Schänke e o '-'ah- Dr, Wanderlei, é, estável:' sino, Garn canto do Hino gio São Luís, C.E. Abdon

dldato I}O Senado Federai, sendo neoessário multo Nacional. 'O orador oflcial !?atista, E.B. Prof. Heleo

I o \ ex-governador J o r g e repouso' para a sua recu- será o Prof. Paulo Moretti. doro 'Borges, E.B. Holando
Konder Bornhausen. No. peraçäo. Não se pode pré- As 18h, arriação das ban- M. .Gonçalves, Colégio Di-

encontro foi analisado a ver, agora, quando Bauer I dei ras, pela Associação vina Providência, E. B. '

situação política local e vai retornar as suas atlvl- 'aos Professöres de Jara- Giardini Lenzi, E.B. Prof-.

feitos alguns "acertos,''; dades e participar das ati- guá" do Sul. ' José Duarte' Magalhães e

,

quando Sigolf Schünke a- vidades. políticas, a sua
J De 2 a 6 de setembro, E.6. Roland H_ Dornbusch;

cabou por 'aceitar dirigir a grange_ paixão. sempre às 8 h,oras, no Pa- por fim, desfilarão, Corpo
:tPrefeitura tE�Jildo ,em vi.stll);-o, _" .�__ , __ "

.

• I
ço fI.1unicjpal,. o hastearnet;l- de Bombeiros VolUJiltários

estada delicado de saúde STR.EBE, to,das bandeiras e, às 18h, Jaragúá Motor Clube e Mo:
do titular, Victor Bauer. O candidato a prefeito, I a ,arriação, pelos seguin- to qlube Vale do Itapocu.

Schi�nke 'afirmolll há Eugêmi0 Strebe, também tes 'estabeleci.meFltos:-

quinta-feira, que deve as·: ,'encontra,.se em, estado ,de! Apae - C.E. Abdon Batis- PASSEIO Clcu�flCO' .

sumir na próxima semana, convalescença, eis que foi ta, G.E. Albano'Kanzler -

segunda-feira ou, 1'10 mais submetido a Uma pequena Colégio Divina Prov;idên
tardar:, dia .1.0 de setem- cirurgia esta

'

semana. Já cia, 'Esc.ola Jaraguá - Co-

bro. re�dquirindo forças légio São Luís, Sesi lO-

'BAUER par;:l o embate eleitoral Entidades Esportivas, E.B.

O IJrefeito Victor Bauer, que se aviZinha.
. Heleodoro Borges .....;.. E:B.

.

Giardini LemL
. Secre�aria da Edu�açäo aprovS

' No� dia '5, domingq, às 9
horas: desfile cívico' es-

plano' de e?Cpans'äo pl Jaraguá do Sul portiva, com a partioipa
ção dos casulos, jardim de
infância, pré-escolar, clas
ses espeGiai.§ e demais a

lunos de 1.a a 4}i' série,
totalizando 15 estabeleci
mentos. Naquela data, des
filarão igualmente as 25

empresas participa'ntes na

I.a Olimpíada Sesiana de
Jaraguá do Sul· que come-
,
'\

çou ontem à noite. munidade jaraguaense.,

Alta Incidência de pedicu'lose Dreocupa,
o Colégio Estadual "Holan- ,

.

do M, Gonça'lves", caso o Con- autori�ades, 'educacionais e sanitárias
selho Estadual Qe Educação a- ,Em razão da grande incidência de pediculose nas'

prove a ·sua. criação, irá minis- ,crianças em idade ,escolar d� região, pais e professo
trar, à nível de 2.0 grau,' as res preocupados com as conseqüências da doença, so
habilitações de '''Auxiliar Téc- ,

. licitaram providênCias à 19.a ,Ucre e esta, com o apoio
�iCO .

em Comerétãllzação e da Unidade Sanitária e da Acaresc, elaborou e lançou
Mercaclologia" e' "Auxiliar de na's' redes estadual, municipal e particular de ensiilo;. a'

campanha '.'Combate ao Piolho", que ,se realizará nos

meses de ,agosto e setembro, àbrangendo todas as és

colas e atingindo os alunps desge o 'pré-escolar até o

2.° grau.
,',

"

.

Essa campanha visa, acima de tudo, erradicar a

pediculos� nos ambientes escolares e desenvolver há-

Guaramirim presta colaboração a ��tos de co�trole perió.dicd da, doença, causada 'pelo

Com ,.

piolho, qu� e um parasita que se alimenta de sangue"

da aproximação da didatos, dos três que c.on- Zeni.lton Furlan.atto, Jo,ão A.o,>.A.E, .de,. Jarag'ua" do Su' I
'

. d
"

- .:.." d

atadi'
r, pl.can o varias' vezes por uia, 'irrita,n o o couro cabe- .

.

as e eiç'ões, todo o correm "à prefitq, e elege- .
E.raldo Müller, Lauro SI'e-

"

quadrI'
'ludo, causa,ndo coceiras, e. ,conseq'uentemente ferl·das.·

o po ítico em' Jara- .; a,uinze candidatos dos .vf'erdt, O.rival Vegl·lnl-.,' Ma-
' '

'

QUa' d S
A A'PA'E' d' J' ,

d I d
A càmpa.!ilha 'cerrada .de combate ao Pl'olho em' Ja-

f'.
o ui tende a se de- .

, quarenta e quatro que bus- rino Verdi Lenz.i, Celsoo'
.,' ,:e aragua o! como' ,nação,' mais C, r$

1I:lIr O
. SI' I ragU'á ,do' Sul :fOi e'struturada em três fases - prepara-

r
. s partidos' realiza- cam uma cadeira junt0 aó Luís Nagel,. Jösé Gilbeítd

" ,U, que,vlveu intensamen-. 150 mil. r

tiva, Yexecut. iva e seJ'etiva, encontrando-se em 'fase de

a'tl as suas convenr.-ões, legislativo muniCipal. Menel, AI.do·· 'd'e C<-ouza, A-l- te ,a "Semana. d_o Excep-
.

j " "

'

escolh
'ii'

Vi .

I" IL'UMIN·A'Ç.("O .

execução, já que lançada dia 13 �Itimo. Ela no ent.anta,' \

t
eram. seus candida- 'varo Rasá, Mário Antônio ciona", recebeu' uma ver- I'( A

vos à prefel'to, VI'C'e e a'
O partido do governo, já p'lanl'nschek, Walmor VI'el'-' ba de Cr$- 100 mil, oriunda S I' O

' �

h
.

f
necessita 'da colaboração de toda 'a comunidade, para

h, I
.

' a Im equec tn ormOU a t,otal erradicaça-o da' doença',;' u'm" v.ez q'ue a l'ncl'de�n-

ere,ador e registraram na
a a gumas semanas es-

ra, Arnaldo Hans'en, Frede-' da verba .de l1eprese,ntação' b f
...

lu t Ih d'd t
.

que Importantes o ras 0- cia é alta, e o seu combate e' l'mpElratl'vo neces'sa'r,.·lo pa-

PS..; a eleitoral dentro do co eu os can I a os a ve-
mar Rüncos, .Rubens Ma- pessoal cio deputado Nagib ram concluídas. A emprei� - ,

d d d I
ra' l,egaL . reador, enql:Janto o particjo noel da Silvá e Almiro An- Latt�r, à pedidO dQ Pr;efei- teira Gontratada te,rminou

�a a sau e e to a a popu ação escolar e infantil. A par-
.

OPOSI'CI'O'nl'sta defl'nl'u na t S I' J
' O

� ticipação do,'s pais tem importan"cl'a fundamental.

(' " tunes Farl'a FI·lho·.· o
,
a Im, ose equech, os trabalh d

.

I t

Ú
' .,p.O,S sal' 'com c·hapa 'd 1-

. os e Imp an a- A fase e.xecutiva da campanha 'sera' d,e 01 a 10 de

=-,
semana pass� a, rea Izan- oomo auxílio àquela ent'l� ç- d '1

. -

d E
.. d 'â

ao a I urplnaçao o s- o t·, b I
- d

,.

f�t ;:'S,.ara isputar a pre- do tnclusive' o sortéio os' dade, que presta grandes tádio Municipal "João u.u ro,. c�"!1, «;:0 agens, compQsiçoes, re ações e pes-

to
ra e com 1?1 candida- números na última quinta- Esses candidatos' opas i- - serviços a causa do excep. Butschardt.'! e, de uma' qU!,sas Cientificas e, a fase �eletiva, de 11 .a 20' daquele

o � vereador, enquanto 'feira. Concorrem a verean-
. ciortistas têm, seus respec- .ci'anal da tod;:l 8' niierol're- quadra liloliValehte da Es- :-m..e..s_.,_q_I:J_'a_n_d_o.,._o�s_t_r_a,;j,l?,;,a;,;,lh;,;;o;,;;s;...,;s,;;e;.;l'ã;:,;o;;..;;s;;;e.;,;le;;,;c;,;,io:.n;,;,:a::;d::;o;;s:.;,.......__

ge
'

' OB, com dúas sub le- 'ça, pelo PMDB, os seguin- tivos ntlmeros� sorteados' gião.. · Em fun,ção, desse cola Básica São Pedro de
•

c{ as e 23 candidatos à tes elementos: Ademar 'dia 191 passado, que pass i- trabalho e já que. .nove 'Alcântara, e também da

to!'i ra municipal. O elei- Braz Winter, Gustavo Ma- velmente serão alterados crianças guaratnirérises Ponte ,do AgricultQr.

c�� o, qu� não vaUer es- thedi, ·JÚlio Teci.IJa, Egon' em virtude das mudànças estä,o matriculadas no Por outro lade, está em

ca
a, pOlS, ou vota noS Schroeder, Luís Alberto·. no projeto da .cédula elei- Centro oe Desenvolvimen- fase de implantação, a qua

c
ndidatos do PDS, ou nos Oechsler, Heinz Theila- torai, ,propostas pelo Go- to Humano.

'

da' . APAE, a dra. de esportes do Colé

d:ndidato,s dó PMDB, terá cker,' Leopoldo, Jdsé B�ü- v�rno e 'divulgadas 'esta Prefejtura Municipal . de gio ,Estadual "Pr.efeito Lau.�

Optar por um dos 'cano.. ck, Raul Valdir RO,drigues, ��mana pela imprensa:; Guaramirim, 'irá repassar, ro" Zimmer.mann". i

SANTA CATARINA - SEMANA D.E 28/08 a 03 DE SETEMBFlO DE 1982

VitóriaJecoló..
9Ica: os peixes passarao. Finalmente a lescada

.

'

.. na barragem .

.

"

,

.

No 20 de agosto de 1982 este articu- éinco céculas (compartimentos)' com

lista encontrava-se eom o Prefeito Sa-' declividade, com aplicação do princípi,O
!im José Dequech e mais autoridades e dos vasos comunicantes. Haverão aber·

personalidades adiente discriminadas turas de fundo,' de modo que' os. peixes
inspecionando Q, rio Itapocu no local on-: tanto poderão .ubir aos saltO,s de gave-

. de é sitla a represa cio D.N.O.S. em Gua- .fa a g�veta Como também po�erão su

ramirim quand� pudemos então ver, en- bir pelo fundo, pelas aberturas interco-

'tre os dejetos represadOs, um belo es-
. ml.inicant�s� Começando ao lado da ea

pécime de caecudo adultO, morto, pela sa de bombas (onde a represa terá um

poluição•.Em breves (lias entretanto es- corte- vertival de sessenta centímetros)

se triste espetác,ulo será mais difícil de a escada ir'á deClinando até mergulhar
ßcorrer. De fato, naquele dia� no gabi- num pÕço fundo que segundo a

-

expe
nete do Prefeito Salim José Dequech, riência local é o local preferido de eon

ein r�união" estiver�m presentes além centração de peixes" A obra terá ao todo
dáquele ,alcáide e deste signatário, tam-' quinze metros de extensão como dito
bém o MM,. Juiz de Direito José The-: � a Prefeituril Mqnicipal· de G�arami
místoc:les de M�cedo Neto, o DD. Pro- rim prestará todo seu apoio à �'fecuçãó
motor de Justiça Dr. Dalcio Moser o' dos trab�lhos que iniciarão de imediato.
Dr. Carlos José Bauer, DD. engel1h�ir'o .

O' fato será pioneiro e deverá estimular
, civil do D.N.O.S•. de Florianópolis (es-

.

outras soluções do gênero, donde a im

pecialista em 'barragens), o sr. Nilson ,po'rtância da sua divulgação. '

J. da Rocha, Residénte' do D.N.O.S. em
Joinville (encarregado da região que a

brange de Porto União' a São Francisco
do SuJ), o sr, Amadeus Mahfud, ex-Es
crivão de Jaraguá dd Sul e representan
do seu, clube de Caça e Pesca, presen
te �inda o Dr. José Carlos $cbultz, en-.
genheiro-civil. Nessa ocas'ião foi anun
ciado aos presentes pelo senhor ' pre
f�ito Salim José Dequech que finalmen
te achavam-se prontos os preparativos

'I para a cdnstrução de uma
.

escada Pa-
, ra subida dos peixes na mencionada bar
ragem, resolvendo-se assim esse gra
ve problema eco'ógiqo para a região,
visto que os peixes, (robalos, cascudos
e outros) estão' atê'ágora .impedlc1os:,dê
subir a, partir daquele "nto, empobre-'
cendo ;t fauna dos rios Itapocu, jaraguá
e outros ·e fazendo �gravar�se o proble
ma da infestação de borrachudos' que
em,' condições no'rmais teriam elimina
Ção parcial pelos �i*es que' assim são

age,ntes ,do equilíbrio ecológico, com'
favor para os seres humanos.

.

Num espaço ele �essenta dias, no ';á
Xlmo noventa, deverá, estar conclUída a

obra de arte (escada para peixes). A fir�
ma venced�ra da concorrência foi a

Const,rutora e' Comercial Serramar Ltda
com sede em Rio dó Suí (da qual o' Dr:
JO$é Carlos Schültz é"engenheiro'). Essa
empreiteira já está providenciando con

tra!ação para subem preitada e os traba

I�o,s serão inichidos com grande urgên"
cla.

I

,

O J,>rojeto é do D.N.O.S. (que tam�
bem construi.u a própr�a repre$a) e. foi
elabarado em abril de 1981 pela Divi$ão
de. Projetos e Obras !D.P.O·.) e 'seguiu
orientação técnica da SUDEPE. Consis
te na execução de 'uma esca�a para pei- .

xes na bàrragem ,de irrigação do Itapo
cu, em Guaramirim e foi àutorizada pe
lo Dr. Aurélio Carlos Remor, DD-. Dire
tor Regional da 14.11

\
D.R. do D.N.O.S.

(Florianópdlis). Ficará localizada na

lítargem esquerda do rio, junto à casa
de bo"!bas e terá,- uns quinze metros de
extensao. A execução implicará no uso
de,uns dei metr,os _cúbicos de concreto
estrutUraI, com aplicaç�o de, umas ses

senta sacas de cimento. Terá, formato
angular aberto e �será composta por

O momento é de -congratulações e a

gradecimentos. Deve ser especialmen
te lembrada a pessda do MM·. Juiz de
Direito Dr. Marcílio Cardoso Finger, que
tant� lutou por esse empreendimento.
,.Deve-se agradecer � modo especial'
ao Dr. Aurélio Carlos Remor, DO. IDire
tor Regional da 14.8 Q.R. do D.N.·O.S.

pdr suai préo�upação \ ecológica e aos

srs. Dr. Carlos José Bauer (engenheiro)
'e

..

Nilson J. da Rocha (ambos, do
O.N.O.S.) pela execução do projeto e su

pervisão da próxima construção com o

carinho que estãd demonstrando. Deve-'
se agradecer ao- sr. Prefeito Salim Jo-

· ,sé. ;Deque�h pelo pilOntó atendimebio àó
apelo desta Coluna .Rotária de Ecologia.
Deve-se' ficar gfato às Câma,ras Muni·

cipais de Jaraguá do Sul. (esta por, ini
ciativa do vereador Jds� Alberto Klitz

ke) e Guaram.illim. Deve-.se ser grato à

impren$� (Corre,io do Povo,' Rádio Ja

raguá e mais veículos de comunicação
local e alhures) que apoiaram essa caRl'

'panha. O Ministério Público de Santa
Catarina (que tem por dever funcional
defender o meid ambiente) fica enobre-

· cido por haver tomado parte 'ativa nesta

realização ecológica de vL!.l!o. Todos os

ecologistas estão de parabéris. Os Chi·

bes de Serviço. estão de parabéns. 1'0-

dds os que clamaram estão 'Sendo atenl"

didos seus juslc!s reclamos� Os peixes
vãQ subir o rio. Quando novembro che

gar milhares de robalos poderão deso

var nas águas rev�ltas ê oxigenadas
das cabeceiras e re,povoar: os rios; e

limparem-nos dqs, borraGhu'dos os cas

cudos.. que virão" � que lamberão, as

marge,ns na escuridão da 'noite. ,Cum"
pre-nos agora� iniciar uma' progressiva
campanha para termos águ� limpá nos

rios para essa fauna que sobe. Mas a

primeira parte ,da camfJanha está �o seu

·

término: a escada vai ficar pronta 10:

go,- e os peixes ,passarão. Abré com

I
chave dé ouro, o semestre esta Coluna
Rotá�ia de Ecologia: os peixes passa�
rão." (José Albertd Barbosa - Promot�r'

. \
de Justiça). /

,.

PMD8 dispUtàrá eleiéão com 23' candidatos a vereador

L ;

Edição Na 5'.201

.
I

Dentro das atividades
. c;lo Programa "Esporte pa
ra Todos", do Ministério
da Ediucaçã'o e" Cultura,
neste'dom'ingo, dia 29, ha
verá o Passe'io Ciclístico
Integração ,Escola-Comuni
dáde. A saída será às 9 ho
ras,' no,� :êl-uza:mEinto d'às
ruas Reinoldo Ralil/Oomin
gos da Nova, s'eguindo o

'trajeto pelà rua Rio Bran
co, Marechal Deodoro; Ge'"
túlio, Vargas, Artur Müller,
'iltácio Pessoa, Rua Join-

,ville, Ney Franco, e che
gadw no Estádio

-

Max Wi
Ihelm. O passeio ciclísti
co é aberto. a toda a co-

OQrobwsch",
.1 Escola Básica

Prof. "João Romário MQreíra",
Escola' Básiéa "Cristina Mar-'
catto", 'Escola Básica i'Rua
Joinville" (que serià construí

da) e Escola Básicá. "Julius'

parecer.

"Auxiliar Técnicq Têxtil".

o deputado, Octacílio Pedro

Ramos, in;fQrmou à 19. a UCRE,

esta semafla, �ue' o Plano ode

Expansão de 1·, o e 2, o Grau,
da nossa' Microrregião, foi a

provado in�egralmente pela Se-
r

cretaria da E;ducação" Com ba� KFitsten"; esta' devendo funcio

nar junto a Fundação Educa
cional Regionál .:Jara'guaense,
para o aprQv�itamento di'ls' sa
làs, já ,qu'e, alí, somente à noite

há aulas,

se nesta aprovação,. já, estão
sendo tomaaas, todas as pro,
vidências para a' elaQoração dos

prócessó's' de criação, que se�
.

rão 'encaminhados ªo Conselho
Estadua'! 'de Educação, para o

.

Na 'dependênCia de os pro
cessös atenderem as e x i

g ê n c i a s legais de espa
ço físico e' recurs'os, 'huma

nos, poderão entrar em fl,mcio
namerito; em' 1983; os; 'jeguin-

, te,> Col�gios Estaduàis e 1:s
-colas Básicas: Colégi�' Estadu
al "Holando M, Goriçal�{�s",
Colégio 'E�fâdUal "Roiand H,

Escritório", enquanto o Coló
gio EStilduál "Roland H. Dorn- I

buseh", as habilitações .' "Awxi

Ii�r TécniCO em Mecânica" 'Ei

NESTA EPIÇAO:
I .

� ,

,

,O "Correio do Povo" circula com mensagens

'I" ,e�a�tando. os 33 anos d; \,emanciP�çãO de G�ar
mirim, cUJa programaç'-o stá_.!1a 10.8 página ....

_____..'-_
" 'r"

'

,
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INDO E Y.INDO A coluna registra pesa-
- Agradecemos o con- rosa, o falecimento da Sra.

vite da Associação Comer- Mar:tha IIse Marquardt, dia
cial e Industrial, IRdústrias 22 último, 'dei�ando enlu
Schneider e Fiminvest S.A., tados sua mãe, o esposo
para a reu�ião' especial de �erbert, além de 2 filhos,

apresentaçãQ técnica da 2 noras, 3 filhas e 3 geo- /

emissão de ações da Sch-, rQS, 13 netos, muitos pa
neider no mercado comu.� 'rentes e 'amigos. d café
nitário de ações, acorrida das primas' da família

ontem, no auditório do Marquardt, '�cujos encori- '

Centro Empresarial de Ja- tros vá'rias vezes divulga-
nos, Schroeder As Sras. Nilcéa Jark, Le- raguá do Sul. mos, está lamentando a

•
Maria Sabino Machado, 70'

nir Koch, Odete ASSis Pe- '�tante sentida a perda da amiga, ,compa...-
, ânos, 'Schroed,er reira, Maria Salete Berti desativação dos viveiros ,mheira 'e prima lI'se.

Dia 19 de agosto Montenegro e Florilda 00- de pássaros e outros ani-
,

Ary de OIiJeir� Santana, 29
r.ÍI�i, integrantes ativas do Mais silvestres que o Café

Embora éompletado ",mo Núcleo de Voluntárias de Ballier mantinha defromte a
d!'a 1.0 de J·un'ho d'e' 1'982, anos, Guaramirim J' d 'S I

..'

, aragua. ou, partlclpa-, fábrica, na Marechal Deo-'
'teve lugar nas depeÀdêl�� Dia 20 de' agosto ram quarta e qUinta-feiira, doro: Jaraguá d,:9 Sul per.cias da S.'I;.I"I. Amizade, a Pauli�a Schünke Fritske, 75

nO-c Centro de TreinameAto deu mais uma atração.festividade de assinalação' anos, RIO da Luz I da Fundação, iCatariAense ..,;.. A Sra. Jane Schulz,dos 25 ahos de casados do' , de� Ed_ucaç�o Especial, em recebeu na' quarta�feira,distinto casal Valentim Pe- Florianópo.lis, do I Encon- um grupo de' amigas de
ters -- Clara Cerruti Pe- tl\O 'Estadual de Núdeos JoinviJrle, para, um lanche.,
ters, após uma santa mis� AO VELHO MUNDO do Voluntariado do Pro- E na terça-feira vindowra,
sa comemorativa mandada nav/LBA ........ Santa Cata- quem recebe em sua re-
rezar na Igreja Mátriz, ce- ,Quem está' afivßlando I rina. O encontro serviu pa- sidência é a Sra. Asta Mar-
lebrada pelo Padre Alber- malas para um giro a vá- ra avaliar as \atividades quardt. \

,

to, rememorando õ primei- rio� países europeus é 0_ dos núcleos ,de voluA'tá- ........ Completou '183 anos;
;ro casamento' ocorridQ' em con�ecido casal �a socie- 'rias. c;tia 24, em Joinvil�e, a Sra.
1957, na cidacfe de indaial. dade jaraguaense, o ho- Hermine Penske. Na mes,-
Do feliz matri'mônio G ca- :ínem da fotografia Walde- '

I ma' data aniversari'ara'm a
�al teve o iI\1oaG'ir, casado ,J'iRàr'(Rõsem'à'ry loss) Beh- JUIZ HENRIQUE WOLF Sra. 'Elisabeth Gressingerédm Florita Todl'e'um 'n:e- "lilÍg:'�No Velhó .Mündo es· e o Sr. Herbert Buerger e,
to, Mauro, Rita e� Vilmar. tão os 'amigos Victor (Bar- Peló Ato A.o 1.404, publi- no ,dia 23, a Sra. Vera Mar-
Grande, número de amigos tira) Zimmermann, que a- ',cado no' Diário Oficial do catto.

'

e polegas de trabalho �IL tualment,e ,residem em Pi- Estada de" 13.00.82, o Go- - O Grupo Escoteiro
comparecerarp para pres- çarras. vernadpr Henrique Córdo- Jacoritaba, realiza no dia 7
tigi8r tão importanlte data - va, .nomeoo o Sr. HeArique de setembro; a sua tradi-
'na vida de um feliz casal, OS :R'OEDE,R ' Wolf, para exerce,r o car- ciQnal churrascada, no pá-
destàcando·se por" parte go de Juiz de Paz do Dis- tio da Igreja Matriz. Os
'de Valentim, o Sr., Victor O Sr. Vigando Roeder trito, da Sede do Munieí- cartões �á estão à venda,
'Peters, Prefeito, MJ,.,Iniçk. fpii;�L!,p'�rJil�te cumprimen- pjo e Comarc� de ',Jara- ao preço de Cr$ 400,00.

'

pai de Indaiáfe ,:por1 parte, 'tado ,esta semana, pe!<;, gtlá' d0' Sul, vago em vir- '- O Bazar da OASE,
de 'O. Clara o 'Casal João seu ,aniversário, dia 24, ,e;' tude', da�, apo'sentadOl'ia realizado semana passada,
Favero, residente em Curi-' nascímentQ, dia 23, d,a seu compllitsórt� do, Sr.cW�lde- no Baependi, foi sucesso.
,iliba. Aos distintos nuben- primeiro 'lletb: (o ,Rubens IJ'I@� Rál1,;recentEtJ!l�)lteJa- - Cumprimentos ao

�es ora completando os Roeder ,J,úriibr;" filhó de lecido. Córdova AomeoU prefeito Sal'im osé Dequê-
,
s 25 anos de casados, Rubens (Ana) Roeder, que também o -Sr. ,Viegand ch e a toda a' comunidade

,�10>cur:nprirt;1.�n.tos,;':iPOÇ:,,!�R ,yei.p. §;fa_?;er·vi.90mpa,nhié;l_, à '0" •.vo.i0v,pa,ra,e,xercer ocar- guaramirense, pelo t�ans
li,ata efemende, e,. que" ",maninha Alessandra. A co- gó"de 'fo' Suplentß: O'esta �curso, hoje, ,do 33.0 aniver?
eu.� cOntinue '�"" abençoa "�:luna envia os cplyna" o� ,c�mR�M�e.ntos' 's�rio do vizinho JnUniçí-
do.s! o§ � seut .,passo' ;;"pr imemtQs.

"

"pe Ias ,nq�;�",r�,e;��**,;i��""";"r""""i1;';'%íe;�� .•�"l";r)j,;J;';;;,c;;';'

AniVeÍ'S8riam hoje: 28

,

Sra- Emma Bleich
Sra. Norma Lange Kroqe], em

13chroeder
; 'Rudi 'Kon�1I -,'

Moacir Gualberto
Dia 29 de agosto ,

Sr. Cárlos Günther Helnzle
Sr. Heins Ziemer
Sr, Haroldo Wolsk'
Adernar, Oswaldo Borges
Margaret Denise Schmidt

Leomar Adolfo Leier ,

'Sr. Walfer Luer-der:s'
Soraya, filha de Ariovaldo

(Ellen Sílvia) Hansen ,:'

Rui Barg
Sr, Amauri Krause

Dia 3Q de agosto ,

, Sra, Maria, esposa do Sr.

João C�rlos .stein
'

\ Sr. 'Otto Pawlonski, em, Gas-
'

/par
Sr, Ângela Scheuer'
Ivo Menestrini'
João Qech�ler '

'

',Gabriel e FaQlola SeRs, fi
lhos de Moácir (Albany), Sens

Jeanny Apareelda ,Kazmiers
kl.
Dia' 31 ,de agosto ,

Sra. Yvonne Alice. 'Schmöckel
Gonçalves

.

Sr. 'Tareício Satler
Sr' Sie-gma:r E,h_I�ltt

'I Sr, Jósé 'Saeumle
"

,

Sr. Lauro Ademir Bortolini
,Sra. Hilda Henscllel' Brunner,

em São Paulo
Sr. Rudi Nei' dos Santos
Sr< 'Bernardo Fodi; em Três

Rios do Norte
.

Emiliano Eugênio Rossio
Márcia L:. Olska

Dia 1.0 de setembro
"

Sr., Manfredo' Fuck, em Coru-
pá,
D!ana, 'filha de Alvim (Heil�

Fucl() Seidel
F�rnando Físcher
josé Luís GirareI!
Roland Schünke
Marise Kreis
Evelásio Eugênio Rossio
Hilbert Manske

'

Dia 02 de setembro
Sr, "Rudi Bruns
Sr. Laerte Stein
�ra, ,Romilda Pedrl

'

Wlilter Ger.mano Behrens
AJex Bolduan
Edemir Siqueira
edelttaudt Reinke Küster

Dia 03 de. setembro
Sra. Irene 1'1. Soelter, na AJe-

manha .
,

,

Sr. Waldémlrro ffãgeI
Sr, Narciso Mor.bis
Srá, Martha Porath em RIo

Cerr,o I
� ,

Álvaro 'Pereira
'Renato Stahelin
'Ursula' Manske

"Aos aniversariantes, as .felicl-

tações de� folha".

BODAS DE PRATA

Muita gente jovem de
Jaraquá do Sul e arredo
res 'pintou sábado e do
mingo, últimos, em São,

"

A SOCiedade do Vale do Este fato, sem favor al� Bento do Sul, para ,pre�en-
ltapoeu, 'em especial a de ,gum, merece .ser divulga-, cíar as competições que
'Jaraguá do Sul, tem na da- do. Um Cidadão de .Jara- marcaram a inauguração
ta de hoje, um, aconteci- quá do Sul, que reside do' autédrorno daquela cí

meato dos mais relevan- , cerca de 14 anos em Pa- (lade. O pessoal gosta de

tes, qual [seja, o enlace ranaguá, desempenhando a emoção •••
matrimonial de Márcio Me- tunçãQ_ de teleqrafista do
negoMi Schünke, fílhe do aeroporto daquela cidade,'
-Industrial e vice-prefeito tendo trabalhado também
Sigolf (Oaeílda Menegotti) no Rio ,de -Janelro, São
Schünke, com a bonita Paulo,' Belo Horizonte,'
Mônica, fil�u� de Freymund �ampulha, Campos, e São
Schmldt (in memortan) e José dos Oampos por mais
de Wally Gumz ,Schmiqt: de 20 anos, foi chamado à

'

'o "sim" será às 20 horas, Porto Alegre pelos seus
na Igreja Evanqéllca 'Lute- supertores.: À princípio
rana, centro, sendo padri-

'

pensou tratar-és de assun

nhos dos noivos 1iI0 ato 'cl- tos rottneíros.: eís que é,
vil, o Eng. Edlilar.do Ferrei- .sub-offotal da Aeronáutica.'
ra Horn e a Srta. Mércia Seu nome: Albino Torlnelli
Menego�i Schünke, Mau- - que por: mals de 'trinta
ro Koch e Sra .. , Waldemar I anos' vem prestando rele-,
Grumz '9. Sra. [e� Guilherme

I
vantes serviços à proteção

Humberto Emmend'oerfer e de
-

vôos 'das aeronaves,

Sra., e, 1iI0 religioso, o Eng' : com uma. grande fo.lha de
Gllmar Hoqérlo Menegotti serviços prestados a Na
Rocha e Sra., Almir ldlney ção.
Menegotti Rocha, e NO�V3, A surpresa, 'porém, foi
Charles Menego1lti Rocha e por demais agradável, pois
Srta. Marlise Krause, Rn- que foi agraciado com o

que -Poffo ie Sra., Artvaldo Diploma da Medalha Mili

Lopes Lobo e Sra., Zíqrnar tar, em reconhecimento
Raeder ' ,e, Srta. ,Astrid aos bons serviços milita
Schmldt. res '. prestados ydur�nte

mais de três decênios, o

que lhe valeu a Ihonraria,
assinada pelo Major Briga
deiro do Ar George ße
Iham da Motta, Diretor de
Administração do Pessoal.
A portaria do Mini'stro da
Aeronáutica conc,edendo a

distin(i:ão, foi por delega.;.
ção do, Presidente " João
Figueiredo.

-

,

Albilio TorineIli, "é filho
0,0 nosso mUi·to ..col'lhecido
Ângelo (Catarina HoJler)
TOl!iflelli e irmão de Er
nesto, funcionário aposen-
'tado da Gráfica, Avenida,
casado com a Sra. Emília
Schmitt, também jaragua-'
ense, com quem tem os

seguintes �ilhos: Mirna,
casada com Gastão Cor
rea, Eliane, Márcia e Er
nani.' O Súb- oficial· Albino
Tor,inelli continua receben
do muitos<" cumprimentos
Rela distinção recebida do
Ministério da Aeronáutica,
Juntamos também os nos
SOs e estendemos aos pais
e demais familiares.'

O Promtör de Justiça da
1.8 Vara d�' Jaraguá do
Sul e colaborador ,deste
Semanário, Pr. José Alber
to Bàrbosa, palestrou sex- '

ta-feira, em Corupá, à con- ,,........�--��...,..-,��.....�-�"""'""""""-._IÓ!"""'!""tl,r-I
vite do bions ,Ch"be daqut;l- '� ,moda certa em r$>upas '.

e calçados, �' çom
Ia 'cidade, no Gruta-Ver.de.

. 'Cinderela� onde', estão 'aS melhores' opções' pa
,A palestra ,versou, sobre a

\ cada estação�' ,lI T,
",

etimologia ido vocábulo
Corupá, que já teve dois
trabalhos publicados no

"

CP,.ßstando o terceiro em
andamento e dutro em-Ja-

de. coleta de"
,

• I

NASCIIIE)NTOS GEHTE & INFOIMA(OES
, O "SIM" DE MONICA E
MARCIO

r

DIPLOMA DO MléRITO
MIliTAR

Dia 09, de, agosto
Dayla;rilha, de hli!ár,io: (l;)ola

res) Fossile
Dia 10 de agosto

,

Eduardo, filho de Gerold (E
duarda) Ehlert

,

Dia 11 de agosto
Halan, filho de Ad�m'ar (Ma

ria) de Maça'1eiro
Dia 14 de agosto
Inace, filha de Eno (Ruth)

Wéndorff

Ad]!o, .ftlho de Adllo '(f';Jadir�
Vavassori
Di� 15 de agosto
Moacir,

, f,lho .de Darci (Ânge-'
Ia)

, Spézia
,

'

José, filho de Amarildo (Ivo

ne) , Vercino'

B�I'litez, filho .de Dâlcio (Os

mamllda). Buzzi
Mirian" filha de Sídio (Ivone)

Müller
\

Dia 16 de agosto
Joice, filha de Erico ' (HiI·

traud K1;l.!tzsch
, ,Dia 17 de agosto'

,

'Eäuardo, 'filho de Osvaldino
(Isolinâ) de Mira

Joice, filha de banil'i
Àli1tonio '

':,Vânia, filha de' Artur
traut) Priebe
Dia 19 de agosto

'

,

Paulo, filho de Pedro '(Ise-
mar) Altlen '

'

Dia' 20 de agosto
JefersoR, -filho de Mádo (Isa

bel) Ro�niak
_

Dia 21 de agosto
Rafael, filho de Anton (Ana-

(llz,a)

(Wal-

o ato religioso será ofi-·
ciado pe,lo Pastor' Rubens,
Horst, pri'n1o da noiva. }'

Após a cerimônia, os

convidados serão recep
cionados no Clube Atléti
co' Baepen,d'i, onde' os ,noi
vos receberão os cumpri
rilentos, ao lado dos Iil.ais
�'demais 'familiares. Már
cio e Môn,ica seguirão em

viagem de lua de mel, para
Gramado, Rio Grande do
Sul, Rum flflmante Voyag�,
presente dos pais de Már
cio ao jovem casa!., que re

cebe também da, coluna, os
nossos, cumprimen'tos pe
lo eniace. ,

dir) de Oliveira
Dia 22 de agosto, '

Vivian, ,filha de Pedro (Maria)
Michalak
Dia 2.3 de agosto
Suzamar, filna de Nadir (He

lena� Cavaliler
Ederson, filho de Curt (Tar

cH.ia) , �reutzfeld
Ruöens, filho' de Rubens (A:

na) Roeder
'

Luís, filho de Alberto (Ta
nya) de Sousa
Dia 24 de agosto

'

Adriana, 'filha de José <Van
dira) Valveita

TRIO DE CURITIBA

DIA 13
F A L E C 'I M E N T O ,S

, Num a, promoção da
SCAR, o Trio Ide Curitiba,
integrado por Geraldo Ge
;'osito ao piano, Luiz Pedro,
Krull na flauta transversa

,e Fer:nando Thá, nO' oboé,
estará se apresentando em

Jaraguá do Sul, AO dia 1�
,de seternbro, às"20 horas,
nas dependências, do Bae
pendi. Ola 13 é uma se

'gunda-feira e não será co
brado ingresso--:.

Dia 13 de agosto
, Oswaldo Rocha, 51' anos, nes·
ta

Dia 14 de agosto'
Rosa F.'aut() Caglioni, nesta

Dia 15 de agql!to ,

,

Wilfrid Hansen, 48 anos, Jã-
raguazinho

,

Alinda L. Seidemann, 81 a.
,

nos, Rio Molha
,Dia 16 de agosto

Fr-iedrich Borêhardt, 75 anos,
nesta

I

Dia 1'7 de agosto
Marta ZOlfeld Daren, 61 a-

ENCONTRO' 00
VOLUNTARIADO

"

','" '

NO ,AUTÓDROMQ

r

ROTARY-GOVERNADOR

DIA ,10

O GoverÃador do Distri
to 465_de Rotary lnterna-'
tional, Edward Avanclnl
Mendoza, fará no dla 10
de setembro, a sua pri
melra visita oflclal ao Ro
tary Club de Jaraguá do
Sul. Este clube de servi
ço, no último fínal-de-se
mana, tomou parte, em'
Blumenau, ao lado de ou

tros 14 RC, do 2.° Torneio
Gijo-o Oornpanhelrão, 'ob,
tendo a sexta colocação,
na cíasstttcação geral. 'Foi
') terceiro colocado' no fu
tebol de salão e na canas
tra, Segundo' no caneco e

campeão no tênis de mE'l�
S8.

'UNIDbs DA ILHA

O A'l. de Ouro \ Boliche
Cll:Jbe, filiado ao C.A. Bae
pend i, recepeu no sába€lo
passado a aguerrida eql:Ji- ,

pe de bolão Unidos da' Ilha,
da Capital do estado. A re

cepção deu-se na Associa
ção Recreativa Weg, onde
teve lugar a éonfraterniza
ção e, após, lauto jaliltar
nas dependências do ßae-
"pendi, onde teve i�ício o,

encontro bolonístico" que
foi,

'

vencido por pequena
margem pelos valorosos
elementos da Capital bar-,
"riga-verde,; O presidente
Beck c0nduziu a sua equi
pe a esSa, significativa vi
tória, o que dará I'ugar a,

um próximo encontro na

Capital do ,Estado. Paràr
béns às equipes que sa

bem fazer do seu esporte,
uma forma de congraça
mento eAtre' os desportis
tas.

FALECIMENTO DE
D. MARTHA

CASAMENTOS HOJE
,

'Contraem F1úpcias ,hoje,
às 16 horas, na Igreja Ma
triz São Sebastião, 'os jO
vens Agustinho Pimentel �'
Marta Jacôbi, às 17h, João I

Carlos da SUva-e Isolde
Nelilmann e às 1 ßh, Luiz
Oscar Eberhardt e Ivanil
de Withöft. Na Igreja Evan
gélica, às 1Gh, Ademir
Klemz e ARésia Marlise
Weiss e, às 20h, Márcio
Menegotti S�hüunke e Mô�
'nica Schfnidt. Ontem, l'Ia

"São ßebastião:'� unirarn-'
se em matrimqnio, João
Antônio dos Santos Castro
,e Rosana Rosmary Klein.

DR. BARBOSA NO LIONS

'Onde

I

'Refeições comerclais e a La Carte - Lanches
I

Especialidade em plzzas .: aperitivo� ,em ger�1

Música ao vivo às sextas-feiras

Av. Getúlio Vargas, 36 - Jaraguá do Su]

Santa Gatarina.

CHUR�SCARIA ESP,ETO DE OURO

Agora também ESPETO co IlitRIIJO. Dependências '

ideais para festas, casamentes, batizados, aniver

sár!o�" bodas, entye outras.

Rua João Pícolli, 156 __; OI'iIe,.72-1601

Jaraguá do Sul. C.

'Baby "beef, picçmha, peixes e

ambiente - ar condicionado.
,Av. Getúlio Vargas, 847 - Fone 72-1456

,

Jaraguá do Sul-SC.

, ,I

C'1"· M"di'·
,

� lDlca' e ca,

DR.

Cirurgia Vascul,ar - Angiologià"
Cirurgia de varizes - esclerose de microvariies
- distúrbios das gorduras do sangue - hiperten-
,são ar,terial -- impotência se�ual masculina por
insuficiência arterial ...- tromboses arteriais, ve

nosas e( embolias ..:...._ ,cirwrgia das obstruções arte·

riais, no percoço, no abdome e nQs membros. Fisio
terapia Vascular. Laboratório de fluxo vascular.
Consultório: Rua Guilherme Weege n.o 22 1:° an-,

dar, Sala 1"1 ('Esquina com .Av. Mar Deodoro� -

Fone 72-1524. Horário: das 8h30 �s 12 hor.as.
.

SerViços Profissionais

INDQSTRIA MECANICA REEOK

\ Carretas para transportar motos, - barcos, utensilios e en·

gates ,para quálquer tipo _de veículo. Oficina de automóveis.

Rua ReinQldo Rau, 85 --- Fone 72-0624 - junto a Pepsi.Cola.

COMERCIAL,FLORIA,NI

Revenda e assistência técnica autorizada SHARP

para Jaraguá do Sulje região
..

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

I '

Jaraguá � Sul-SC

Diversos
Relógios, crist�ís, violões e, artigos finos para pre-
sentes, em todas as ocasiões é com o

'

l!.ANZNASTER -' O" SEU íit;L(>JOEIRO

'que tudo lhe faz para servir bem.
I Fica na Mal. Deodoro, 364.

'_

FLQRICULTURA PR(NCIPE'
-------:

1=10res" corOaS' cactos .t, deéorações em geral

Rua Reinaldo, Rau, 144 -, Jaragua do Sul _:. sc.
'1,,·:, '

"1'
.. , .

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



DO POVQ - J...... do sul-se

I t ,Não sei se me fiz entender.' O que quero di-

I
'
z�r e qu� o Governo de João Figueiredo continua
ra, depols .d�s. elE;liçõe� vindouras, com o mesmo

.

.;.
�antçod' partldanlo. E haverá de dar 'preferência aos

_

s a _?s que � egerem governadores. do seu parti
do. Va_o me. dizer que isso não é democracia. Pode

·
que nao seja, mas eu garanto que é a política pra
ticada por todos os partidos. Quer Henrique'Oór
,d�va� querA Abelardo Viana, quer: Dirceu Oarnelro
dão p�eferencia aos seus cO,rreligionários. � uma'

questao de sobrevivência.
�-,--' .

.��m� a pró�illla eleição não vai mudar a

Preslden�la da Hepúbllca, penso que seria um'
I

- az�r de vida se a oposlção ganhasse em Santa Ca-
tarlna,

.'

Indicador ProfiSsiOllal
� '.

' ,

...• ADVOGADOS

DR. f:'R�EDEL SCHACHT
�----���------------��-------

Advogado e. Auditor

Escritório Jurfdlco na Av. Mal. Deodoro 413
,

'
,

Fone 72-0244 - Jaraguá do Sul - sc.

ALCIDES CARDOSO

Advogado
. Causas cfveis, criminais e cobranças

Rua Reinoldo Rau, '86 - Fones 72-1797 e 72-1878
,

Jarag�á do Sul- SC.

,
'

DR. ÀLTEVIR ANTONIO' FOGAÇA JONIOR

Advogado .

Especial'idade em cobranças, desquites' e div6rcios
Rua Domingos da Nova, 102 - Fone 72-0498

Jaraguá do Sul - SC.

DR·� ODILON RAIZER·

Advogado
.��-+------�-----

Assessorla de empresas, cobranças e causas
. trab�ll1istas

Rua Reinoldo Rau, 86 .....:. Sala 5 - Edifício Mário
Tavares - Fones 72-1797 e 72-187�.

Jaraguá do /Sul ......:. SC.
. .

. DR. ALVARO HENRIQU� DO AMARAL MAIA,

.' AdVogado
-----------------

Escritório e Residência: RiJa Reinoldo Rau, 167

Fone 72-1733 - Jaraguá do, Sul - sc.
, .,

I',�---:-��=------
.

DR. VI'fóRIO ALTAIR �RIS

Advpgado
.'

Central especiaHzada em, cobraAça empresal1ial e

particular, cobrança judicia! e inventário.

Rua Domingos da Nova, 283 -- Fone .72�0004

Jaraguá do Sul ,.;_,. SC.
, I

_____�-:G=::..::.:�:.::���:;{�"_';;;]
Contabilidade, recursos fiscais 'e adminis

,tr_!ftivós, serviços de marcas e patentes·,. legisla
çao trabalhista e previdência social, seguros e

serviços aéreos VARIG.
.

,

Rua Cei. Procópio Gomes, 290 Fone

.72·0091 - Ja�aguá do 'Sul-SC.

ESCRll1qRIO CO'NT�BIL

. Escritas Fiscais
• COntabilidade '

. RegistrOs de Firmas
.Segpros

Av. Mar8cha1 DéÖdoro, 1.088 - Fone 72-0695

Jaragu'6 do Sul - sc. /

\

CRITóRIO TECNICONTAt;JIL DE JANUiARIO

SnNGMEN
I ,

esc.r�ta· fiscal e contabilidade em geràl

J
Rua ·.CI�m;ênte 'Bar8tto/81 -- Fone 72-0531

aragU� do SuI-8Cio '., c. ;,

,'" ".\

Sobre, Política, ."

Silveira Junior
'Em té d

.

ma ena e ,política ninguém pode' imagi-
����uoem�":=' ho�emd' sanguíneo, boquirroto, expl.o

"

I
Iguell:e

.

o conduzj, a sua nau como um
conge ado primeiro· ministro da' Noruega; muito
menos como a senhora MargarethTatcher.

,

.

Na cer!� ele haverá de guardar as suas raivas
para

.
d�speJa-las sobre -os seus adversários da,

�oslça? Sempre foi assim..Sempre há·dé ser..
ao a?lanta argumentarmos' com aquela polltlca

asseptíca dos gregos e dos suíços.
. ,

.
' ,

Se e� for' pedtr u� emprego' paIa o prefeltri'
peem�deblsta. de Blumenau ou para o seu colega
também oPosls,ionista de Lages, na certa que an
tes de. el�s. procurarem conhecer as, minhas vlrtu-

· d�s crJst.a� A

e profissionais, haverão de sondar a
rnlnha mJ"tancl� �olítica. E por mais que prevale
Ç? o, meu anoAHnat�, haverá de aparecer .no ga
bmete desses prefeitos alguém' desaconselhan'do
o

_

meu, aproveitamento, alegando que eu "sou um,
cao contra o PMOB".

. .. ,

M�dando de lado, nós do PDS faze��s'a mes
ma co,lsa.,O govern� pedessista de Henrlque Cór
dova esta. longe de ser c;> do magistr-ado, com

'<,

aquela ve�da n?s olhos, distribuindo as benesses
do Poder a amigos e a inimigos. Porque isso faz
p�rte da condição humana que ninguém' perde
SImplesmente porque foi gUindado a um alto car-

'90 q�er de Presidente da República, quer de Go
vernador do'Estado, quer de Prefeito de Lages•.

•

No� r�glmes �iu�iPartidários há uma eviden
te t�nde,nGla de. preferir os membros do mesmo
partido: PDS com PDS, PMDB com ,PMDB PT
com PT. 'E assim por diante.

'

•

I

•
•

A

Eu até admito que num grande Estado esse
fenômeno não. seja tão observado, 'mas garantida
mente em Santa ?atarina teríamos uma defasagem:
nas obras federaiS que aql:Ji estão sénd'o realiza
das. Querem exemplos? Por que razão Figueiredo
h�veria .de li�erar graJildes verbas para a conclu
sao da terceira ponte e recuperação da Hercíli0

�uz; ativar. o término da estrada Lages-Flori�nópo
IIS, conclUir ,a malha rodoviáliia do Oeste Catari- '

nense .,t?d�s obras fundamentais para a nossa'
t

sobrevlvenvla? .

.,

•

.

, Seria "!luita ingenuidade de minha parte su�o;
que ele dana a nós (se p�rdêssemos o goverAo es"

tadual) o ":,esmíssimo tratamento que daria, diga
mos, ao Rlo.,Gr�nde do Sul, se Jair Soares ·(que
pena que seja logo ele!) for o próximo governador.

�--, .. -----

.

E qual seria a recompensa do nosso caso? Ter

J�lso.n np govemo ,em lugar de �speridião? Pois eu

,smc�ra�en�e . acredito que isso seria outro az�r
de vida., Jalson ---, boa praça, bem falante _;_ não
tem nenhuma bagagem q!-le o creden.cie, ao gover
no do Estado ..Ao longo da sua vida dá médrco não
tem sido médico, para poder borboletear' nos
�viões entre Btasíli,a e Santa Catarina.' te� um"

'

programa confuso de governo que pretende que o

produtor ganhe máis e possa vender. o seu pro
duto por menos, visto que JaisoFl vai também bai- .

xar os preçós 'dos gêneros alimentícios. Vai au

rnentaJ'lo funcionalismo público e reduz,ir: os im-.

postos; vai desempregar e redUZir o ,desemprego.
. .

.

E sobra a vestal que é Ped,ro Ivo, tão inte
ligente que ninguém se lembra que ele na verda
de é um coronel do 'Exército, ganhando na moita
como apOsentado (reformado). Estranhamente é

contra,o militarismo que assola o Brasil. Ora; se
ria muito fácil se outros militares pudesse� se

refon:nar e (irem para os palanques ,pregar c0ntra
o militarismo, mas isso é um privilégio que atinge
a poucos. Pedro Ivo, por exemplo.

\

, .'
. '-,

, Entªo eu não vejo q�e vant�gem nós tería
mos, também se em lugar de Jorge, que demóns
trou ser um homem sem ódio no coraç,ão, que
provoJ,l ser um bom político e um bom adminis
trador, elegêssemos PedrQ Ivo, tim camaleão que

"I· pode se dar ao �uxo de viver sem trabalhar, poro.

que ganha mais d� 300 mil cruZeiros mensais CQ
rno coronel aposentado, uma co.ncUção que ele lu
ta por escamotear ao conhecimento do povo. Eu

· acharia isso muito patrióti.ço se Pedro Ivo em lu
gar de se aposentar moço para -atacar o militaris
mo houvesse dado baixa e se desligado do Exér
cito. Mamar numa teta e morder a óutra qualquer
Om faz.

.

/'
,

•

, Por tl,ldo isso; eu. penso que se a oposição ga'
nhar em Santa Catarma (e notem que eu ,não sou

�os que achl:lm'q!Je 'Isso: é>imposs(vel) nós só,te
remps à p_;erder, entre outr:as, n1uita's razões, pelo
fato de ,nao ,haver perspectiva a curto prazo. de

,termos um Presidente de República da OposiÇão.

.

Correio ·Infor.ativo
,

COMUNIDADE EVAN�LlCA ._' Cultos: Nes�e
domtnqo, dla 29, �oniente cultos na Igreja �'o
Centro, às 8h30, COI;' a celebração da Oela do 'Se

nhor e às 19 horas. ,Encontro: Acontece�â' ama
nhã, a partir das 1.5 .horas, no salão comunitário

do centro, o encontro de C;S�i�, sob a orientação
do Pastor Ingo Plske, Cursos: No' próximo dia 4,

I .

.

curso de batismo, às 15 horas, no salão comuni-
tário, e no dla 5, curso de, noivos, com tntcío às

8 horas, no mesmo local.

/ I

PROJETO JARAGUÀ - Prossegue nos dias 30 e

31 de agosto, e 1.° a 3 de setembro, o Projeto
Jaraguá ll, no Centro de treinamento do Senai,

.

com o módulo "Produtividade Industrial"
.

a ser
,

,

apresentado pelo P'=9fessor Antônio Serrano de

La Penã.
/

',COMUNIDADE CATóLICA - Neste flnal-de-se
mana, em Três, Rios do, Sul, realiza-se o I Ro- I

deio Crioulo de Jaraguá do Sul. As 9h30' de do-
. mingo, no local, será celebrada uma missá cnou

·Ia, com a participação do coral da Capela da Ilha
da Figueira. Cu�so de Noivos: 'Estão abertas as,

. matrículas para o curso de noivos na Paróquia
São Sebastläo, que será no dia 5 de setembro. no

salão paroquial, lnlcíande-se às 8 horas. Inscri
ções só' até o dla 2. O_tlltimo curso do ano será

/ no dia 7 de novembro. Comunid8de -São Francis
co: Nesta Oomunldade, foi efetuada a cobertura
do seu novo pavilhão', \' esta semana, que mede
26x12m. A festa do padroeiro será nos dias 11 e

12 de setembro. COmunidade São Cristovãó: Fun-
,dad& ein março deste ano, essa Comunidade já
ergueu o primelrq pavilhão' em alvenarla.: A pri
meira festa. será nos dias 9 e 10 de outubro e, na

ocasiã(l_!. a imagem do santo padroeiro seguirá em

proctssao, do centro até Três Rios do Norte. Se

gundo � Padre Jeäo, Vigário da Paróquia, S�o
Cristovao é o padroeiro dos motoristas, e todo o

motorista .deve se sentir convidado e €i' de fato .

cenvídado a participar desta festa, a primeira' em
. Jaragl1á do Sul, sendo que antes se fazia a bên
ção dos carros, sem existir a comunidade e a fes-
ta de São Cristovão.

r

Kohlbach SÄ. 'PoIQD[ia IHm limitei

,

'Declaração

A PEDIDO

Declaro para os devidos fins que' fui procura
do pelo vigia, da Prefeitura Municipal de Guaramh

rim, Senhor Matias ( Si";ano,. da qual solicitou-me
/

o ende'reço do Advogado Dr. Altevir Antoilio Foga-
. ça. Júnior, pois o mesmo a mando do médico que'

P' examinou após ter sido agredido violentamente
'

.

,

. pelQ PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAMIRIM:
Disse o vigia naquela oportunidade que no do

mingo ele andou pelos 'bares de Guaramirim to'

mando cervej�s e fazendo propaganda política para
o PMDB, e que foi solicitado na segunda-feira, dia
9 de agosto próximo passado pelQ Prefe.ito Muni

cipa! par;:t que o mesmo comparecesse na Prefei
tura M!Jil,icipal 1iI0 seu gabinete na presença de di
versas pessoas ligadas ao Prefeito foi espancado
inicialmente a munos e em seguida com a· cinta.
, ,

Nuilca tive a intenção dé 'Ievantar calúnia con-
'

tra' o Prefeito Municipal de Guaramirim 'muito me

nos pagar a qualquer p'essoa para levantar calú
nias ou, difamações como ·foi dito pelo Prefeito.

O que está causando espanto e indignação na

popl:llação de �uaramirim são as declarações do
Prefeito Municipal em dizer que o vigia da Prefei-· "

tura é um DÉBIL MENTAL no qúe foi publicado no

jornal o Estado de Santa Catarina do dia 12 de

agosto próximo passado, da qual' é .Iastimável táis

declarações, onde est� a segurança do ....Patriinônio
Público?

'

.

Minha honra e moral é por demais conhecida
na cidade de Guàramirim á região, t0d'OS sabem

que não iria brincar com a honra de n'inguérn.
Guaramirim, 20 de agosto de 1982.

Heitdr Antonio, da SiI,!,
(firma reconhecida no Tabelionató de Osnildo

BarteI).

Agradedmedto
.

e Conyite para Culto,
A Família 'Enlutada de

MARTHA ILSA MARQUARDT, falecida
em 22.08.82, aos 65 anos de· idade, agradece a

toQ�s· as manif�sta9ões 'de pesar ,rec'ebi,das,' aos
parentes, amigos, vizinhos e conhecidos, e aos

que acompanharam o féretro até o· Cemitério Mu

nicipal. Externa agradecimentos especiais aos' Pas-:
,tores Piske e .Lohmann e a Ordem Auxiliadora das
Senhoras . Evangélicas (OASE),- pelás paÍl,ilvras e

cânticos no ISr e à beira do túmulo, e convida a

todos para o culto de 7.° Dia que será celebrado
domiRgo, dia 29.08.82, às 8h30; na Igreja Evangé-
.lica,t,LuteràÍla-Centro. .. . ':

.

. ,:r,'EJarag,llá. do Sul; 25 d� �gosto 'de,·1982'

·

.

Técnicos 'Agrlcolas
.; têm nova, diretoria

Objetivando a expansão
do: Prógrama Nacional de
Educação Pré-Escolar, tam
bém para Massaranduba, o
prefeito Dávio Leu, assl-
ou convênlo com o Go
verno do 'Estado, através

da Secrêtaria da EduC'ação�
estabelecendo um progra
ma de cooperação técnica
e financeira na área da
educação pré-escolar. Com
isso, há condições para
que mais crianças na faixa.
etária de 4 a 6 anos, em

número de cinquenta, se

jam atendidas, em duas
comunidades.

, A Supervisão �unicipal
de Ensino, ainda no decor
rer deste ano letivo, pre
tende ativar este setor,

mas, para tanto, professo
res serão treinados para
tal finalidade, em Florianó-
polis. ,

· ATASC-NOVA DIRETORIA
,', O Número -dos Técnicos
Agricolas do Litoral Nor-

'. te Catarinense', com sede
em Jaraçuä do Sul, que a

brange \
os municípios da

re,gião, norte/ nordeste do
·

Estado, incluindo Blume
nau, esteve reunido día 15

passado, em Guaramlrlm,
quando tratou da homolo
gação da diretoria provi
sória" explanação da Lei

5.524/68, assuntos finan
ceiros e assuntos' gerais.
A nova d i r e t 1.) r i a d'a
ATASC, Núcleo de Jaraguá
do' Sul, terá mandato de
dois anos e é composta pe
los seguintes técnicos a

grícolas: presldente-Fran
cisco Aírton Garcia, vice
presídente-Alfredo Vavas
sorl, secretärlo-Alcfbaldn
Pereira Germann, 2.° se-

'

cretário-Emílio José Heíne,
1.0 .tesourerro-Alcídes re
rnaz Martins, 2.° tesourei
ro-Darei Poli, diretor pro
fissional Már�io Aguiar, cl
retor . esportlvo-Luíz José
Kuplel, diretor ·social- An
tônio Tomé, diretor patri-'
'monial-Milton Locatelli,
Conselho Fiscal - efeti
vos: João Soares, Iria Sa�
lete Dill 'e José de Fátima
iVlachàdo, supl,entes: Deo-

, dato. ,Buss, Valdir André

Bagio e Vital Tontini'. Men
salmente a diretoria man

terá encontro em um dos
municípios da região, pa
ra tratar de ,seus interes-

•

ses.
)

Ha Justiça, o PM.D'
,ganha do PDS
'o Presidente 'em Exer
cício do' PDS, entrou' se
gunda-feira" na .,tustiça
Eleitoral, I com J:ecurso ten

tand� impugnar a forma
,

com 'que o PMOB registrou
seus 23 candidatos à ve-

.. reador. No dia seguinte, o
juiz eleitoral, Dr. Hamilton
Plínio Alves, deu ganho
de causa ao P.MDB, julgan
do como certa a forma de

registro dos seus candida-
. tos.

.
-

.

"
Para o Dr, Fogaç&, ....re

sidente do PMOB, a sen-

, tença fpi Uma vitória a seu

partido, "pois o PDS dor
miu n6 ponto". Em Guara
m'irim, o Dr. José Themís-
1:(!)cles de Macedo Neto,

juiz .eleitoral" deu parecer
favorável também 8' causa

do·PMDB.

ANTONIO
�OSE

GO'NÇALVES
-

Anote. este nome para
quando, novembro ehe-
·gar. '.'
tEs.te candidato faz parte:,
dp grupo que .forÇou; â ,

'.réduçãó kfbS iri1postóS'�}'
....

..'

'",,'::_.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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O ·Correlo do Povo· II •••oclado I ADJORIISC e ABRAJORI,

Viação} Canarinho
TRANSPORTE URBANO,

Itn:ERURBANO,. EXCURSOES.
!- "Canarinho" preocupa-se com a sua lo

começao, colocando à disposição ",o�emrss,mos
ônibus, C9m pessoal especlalliZa'd�, posslbllJtaildo '

uma viagem tr.anqülla, rápida, e segura.
Programe' beml Programe CANARINHO -

o transporte carinhoso.
JARAGUÁ DO SUL SANTA CATARINA

l Helojoaria Avenida
, . """

ETERNIZE 9S .BONS MOMEtJrOS

Presenteie com Jóias e as mals finas su-
, " ',\ � "\

gestões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

Getúlio Varga••

Funilaria .

Jaraguá Ltda.
Calhas para toldas as finalidades. FaÇa-nos

uma visita. Estamos em condlç6es de atendl-Ios
eficientemente.

.

: Rua Felipe Schmldt, 279 - Fon8"72-0448 -
Jaraguá do Sul-SC.

'

Construtora Seria LIda.
CONSTRUÇAO CML, ENGENHARIA E

COM�RCIO DE MATERIAL
DE CONSTRUÇAO.

. .
.

Rua João Picom, 94 - Edlf. Cali'los Spézla
'.

'. Telefone: 72-0214
. o

JA�AGUÁ DO SUL STA.' CATARINA

Terraplenagem Vargas ISERViÇOS DE RETROESCAVADEIRAS E TRATO-

RES DE ESTEIRA'
,

Tubos Santa' Helena
I TUBOS DE CONCRETO EM'GERAL

Rua Jolnvllle, 1018 - Fone 72-1101

I
Belina II L - Vermelho Metálico , o ••••••• o ••

Belina II L - Bege •.
'

..... '. •.• ;; •. o ••••••••

'

••••••••

Beljna II L - Verde Metálica 0 �
Corcel II J) - Alcool - Branco : o ; o

Corcel II - Bege .Pamplona .. o o o •

Corcel II LDO Alcool - Verde Metálico � o •• o'••

Corcel II LAIcool -- Vermelho Metálico •.............

C?rc�1 " -.... Bege Tripoli � L : ..
Corcel " HOBBY - Branpo : o' ••• :'.
Corcel " HOBBY - Bege o , o .,.. : ••
Caravan'.,.., Azul ,. i .. o •• �•••••••••• o ••
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.
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'

••••••••••••• ;

vaí�ant II - Bege l'•••••••••••••••••••••
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"

. .' .
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,
.

Proclalas de c,asalenlo
-_

�.'

..
•

•.-1

.

I

Áurea Mü'IJer Grubba, Oficiai do ,{Registro CI-
vil do 1.0 Distrito da Cornar.ca ,de Jiiragut do Sul ..
Estado de Santa Catarina, Brasil. Faz saber que
compareceram em cartório, exíblndo os documeri-·I:'., í

tos exigidos pela lei, a fim de se habilitarem para
casar:'

-,

Edital n.o 12,720 de 1jJ-08-1982
MARIO FRANCISCO Sll'INGHEN E DENISE UN-
GHELINI, Edital n.o 12·730 de 2�8-1'982 ,

Ele, brasileiro, solteir.o, tratorill'ta, natural Cópi� recebida do cartório de Indaial,. naste

d'l;I Jaraguá do Sul, domicilíado e residente na Estado
rua João Carlosl Stein, nesta cidade, filho de LOURiVAL FISCHER E lL:eA SCHMIDT

Fidelis Stinghen e de Catarina Girolla Stinghen. . .

Ele, bras.ileiro, solteico, servente, natural

Ela, brasileira, solteira, operária, "natúral de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente ne.

de Rio dos Cedros, neste Estado, domiciliada rua Santa Catarina, nesta cidade, filho de Al-

e residente em Vila Nova, nesta distrito, filha fonso Fischer e de Use Boddenberg Fischer o

de Conrado Zanghelini e de Romilda Zanghe- Ela, brasileira, solteira, servente, natural

lini.
'

. de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Indaial, neste Estado, filha de Erwin Adolfo
Frederico Schmid� e de Irma Ehmke Schmidt. '

Edital 0.° 12.716 de 1a-D8-1982
ILDEMAR JOS� FULIK e IRIA FACHINI

Ele, brasileiro, solteiro, meeanlco, natural
de Massaranduba, neste Estado-. domiciliado e

residente Ra Rua Carlos Meier" nesta cidade,
Filho de Felipe Fulik 'e de Vitorina 'Cam"er Fu

lik.
Ela, brasileira, solteira, tndustrlérla, natu-»

ral de Oorupá, neste Estado, dornlclllada e re

sidente na Rua Roberto Zlemann- nesta cidade,
filha de Bernardo Fachini e' de Herrnínta Fa

chlnl.

Edital n·o 12.717 de 18-08-1982
AGOSTINHO MANNES e MARLI RIBEIRO

Ele, brasllelro, solteiro, comerciante, natu-
, 'ral de Guaramirim, neste Estado, domiciliado
e residente na rua Domingos da Nova, nesta

cidade, Filho de Antonio Mannes, :e de Apolo-
nia Mannes.

.

Ela, brasileira, solteira, auxiliar de escri

tório, natural de Jarag\Já do Sul, domiciliada
e residente na Rua José Teodoro Ribeiro, nes

ta cidade, Filha de Leodato Ribeifo, e de Pau

la Klein Ribeiro:

Edital n.o 12.718 de 18-08-1982
OSNIR ANDR� DOROW E INALVA DE LOURDES

F:RAN�OI
Ele, brasileiro, solteiro, pedreiro, natural

de Rio do Oeste, rieste Estado, domiciliado e

residente 'na Rua Minas Gerais, nesta cidade,
filho de Willy Dorow e de Gertrudes Dorow.

Ela, braslleira, solteira, costureira, natural.
de Rio do Destoe, neste Estado, domiciliada e

residente em Joinville, neste Estado, filha de

Natal Franzoi e de Terezinha Franzoiv-

Edital n·o 12.719 de 18-0I}.1982
EDEMIRO PATERNOLLI E LlA,MARLIS HANSCH

I::le, braellelro, solteiro; balconista, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na

Rua Francisco Hruschka, nesta cidade, filho

de Otávio Patt;lrnolli e de Hlldeqard .Beri'i Pa-

ternalli.
.

.

Ela, brasileira, �oltelra, industriaria, natu

ral de-.Joinville, neste Estado, domiciliada ,e

residente em Guaramirim, neste Estadp, filha

de Flávio Otto Hansch e de Odasilda Kanzler

Hansch'.
'

.

Edital n.o 12:721 de 19-08-1982 �

VOLNEI M'ARCELINO PEREIRA E ROSÂNGELA
EMMENDÖRFER .

Ele, brasileiro, solteiro, escriturário, natu

ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente

na rua 25 de Julho, nesta cidade, filho de Jo

sé Henrique Pereira e de Vanda Paula Wein

furter Pereira.
Ela, brasileira, solteira, escriturária, natu

ral de Jaragllá do Sul, domiciliada e residente

na Avenida Marechal Deodoro, nesta cidade,
filha de Amando João Emmendôrfer e de An

gelil'la Rl:lbini Emmendôrfer.

Edital n,o 12·722 de 19-08-1982
ADEMAR VALDIR GASCHO E ELM'IRA GESSNER

Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente' em .

Garibaldi, neste distrito, filho de Corirado' Gas
cho e de Elisabeth Müller .Gascho.

I
Ela, brasileira,' solteira, operária, natural

de Jaraguá do Sul, domiciliada e residente em

Garibaldi, neste distrito, filha de Willy Gessoer
e de Erna Wehrmeister Gessner.'

Edital n.o 12.726 de 20-08-1982
LUIZ""CARLOS HöSl:HLER E ANELORE IKLO
iWASKI

I;le,. brasileiro, solteiro, bancärlo.. natural
de Jaragl:lá do Sul, domiciliado e' residente na

Rua Rodolfo Hufenuesaler, nesta cidade, filho
da Rafàel Hõschler: e de Vanda 'Klein Höschler-.

l;ila, 'brasileira, seltetra, auxiliare de escri

tório, natural de Jaraguá do> Sul, domiciliada e

residente na rua Budolfn Hufenuessler, nesta

I cidade: .

filha' dê Vlcfoldo IKlowaski e· de Emml!
Sbardelatti Klowaski.

":�. � ':,:_i��O\: t:.. -,...r ..

Edital n.'o 12.7-27 de 20-08-1982
.

LAURO ANTUNES' BORGES E . BERNARDETE �

'PANSftIN .
,

Ele, brasileiro, sçltelro, assistente técnico,
natural de TrOl,nbudõ' Central, neste Estado,
domlciTíáaó-e residente ria rua, Bernardo Dorn

busch,'" nesta cidade; filho' de . Moeses Antunes

Borges e de Candidá Antunes Borges. �

Ela, brasileira, �Iteira, índustrlarla, natu
ral de Jaraguá do Sul, dorrijclllada e residente

na Rua João Planlnscheck, nesta cidade, filha

de Antonio Panstein e de Catarina Eichinger
, Pansteln'.

'

Edital' r..o 12.728 de 23-.,.1982
ÁUR,Eq t1EL$'ON PONSTEIN E MARL{ DOS

SANTOS __ .
'

Ele, brasileiro, solteiro, auxiliar de escr]
'tório, natural:i:le '..Jàr'agºá�do Sul, domiciliado e

residente na rua Migu�1 Salai; nesta cidade fi

lho de Bernardo Ponstein e. de Volanda Zerbin
Ponsteln. •

\

Ela, bra�iteira,' soltefra, auxiliar de escri

tório, natural. de Jaraguá dp Sul, domjctllada e

.restdente em Ilha da Figueira, 'neste distrito,
filha de Manoel dos Santos e de Alvina de

:

Freitas des Santos,

Edital n'o 12.729 de 2�8-1982

VILSON BÄHR E tANIA MAi=lIA DE CAMPOS'
Ele, brasileiro, solteiro, comerciante, na\u

ral de Jl}raguá dó Sul, dOl:niciliado e resid�nte
em Garibaldi, neste distrito, filho de Wilfr'ido

Bãhr e de Nita Millnitz Bähr.

Ela, brasileira, solteira, balconísta, natural

de. Jaraguá do ,Sul, domiciliada e residente na

rua Santa Catarina, nesta cidade, filha de João

Euzébio de Campos' e de Leontina Ignacio de

Campos.

Edital n.o 12.731 de 24-08-1982
OLiNDO ,KOEHN E ELI wirr

Ele, brasileiro, solteiro, operáriO, natural

de Jaraguá do SlIl, domicilia�o. o resident� em

Rio da Luz, neste distrito, filho de Hugo Koehn

e de Anita 'Kickhoefel Koehn.
,Ela, brasileira, solteira, costureira, natural

.

de Jaraguá 'do"-Sul, domiciliadd e residente em

Alto Garibàldl, neste distrito, filha de Adolfo

Witt e de Erica .Kleil'lschmidt.
I

Edital n.o 12.732 de 2<1-08-1982
OSVINO ,KURT E ILiANA ·GLASENAPP<

Ele, brasileiro, solteiro, operário natural de

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente na Rua

Henrique ,Marquardt, nesta cidade, filhó de A

fonso Kurt e de Ulda 'Kurt. ,

.
. Ela, brasileira, solteira, Dperária, natu�al de

Jaraguâ do Sul,. domiciliada e residente na Rua

João' Carlos Stein, nest� cidade, filha de Ha

roldo Glasenapp e de Maria de Souza Glase

napp;

Edital n.o 12.723 de 19-Ó8�1'982 Edital n.o ,12.733 de 24-0.1982

JAIR TORIZANI E TELSIA MARGARETE GON- SILVIO DA COSTA E NAIR BAtrlSTA

ÇALVES PEREIRA Ele, brasileiro, solteiro, industriário, natu·

. Ele, brasileiro, solteiro, tecelão, natural de rai de L.uís Alves, neste Estado, domiciliado e

Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em Ja- residente na Rua Robert,o Marquardt,. nesta ci ..

ragwá Esquerdo, neste distrito, filho de Antonio· dade, filho de Antônio da Costa e de Cristina

To�izani e de. Ana Eskelsen iT,orizani. da Costa.
.

,

IEla, brasileira, solteira, do lar, natural de
.

Ela, brasileira, solteira, costureira, natural

Jaraguá do Sul, domiciliada, e residente em. de Indaial, neste Estado, domiciliada e residen

Jaraguá Esquerdo,
.

neste distrito, filha de Ola-' te na Rua Campo Alegre, nesta Cidade, filha de

wio Gonçalves Pereira e, de Teresa Cardoso Valdemar Batista e de Terezinha Burg Batis-

Silva Pereira.
'

ta.'
'

,

Edital n.o 12.724 de 19-08-1982 Edital n.o 12.73" de 24-08-1982

OSNILDO GLATZ E LORI MANSKE
INGOMAR IOKER E URSULA WEISS

Ele,' brasileiro, solteiro, operário, 'natural
Ele brasileiro, solteiro, pintor, natural de

de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em.
Pomerode, neste Estado, domiciliado e resi-

Rio da Luz II, neste distrito, filho de Heinz
dente na Rua Acre, nesta cidade, filho 'de Wil-

. Glatz e de Elvira Freitag Glatz.
friedo Icker e de Iria leker. .

Ela, bras.ileira, solteira, costureira, natural
Ela, brasileira, solteira, costureira, nascida

de Jarllguá do Sul, domiciliada e residente em
.. em �uaramirim,. neste Estado, domiciliada e

Vila Lenzi, neste distrito,. filha de, Eno Manske
residente em Schroeder, neste Estado, filha de

e de Adelina Hornburg Manske.
Rudi Wêiss e de. Cilly �chuh Weiss.I

Edital n.o :12.7251 de 20-08-1982 -.

SERGIO MAFASOLLI E LOCIA MARIA DANA
..

Ele brasileiro, solteiro, motorista, natural
de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Pouso Redondo, neste Estado, filho de' Arlin-
'

,do Mafa�olli e de Deonilda Pedri Mafasolli.
Ela, brasileira,. solteira, industriaria, natural'

de Doutor Pedrinho, neste Estado, domiciliada
e residente na rua Frederico Dana"e de Ange:.
Hna Dana. .

Edital 11.° 12.735 de 25-08-1982
ADAIR SCHUG E ANAlrALIA PEREIRA

, Ele, IiJraslleiro solteiro, encanador, natural
de Jaraguá do Sul" domiciliado�e residente ne

Rua Henrique Marquardt, nesta cidade, filho de
Max Roberto Schug ,1;1 de Alzira Freitag Sçhug,

Ela, brasileira, solteira, operária, natural de
Doutor Pedrinho, neste Estado, domiciliada e

res'idente na Rua 'Francisco Todt, nesta cidade
filha de Fral'lcisco, "'pén3ira e de Roza Perei�
ra.

E para' que· chegue ao conhecimento de 'to
do�, mandel passar o presente Editai, "que será

publicado pela imprensa e em cartório, oride. sera
'. afiXado durante 15 dias.•

.... HÃ 38 ANo.s
,

,
Em 1944 procurava-se saber ande naser

o rlo ltapocu, o maior I':�o que banha o município
que "é, também, o segundo em extensão, na zo

setentrional do Estado. E vinha a descrição do e

tudo: é formado pelos rios Humboldt ,e o Novo
nascentes na Serra G�ral, que se fundem em Han
sa, atual Corupá, seguil1d'o .até desembocar n
Oceano Atlântico. O Hurnboldt homenageia o s

bio alemão, nasce em Rio Velho, tem 30 km.
seu principal afluente o Ano Bom com 25 km.
das Cobras eLoefler. O Novo 'recebe o Isabel c�
19 krn., o Paulo, o Paulo Pequeno,' o Correia
Bruacas e o Guarajuba. O "ltapocu" recebe P�I
margem direita o Pedra de Amolar com 18 km'1
o P?ÇO da An�a, Ribeir�o Cavalo, Ilha dos Monos,
Funil, Tres RIOS, Francisco de Paula, Jaraguá e

Ilha da Figueira e pela margem esquerda o Itap�
cusinho. O "'Jaraguá" é o maior afluente e, tam,
bém, .o maior rio do. mtmiGípJo, contando cerca d�
40 km. de extensão e nasce na Serra do Mar. Re
cebe inúmeros afluentes, devendo especialmei1t�
serem notades os rios Jaraguasinho, Corina, Faus·
ta, Rodrigues, Garlbaldl, Jararaca, Oacllda, Alice,
Hunqaros, .

Cascata, Pedras,' Rio, Cerro, Pedras
Brancas, Stulzer e Molha. Seu maior trlbutárlo é 'O

Cerro que por sua vez tem como maior afluente o

rio da Luz, seguindo-se�lh� o Aurora, Javalí e AI�
ma. O rlo da Luz recebe as água� do _Yitória, Ma·
cuco Grande, Macuco Pequeno e Htbelrâo Grande.
O rio Cerro com t9 km., o rlo da Luz 16 e os de
mais 'entre 5 e fOkm. - O Itapocusinho com 40km.
tem como tributários o, Braço, Bracinho, Flores,
Gt:'ota Funda e Mamas. Lagoas dignas de menção
só agora estão aparecendo, quandO' as indústrias

progressistas instalam áreas de lazer para os seus

donos, 'seus empregados e, alguns, para os estra

nhos.' t= bom a moçada se debruçar sobre o assun

to e percorrer as suas nascentes, que é uma Ótí·

I ma pedida para conhecer sua terra e sua gente.
. 'E, também, -a suá 'verqonhosa poluição.

... tiA 30 ANOS

--- Sua Santidade, o Papa, enviava mensagem
ao Rovo Brasileiro, que era lida �no, Senado, pelo
senador Marcondes Filho, Presidente da Comis·

são Diretora do Seriado Federal. Da mensagem
.

extraímos os seguintes tr8Chos: "Quando é' dado
a olhares hUmanos entrever os desígnios da Divi

na Providência, o Brasil tem hoje diante de sí um

grandioso futuro. Tanto maior; em conseqüência, é
a responsabilidade do povo' brasileiro, no sentido

de conformar-se às'bongosas e paternaiS intenções
do Criador. O yosso país é grande e rico. Mas a

imensidão do seu território só vos será de provei:
· to se for, e na medida em que for, a morada feUz

de um número crescente de famílias, corporal, e

espiritualmente sadias". Palavras prudentes do

Papa €Jue parecia adivinhar que o povo e governo
não caminhariam sempre juntos, que ambos não

aprenderiam os malefícios e os horrores da 2.a
· Guerra Mundial, da qual participaram com a per�a
de prec!o�as vidas, e passariam com igual intensi
dade a intrigar, a conspirar, a dividir,' a golpear e

co misso despertar a cobiça dos estrangeiroS in'

· teressados em nossas terras na Amazônia. Mesmo

com isso despertar a· cobiça dos estrangeiros "in

a uma favela; no Rio de Janeiro, pouca coisa mu

dou para melhorar esse mundo cãd.

... HA 20 ANOS

___ A Diretoria da Comunidade Evangélica Lu

terana de Três Rios do Norte convidava apopu'
lação . jaraguaense para a grande festa de i,riaugu-
ração dos Sinos da Igreja. _

__-'- "Sete Dias" era o mais novo semanáriO de

Santa Catarina, cobrindo tod'o o Estado, jornal pa
ra complementar' a grande família jornalística bar

riga�verde. Com oficinas próprias, o diretot er�
Nilton J. Cherem ,secretariado pelo jornalista Jah

Meirinho. A redação ficava à cargo do hoje pran
teado amigo e comp,anheiro, o ex-Secretário Extra

crc'inário dos Assuntos da Imprensa, no Governo

Antônio Carlos Konder R�is,. o valoroso e combati
vo radialista ti jornalistà Ac:lolfo Zige"i, morto em

acidente aviatório, em Joaçaba, no cumprimento do

dever.

(
--- Em 1972, Regi'na LlJcia Múglia, preocupava
se_ com as linguas dß diferentes povos e mandava
dizer que já em 1887 o médico polonês L�zaro Za

menhof (que hoje é norpe de .rua, em Curitiba on�e
reside a Ora. Janó:ra hlbizú) s lbia que "quem nao

se comunica, se trumbicE.." ... e deu como solução
Uma nova lingua que não é de ninguém e é pará)
todos,....... o Esperanto. Com isso ele não quis subS
tituir as outras linguas faladas no mundo, mas

apenas servir como uma �o'nte (lema do, Preso de
R.I. - Hiroji Mukasa '.�CriemQs pontes em todD
Mundo que é 'um só") entre todos os povos
.idiomas diferentes. Os esperantistas aind'a h

acreditam que uma lingua simples e flexível
"cHita as relações' internacionais.

...

'" HA"O ANOS

Jn�á�trias �eunl�a�' Jara�uá. �,
.... . .• '[>-:.' '\ '

CONPAL - (once,ntrados para':AlimentoS
c 'fj:,
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6uaramirim -em�'�empo de trabalho e progresso.
Tri�ta e três· anos· de emancipação'

,
'

Neste sábado, 28 de a

gosto, o Municipio de Gua

mirim está comemorando

seus trinta e três anos de,
emancipação política e ad- '

TúdO indica que os dois
'ministrativa. ;

Nesta edição, primeiros moradores' foram
dedicamos algumas, pági- João, ,Cordeiro e Salvador
nas e este trabalho.,ara Cordeiro, seguindo-se: João
homenagear aquele Munici- Fernandeso Pedro Miguel de
pio de nos. Microrregião.; Oliveira, João Pe�ra Cata-"

'í .: rlna,,::L ThOmaz �José Viei�."
Algumas comemorações João OssOW!'ski, Ludivi,so

estão marcadas ,ara hoje,
"

l, Fuezil, Delflno Fernandes,
notadamente na área es- Venlncio Manduca, Martinho
portiva, que tem como pon- Bittencourt, Antônio Simplí-
alto a inauguração dos re- cio, José Pereira Lima. Be-
fletor�s do' E.dio Munlci- larmil'lo Garcia e 'Manoel

pai "João Butschardt". à Siqueira; Temo. ainda: 1.0

noite, com três partidas, a comerciante ....;_ G o t t I i e b

principal,delas entre Seleto Stein, 1,0 Inspetor de' Quar-
Esporte Clube e Misto do teltão '- Carlos Mencelln,
Joinville Epre ClUbe. 1.- casa de alvenaria - Mi

guel Férnandes de Maia, 1.°

engenho de Serra - Antô

rllo Silva, 1.- ferraria
Gustavo Zell, V �tafona -
Eduardo Gh,elz, 1.° Juiz de
Paz - Procópio- Pereira l,i
ma e 1.° escrivão - José

Alves Machado.

CRIAÇAO DO MUNJCfplO

. Pela Lei Municipal n,o I

281, de 02 de junho de 1919,
Joinville criava o, Distrito de

Bananal (hoje GIJaramirim),
cujá iristl:!lação do Município

GOARAMIRIM

Situado no Vale' do lta

pocu, Guaramirlm engloba
área de 237 km2, sendo
município pred�minantemen
te agrícola, onde desta-se
a cultura do arroz, prlnclP;81
fonte de renda de seus ha�,
bltantes, seguindo-se a de b�
nana. de milho, cana e ho�

tigranje1ros.

Blumenau e Jaraguá do Sul,
cidades fundadas' 'anterior
mente • Guarcunirim. "

',.-.;

:sede da Prefeitura Muniçipal e 'Fórum,
pavimento, superior.
Faz divisas com os muni

cípio� de Massaranctuba,
Schroeder, Joinville, Ara

quari, Sarra Velha e .:Jaraguá
do Sul e integra a Associa

ção dos' M'unicípios dÓ V-.le
do ltapocu.

I'A situação g�ográfica d�
Guaramirim 6 a seguinte:
2SO 28' 22", altitude de

,,21 metros, desfrutando de
um clima temperado.

, Os pri,nórdios da ,história
de Guaramirim remontam ',à
distante época do nlicleo
de' 'colonização conhecido
por Núcleo Colonial ,Barão
dó Rio Branco. RealizOu-se
no,ano de 1914, com rema

nescentes dos jagunçps e 8U

as famnias,envi�s pelo Ge
neral Setembrino de Carva-

'

lho para povoarem o Núcleo
do Rio Branco.

RESUMO

Sem objetivar um traba
lho hi.órico volumoso, são

interessantes. todavia, os

c!ados que se seguem: A

começar pe�o seu nome; que
.segundo se supõe, provêm
do termo indígena "Gua.a

Mirim", 'que ,Significa "Pe

quena Garça Vermelha"" Tal

'ave, aliás, habifa abundan
temente as margens do_

prinCipais rios'do' Vale (I

ltapocu, em determinadas
regiões. A colonização dn

município deve ter tido inl'
cio com grupos de 'morlldlJ,
res vindos de Joinville.

deu�. a 28 de agosto de
1949. Sua sede, ao tempo
em que foi criado o Distri

to dte Bananal, foi elevada

a categoria de
'

Vila, pelas
Leis

e
Estaduais n.os 86 e

238, de 31.03.38 e 01'.12.38.

O Sr. Valentin do Rosirio
" .

foi' o primeiro Intendente e;

afora ele· ocuparam a Inten

dência Municipal, ainda, 0$

Srs· Irineu Vilella Veiga,
.

Gustavo "Rubin, Atllanásio
Rosa, Páulo Wagnlér, AI

breCht Gruetzmacher,

Capela N. Sra. Aparecida, no alto do morro, um

dbs pontos obrigatórios de visitação.
mico. O orçam'ento do mu

nicípio, em 1979, era de Cr$

.18.500 mil, em 1980 de Cr$

44 milhões e o de 1981, CrS

H7 milhões. O movimento

econômico,
. � 79, foi de

Cr$ 316.565.203,49 e em

1980, Cr$
.

639·43201249,19.

ESta é apenas uma. sín

tese do município de Gua

rammm, mostrada neste
trabalho despretencioso do

CP, qu� visa, antes de tudo

mostrar um pouco do mu�

nrcllno, hoje reconhecida

mente um pólo agrícola, co
merciai e industrial em'er-

09059), "'ulino J.oão de Bem
(30·09.59 a 30.09.64), Lauro
ZImmermann (eleito' pela
Clmara de Vereadores para
um man�ato tampão. de 30.
09. 64 ai 31.06.66), Arnoldo

Byllardt Júnior, que assu

miu a 31 :06.66 a 31·01.70

até 31.03.73, Silvestre Man

nes'(31.03.73 a 31.01'.77) e,

Salim JoSé Dequkh, que ,6

o atual Chlefe do Executivo

MuniciPal,' no posto desde
1.0·02.n,e devendo entregá
lo a seu sucessor em 31;01.
,83.

COMARCA

,
O município de Guarami

rim á sede de Comarca e

também da 60.a Zona Elei�
torai, desde 8 de abril de

1967. compreendendo ainda,
Massaranduba e Schroeder.
Sua população, segundo es

dados preliminares do Cen�
5'0-80. era de �10.9i3, dos
auais 4.500 exercem as suas

atividades na sede do mu

nicípio.
'

A mudança do nome de
e

Bananal para Guaramirim

deu.. na � da 2.
,Guerra Mllndiàl, ,por deter

minação do Governo 'Fede

ral.

,

A 18 de agosto de 1949: .

pela Lei Estadual n.o 295,
foi criado o Município de

Guaramiri�, que foi insta

lado a 28 dle agosto do mes

mo ano, tjendo nomeado

prefeito provisório o Sr. Ja.

sé Motta Pires.

Já em 30 de setembro de
1949, era instalada a primei
ra Câmara de Vereàdores
de �uàramirim, perante a

qual tomou possIe' o primei
'ro 'prefeito eleito por sufrál"

'

gio eleitoral, Emíli� Manske

Júnior, que exerceu o se"
mandato até -so de setembro

de 1954-

O 'S cederam, pela or

dem, os sleguintes prefeitos:
Rodolfo Jahn (30\09.54 a 30. '

, ..

I

À par do desenvolvi

mento agrícol�, base da Ie

conomia· municipal, o setot

econômico é representado
por cerca de 80 estabeleci

mentos indulitriais' e 200

coinercrals, do� variados

ramoa de atividades.

No setoi: ,}educacional,
Guaramirim conta com

'

11

escolas municipais, um jar
dim de inflncia municipàl,
18 escolas estaduais, qua
tro escolas básicas, um co

légio de 2,0 grau com habi

litação de técnico em ma

gistério e técnico em c,oQ,ta
bilidade e.' uma escola

.

de

judô. Atualmentle 3.143 a

lunos estudam em estabe
lecimentos localizadosf no

município.no

No setor, da saúde conta

o mlJnici'pio com um hospi
tal e maternidade, com ca

pacidade para 120 leitos, um

posto de saúde, cinco mé

dicos, dois dentistas, um

bloqurmico, dois farmaeêu-,

ticos e trls farmácias.

Para o lazer do guarami
rlense, existem a Sociedade

Atiradores Diana, Sociedade

Esportiva Ouro Verde, Soo,

eiedade ES'portiva e Recrea
tiva Brüderthal' Sel�to Es-'

porte; Clube e Avaí Esporte
Clubé. O turismo é inci

piente, mas' o ponto. d� mai

or ' fluxo é à barragem do'

DNOS, às margens da SC-

301-

No setor cultural, tem-se
a destacar o Grupo Teatral

Guará, mantido pelo Mobrel
, e Prefeitura, que se prepara

.

para o Emobresc, em Videi

ra, além do Grupo Kl-Kaska,
em formação, que tem ob

jetivos cultul'!lis. soeiais e

recreativos, formado por

trinta elemerit�s. As esco

làs ti", seus centros cívi

cos, com atividades v'1lta
das também à área cultu

ral.

E para o desenvolvimen

'to do esporte, conta Gu,ra-
'

mirim com ·um m�:erno
centro esportivo, integrado
pelo Estádio Municipal "Jo

ão Butscha�dt", cuja ilumi- I

nação será iriaugur�ijâ �oje
.

à noite, urna quadr. poliva
lente 'descoberta '

e o Giná

sio de EllPortes "Prefeito I

Rodolfo J a h n".· Exisitem
quadras polivalentes junto
.as escolas ,São José . (Rio
Branco), .São Pedro (Gua�

miranga), Almirante Taman

daré e Prefeito Leuro Zim

mermann, esta em constru

ção· ,

DESENVOLVIMENTO

Guaramirim' atualm\;mt�
está em grande' fase de de

senvolvlm�ento. A atual ad

ministração municipal. che-.
fiada pelo prefeito Salim Jo

sé Dequêch e pelo' vice-Pre
feito J o s é Prefeito de

A g u i a r, tem impri-
mido uma nová dinâmica,

apesar mesmo ,das' inúmeras
dificuldades. A Clmara de

Vereador�es é presiidida pelo
Sr. Ingo Wagner e compôs
ta, ,ainda, dos seguintes
membros: Elmo Bublitz, Vic

tor Kleine, Izídio C�rlos
Peixer, Freclerjco Guenther,
Donaldo Antônio Otto, Vale

rianol Devegilli. Ärmim Byl
lardt e H'eitor Antônio d,
Silva,

Na atual administração,
foi inaugurada a Sc-a01, qUe

liga Guaramirim à BR-101

e à Jar.aguá,. do Sul �,a. SC-,

413/474, que liga à MaSSa-

i randuba e Blum!lnau.
Outro fator que compro

va o desenvolvimento de

Guaramirim são os· dados
referentes ao orçamento mu

nicipal e movimento econ6-'

gente.
,',

"Seu jornal um mundo de prêmios e

Participe desta promoção inédita. Faça uma assinatura, do
"Correio dOlPpvo': ou apresse a renovação de sUa assinatura, para receber

as cartelas e concorrer, todos os meses, ,a muitos prêmios através das

extrações da Loteria Federal. A. entrega das cartelas, que já estão em

nosso poder, Gomeça-nos próximos dias, inteiramente grátis. Essa promo-,

ção, em Jaragwá do 'Sul, é exclusiva do "Correio do Povo". ,

I

\...

.'
•

' A -

..

M�ns�eiD: do. Executivo ao

Povo de Guaramirim!

. ,

!'

.

'

,o povo guaramirense �il'a hoje, mais uma página de sua história
política! IE nesta nova página de um livro que vem escrito há 33 anos, inicia,

a. narração dos jatos que, o marcará por 365 dias, até a folha seguinte ...
.

Cada cldadão da cornunldade guaramirense escreve ou ajuda ii
escrever um pouco, todos irmanados num só espírito: juntar tijolos, um a

um, em resistente argamassa ná construção da cidade que todos ideali
zam subcönsclenternente.

. Há 33, anos, no distante 28.08.1949, aqueles que assinaram a ata
de fundação de Guaramirirn, tinham alojados em suas mentes este sólido
ideal, que transmitiu-se aos que posteriormente vieram e que perdura com
maior solidez nos dtas de hoje. '

.,'
'. ,

Em 5 anos e meio da atual administração, or�ulhamo�r1os dê ter

ampliado as conquistas desse povo progressista, dando uma parcela de'
nosso trabalho e dedicação.

Os anais da história de Guaramirim que constituem-se num glos
sário de apreciável proporção, são acrescidos continuadamente de novas e

brilhantes conquistas de seus munícipes.

IE essas vitórias são festejadas hoje com' rara proeminência, fru-
.

tos 'supremos de 33 anos de trabalho,. dedlcação 'e boa vontade de um

povo sempre voltado às glórias do Altíssimo Criador! ,

São esses, pára a gente ,guaramirense, os sinceros votos .do prefeito

SALIM JOSÉ: DEQUraCH

Guaramirim, 28 de Agosto'de 1982
7

.

Estamos diariamente percorrendo os caminhos de GUARAMIRIM,

constatando a pujança desse município que hoje completa

33 anos de emancipação polítíca e administrativa.

Em trabalho contínuo de um pOVO dedicado

às causas comuns da' comunidade e que

luta por uma GUARAMIRIM cada vez melhor.

,Por isso prestamos as nossas homenagens a esse povo

laborioso e às autorid'ad�s conGtituídas.

•

Viação _

Canarinho Ltda.
Turismo em ônibus especiais transportes coletivos urbanos.:

Av. Mal. Deodoro da Fonseca - Fones 72-1131 e 72-0728

Jaraguá do Sul :- SC.

Guaramirim completa 33 anos!
Com orgulho de quem dá sua pequena parcela'
de contribUição, ajudando ,a construJr uma Cidade,
temos que enaltecer essa data, ..pois é a homenagem a

um povo determinado a trabalhar pelo futuro
'

\ promissor de Guaraml'rim.
,

Que todos os anos possamos comemorar o 28 de agosto'
com o mesmo brilho e a mesma alegria no limiar,desses

?� anos bem vividos!'

G!Jaramijrim (Rua 28' de Agosto� 2,209) e

Jaragl,.lâ'do Sul (Rua Reinoldo Rau, 626)
'l!

____�__mm -.m ---,

I'

1,,:.1'
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Indústria de Molas e
Nesta data 'em 'que todos os 'guaramlrenses äe Irmanam pára

comemorar a passagem de mais um aniversário de ernancípação de nosso
,

Municípió', levamos a nossa mensagem d�, fé de esperança no futuro

desta terra. Cu�primentamos as autoridades constltuídas e o povo' em
'

,

geral, pela festiva data que ora' comemoramos.

Telas "

"Deeker"
'

Ltda,

No alvorecer de mals uma data da emancipação de ·Guaramirim,
jubilosos pela' magna efeméride, congratúlamo·nos com .os trabalhadores,

sem distinção de classe ou profissão, impulsionadores do progresso muni

cipal, que com liberdade de pensamento, proporcionam um exemplo de

dignidade e de bem estar a nossa gente: ';,

Parabéns Güaramirim pelas 'teus 3� anos.

"

\

•

Central Cabeleireiros Unisex
Rodovia, 8C·413, 'n.o 739/753 _ Fone 73-103

Cx. Postal, 58-_ ,Guaramirim-SC.

I •

Mário Sérgio Peixer

·'(Dego)
Candidato à vereador pelo PDS

"Unidos Venceremos" é o nosso lema. 'Ein 15 de novem

bro, esperamos o voto consciente do eleitorado guarami
rense, que hoje está em festa, quando o município come

mora um novo aniversário de emancipação. Cumprimenta
mos as autoridades e o povo em geral.

AUTO, MECÂNICA'
REPRESA

Direção de: Domlnqos Adernar deToffel

,
,

,
'

•

Rodovia SC-:301, :-,' Km. 10 - sin.o

Guararnlrlm -: Santa Catarina.

1MB - Indústria de
Macacos Hidráulicos,
Macacos Especiais
p/Câmhio, Macacos

Guincho e Sanfona
Rua Antönio·Zimmermann, 304 -,Fone 73-128

Cx. Postal, 46 ...- GuaramiriFll-SC.
I

Rua João Matuta JÚnior, 60 - Guaran'li'rim _:_ Santa Catarina.

: �.

I
•

CII/OOIIJC)(.'ß�l...� NOSSA MENSAGEM À §

t GUARAMIRIM �
� �
§

COMO !: BOM VIVER EM GUARAMIRIM. �S A descoberta não é recente. Desde os tempos dos a'
,Q pioneiros em que começavam a surgir as primeiras casas '�
a, e eram abe,rtos os primeiros estabelecimentos comerciais,

;'§ industriais_. existia algo no coração daquelas pessoas que
tornava multo agradável todo- esforço que fa�am: A cren-

ça num futuro brilhante.
'

'. '

Guaramirim, 33 anos de progresso contínuo, orgulho Q
de todos nÓs, que juntos formamos .uma comunidade que' a
trabalha pelo engrandecimento desta terra. '�
'aro����J

.

Estofados Campigotto
, "

'-.

Direção de: Ermínio CampigoHo

'Fabricação de conjuntos estofados,
camas e consertos em g,eral.

t :

.'•

Indústria Comércio

Cerealista Testoni Ltd�.

.'

I

Rua Ernesto Pisetta, 129 _ Fone 73-203
Guaramirim - Santa Catarina.

Rua 28 de Agosto 3234 ---:, Fone (0473) 73-149

Guaramiriin _ SO!.

_\

Farmácia de Bem e

Auto Posto de Bem

•

( ,

·�fOIOaA
1'\

!
,

REPORTÀGENS ;.,

•

'(

Rua 28 de Agosto, 2.177 '_ Guaramirim

Santa Catarina.

Rua 28 de Agosto, 1553 - 89258

Guaramirim - Santa Catarina.

"

j,
MECANICA OR.THEY
E TRANSPORTE DE

'.

CARGAS

-
I

•

Rua Ernesto Pisetta, 159 - Fone 73-209 - Guaraniirim-SO.
!

,
,

Comungando do pensamento de toda a família
\

r
,

guaramirense na data em que comemora 33 anos de

emancipação política e. admlnlstratlva, �ubilosos" apre

sentamos os nossos melhores agradecimentos pela co

operação que temos recebido de nossos amigps 'e elien

.tes em geral. Saudamos Guaramirim' neste dia 28 de

, Tümulos, granito, mármore e pedrasnaturals.

Marmoraria Kraisch' Indústria

___

e Comércio Lt,da.

Rua 28 de aqosto, 142 �,Fone 73-239'- Cx. Postal14 - Guaramirim-SC.

Ern Jaraguá do Sul, para pr-estação de servlços, fone 12-158'7. ."ti

•
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ESTADO DE SANn. CATARINA
PREFEITURA"MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

D�CRETO �.o 770/82

DOR PÚBLICO /

3280.00 - Contribuição para formação. do patrtrnoníe do
..

Servidor Público •.... , ... :'.'. Cr$. 240. OpO,OO
447 - ABASTECIMENTO DE ÁGUA ,

13764472.(;)2 - OPERAÇÃO E MANlJl1_ENÇÃO DO SISTEMA
.

DEÁGUA � ,

3120.00 - Material de Consumo : .... , .. Cr$· 205-000,00
.3132_00''':':' Outros serviços e encargos .. ,Cr$' 760.000,00

13764471.02 - AMPL,IAÇÃO, REFORMA E RE-'
•

APARELHAMENTO DO SISTEMA DE AGUA
.

4H 1.0.0 .,..._ Obras Públicas . _ :. ; .. _ . _ . .. Cr$. 4-527:949,00,

TOTAL :, Cr.$. 7.362.94,9,00
Art. 2. o - .Ds .recursos para abertura deste

crédito suplementar provem do Excesso"de Arr ecacilação ve·

rificado até 30'; 07 .82, conforme demonstrattvs em anexo.
""

Mt. 3. o - Este Decreto 'entrará em vigor na

data de sua publicação, revogada:? as disposições em con-

.trárlo-,
'

'PALACIO DA PREFElifUF.lA MUNICIPAL DE JA�
RAGUÁ DO SUL, aos! �6 dlas de mês de agosto de 1982;

'VIOTOF.l BÄUER
Prefeito Muni.cipal

O presente Decreto foi régistrado' e publicado
nesta Diretoria de Expedié'nte, Eduéação e Assistência $0-
ctal.aos 16. dias do mês de agosto de 1982.

ASTRIT K SCHM.AlUCH'
f Diretora

Abre Crédito Suplementar para reforço de Pro-

qramas e Verbas do SAMAE.
'

I '

VIC-r:OR BAU�R-" Prefeito MuniCipal de Jaraquá
do SI!lI, Estado de Santa Catarina, no uso ,� exercíclo das a

tribuições que lhe são conferldas pelo artigo 107, da Lei
N.o 4320, .de 11 de março de 1964,

D E C R E T A:

-Art, 1 _

o
- Fica aberto UIT) crédito suplemen

tar no valer de Cr$. 7.332. 949,OQ( Sete milhões, trezentos
-

e trinta e dois mil, novecentlls e quarenta e nove cruzelrosr,
para. reforço, dos Programas e Verbas constantes do ,Or
çamento do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgo
to - SAMAE, de Jaraguá do Sul, aprovado pelo Decreto
N.o 719/81, de 03 de dezembro de 1981, a saber:

'

ID21 - ADMINISTRAÇÃO GERAL
13070212.01 - MANUTENÇÃO DOS SERViÇOS ADMINIS.'
TRATIVOS

3132.00 - Outros setvlçes e encargos.: Cr$. 1.600.000,00
940 - PREVID!:NCIA SOCIAL DO SERVIDOR PÚBLICO
13844942.e2 � FORMAÇÃCTDO PATRIMONIO IDO S�RVI-

QUADRO DEMONSII'RATIVO DO, !=X�ÉSSO
SALDO _:_ +

599.565,77
1.198.168-03
1,.600.927;97 +
4.825.066,77 +
8.104.254,07 +
9.899.970,97 +
12.153.316,26 +

, MESES
JANEIRO

.

I FEVEREIRO
MARÇO'
ABRIL
MAIO
JUNHO
JULHO

ARREC· P/ 1982 \

2·365.934,23
'

2.222.897,74
5.683.596:00
6.270.638,80
7.027.687,30

,
5-616.216,90

,

5.961.345,29

ARREC. A MAIOR
�.-

ARREC. A MENOR
599·565,77
598.602,26

\, PREVISÃO PI 1982
2.965.500,00
2,821.5oo,Qa
2.884·500,eO
3.046.500,00
:Ú48.500,OO
3.820.500,00
�.708-000,OO

. ,2.799:096,00
3.224.138,80
3·279.187,30
1 :7Q5.716,90
'2.�53.345,29

-.-'

�.-

TOTAL 35.148.316,26
, ,;; l3.351.484,.29 12.153·316,26

RESUMO

iotal previsto ,............... e-s. 22.995·000,00
otal arrecadado Cr$. 35.148.316,26

Total arrecadado a maior �c'r$· 13.351.4'84,29
lotai arrecadado a maior '.. Cr$. 13.351-484,29
Menos total arrecadado a menor Cr$. 1·198.168,03

Excesso de arrecadação-até '30.07.82· .. Cr$. 12.153-316,26

Menos suplementação realizada· conforme

Decreto' n.? 754/82 ' ".... Cr$. 4.820.000,00
Menos suplern- ,realizada. em 16-08·82 Cr$.

-

7.332.949,00

Saldo' disponível ',' Cr$. 367,26

Elaborada. por: FRANCISCO RODRIGUES'
; l Administrador Geral do Samae.

,

Graças. à' vocação agrítola de seu solo e' povo; -GtlARA1v1n::hM' se"
destaca no cenário catarlnense como írnportarrte I!lliOdutot de �lilf1entos.,
E, tempo' de análises, de julgamento, e de reafirmação. de esperanças, /

�
É tempo de prestarmos homenaqens àq�eles qúe através de um I

trabalho ativo ,e� realizador, ao: longo desses 33 anos de emancipação polí
tica e atírnlnlstrativa, contrlbulrarn de maneira decisiva para () desenvol-
vimento do �unicípio. ',' , . I ,

� � ,; " � .

Sindicato dos Trabalhadores
'Rurais de Guaramirim

� ,

Diretoria: João Pereira - Presidente. Osvaldo GiovanE(lIa �

Jair �Beber - Tesçurelro,
.,

Secretário.

Nesta data de júbllo para os guaramirenses, 28 de agosto, asso- ,
,

clamo-nos co� a alegria do nosso' povo e às autorldades coastltuldas do

Munlclplo, do Estado e da Grand�'Pátria Brasileira, na certeza de que con

tinuamos sob as bênçãos divinas, trilhando o caminho do, proqresso e da

paz almejada. Parabéns Gu,aramirim, I'
.

33 dp� os teus 'anos e emancipação.

,Restaurante' Barragem
Sob a nova direção, de: Valdir J. -Alquini

Servimos 40 variedades de pratos e o tradicional caldo de cascudo todas

as terças e sextas-feiras.
/

\

Artefatos de Cimento

Tubos' e palanques de qualquer tipo, lajotas, tan�ues, meio-fio, postes"
fossas" pilares, tubos para poço e blocos de concreto.

, Participa do 33,,0 aniversário de emanclpação de Guaramirim com

um motivo muito especial: está comemorando 23 anos de. atividades, mar
cados pelo pioneirismo e tradição em artefatos de concreto. Durante todo
esse tempo, orgulhosamente participamos do desenvolvimento deste Mu-
nicípio.
".. t

:

,
.

Por isso nos .s�ntimos responsáveis por "uma parcela do desen-

�olvlmento"'de Guaramlrim. Vamos comemorar, juntos, perqua a sua festa
e a nossa festa.

'

Hua 28 de Agosto, 8 - Fone 73-213 Guaramírlrn Santa Catarina.

ESTADO DE ,SANTA cÃTARINA .

PREFEITURA MUNICIPAL DE J:ARÂGUÁ DO SUL ,
,.

DECRETO 1'\1;0 77� 182
Suplenta e anula dotações do Orçamento /Vigente.

. ,

VICTOR BAUER,.._pr�feito Municipal de Jaraguá, (do Sul, Estado de
santa Oatarlna, no uso e exerctelo de suas atribuições, com base na Lei (Municipal N. °

830/81. de 19 de novembro de 1981,.'
.

:li> E C R E T' A:'

. Art..1 .

o
-

.

Fica aberJo um crédito suplementar no valor de Cr$
5�. 000,00 (Oulnhentos mil cruzelros) para reforço' do programa e verba abaixo discri-
miaadàdas- constantes do orçamente :vigente, a saber:

'

,-

ANEXO I - QUADRO A
0303 - DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS .

.

0303.03070212.010 __:: Manutenção das �atividades da Divisão de Serviçes Gerais
•• •• •. •. •• " .. .. .. ./. .. • - .. Cr$ 500 000 00

ANEXO II - QUADRO A _,
t

• • ,

030;3 - ,DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS '

0303.03070212.010 - 3.1.3;�2 - Outros serviços e encargos •.......c Cr$. 500:000;00
" ,Art ..2. - Para fazer face as despesas decorrentes do artigo

anterlor, fica anulada parclalmente a seguinte dotação do orçamento vigente a saber'
ANEXO I - QUADRO ,A

,"

0501 - DIVISÃO DE CONTABILIDADE .

050� .99999992.029 - Reserva orçamentária C $
ANEXO II _ QUADRO A

: . . . . . . . • . . . . . . . r. '500. OOO,O�
0501 - DIVISÃO DE CONTABH:.lDADE .

0501.99999992.029 - 9.0.0�0 - Reserva de contingência • :
'

Cr$. 500.000,00
_

Art. 3. - Este Decreto entrará em! vigor na data de sua 'publi
- eaçao, revogadas .as disposições em 'contrário. ,,'

-

. '. PALÁCIO IDA PREFEITURA MUN,ICIPAL O'E JARAGUA DO SUL aos
16 dias do mês de agosto �e 1982.

_.,

,
'

VIÓTÓR BAUER -,
,

,
.

,

. 'Prefeito MUAicipal
'

E" d' _

O p�es,ente pecret? .fol 'registrado e, .publicado nesta Dlretorria de
xpe lente, Educaçao e Asslstêncl� SOClêl, aos 16 dias do mês de agosto de 1982.

ASTRIT' iK. 'SCHMAUCH
,

Diretora

Não é à toa que acreditamos sempre em Guaramirim, na sua força

de trabalho e' no seu povo batalhador e laborio�o. Aí está o resultado dessa

-perseverança, dessa �constante luta em busca do progresso e das vitórias
.

-
.

qwe aten�em as aspirações de toda a comunidade guaramirense.

Portanto, às �utoridades constituídas, ao povo e aos
f

que acredi

tam no progresso desse rincão, os nosSos parabéns pelo tral1SCl!lrso do
',/" "

,.

,

'

, '_ .'" ,r', 7
,

.

..., , "

"

,

"

'�3,35)<..ANIVERSÁRIO DE EMANélPAÇAO DO MUNIGíPIODE GUARAMIRJM;
'_' .. �.::., ",.': '_-'- .. '-;",-,-.,".: •

. '-_',
',. ,'.>.',: .. ,

.-"

,";1; i;',

\

.

e Com� ,de Conservas

"Juriti"
.'

"

'.

Ltda.
Áua João Soter Corrêa, 944,,""'1"" F-one 73-174.� Caixa Postal 12'

Gua,ramj�im � Sp.

"
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CORREIO DO POVO - Jaragu6 do Sul-8C
"o

SEMANA DE 28/08 ' �
" \

ORAÇAO AO DIVINO ESPIRITO SANTO
Espfrito Santo, Vós que' esclarecei tudo. que ilumi

nais todo� os caminhos para, que. eu atinja o meu Ideal.
Vós que me dais o dom divino de perdoar o mal que me

fazem e que todos os Instantes de minha "ida estais co

migo, eu quero neste curto diálogo agradecer por tudo e

confirmar male uma vez que !:lU nunca quero me separar
de VlSs, por maior que seja li' ilusão material, não será o
mfnlrrio de vontade que' sinto de um dia 'estar convosco

e todos
.

os - meus irmãos na gló�i,a perpétUa, - p!>rigado
rnals uma vei.

�
- A pessoa deverá fazer �sta oração 3

dias seguIdos, "sem dlze� 'a:' pedido. Dentro de 3 dias
será alcançada a graça por mals dlffcil que seja . Publl
car assim que receber a graça. Agradeço graça rece-

bida. I <S.S.)'

ORAÇAO 'AO DIVINO ESPIRITO SA.O
. Espfrlto Santo, \lós que me esclarecereis tudo, que
ilum,inals todos os caminhos para que-eu atinja o m�u ideal.
'Vós que me das o dom divino de perdoar e esquecer o mal
que me fazem que todos os mstentes de minha vida: estais ..
comigo, eu quero neste curto diálogo agradecer por tudo e ,

confirmar rollis uma vez que eu nunca quero me separar de -

Vós por malor que seja a Ilusão material, não será. o mlnlmo .

de vontade que' sinto de um dia estar convosco e todos 08'
'

'meus irmãos na glória perpétua- Obrigado mals uma vez.
.

A pessci� deverá fazer esta. oração 3 dias seguidos
sem dlzér o pedido. Dentro de 3 dias será alcançada a gra
ça por mais dlffcll que seja. Publicar assim que 'receber' a
graça. <A. P.)
\

PARTICU�E NESTe DOMINGO, DIA 29, DO PAS

SEIO CICUSl1CO INTEGRAÇAO "ESCOLA-COMU

NIDADE", ·

SAlDA: 9 HORAS, NA REINOLDO 'RAU�'
.

PEDICULOSE, DOE�ÇA' C�USADA PELO PIO�HO.
COM'BATA.A COWORAND,O COM

I

A'
.

CAMPA-

NHA REALIZADA U SUA E8ÇOLA.

I

!',1"

I,

, r'

,

,""

i' I

,I
Compr

): .., �

'.
'

I, I.

um'ni
u lote e cOBQUist,e'
tranqQílíd�dê.

"
' ,

"

.' ,{

J,

, ,i

I,

.'\
Faz tempo que você anda sonhando com

um lote dê praia" não é? Pois pare 'de sonhar.
O Jardim Praia do Grant está aí para 'você

conquistar todos aqueles momentos, sonhados.
esperados, .

Imagine só: você num dia ensolarado,
calção de banho, de frente para aquele'mar
azul. Beliscando um peixinho frito, bebendo
uma cerveja gelada. Não existe nada melhor.
É a. Sua tranqüilidade, O lazer da sua família.

E depois não é só isso, Pense também no

excelente negócio que você vai fazer. Comprar
,

um lote de praia junto a Barra, Velha, próximo
a importantes pólos urbanos. Ern local de

surpreendente beleza e valorização, com
complexo turísrico, escola (já em.

funcionamento) e centro esportivo, E você
ainda terá toda a infra-estrutura de água; luz,
calçamento, etc. Pelo preço (os lotes são a

"

partir de' e-s 6.912,00 mensaisjdá até para �

comprar mais de um.
' ,

Garantindo seu investimento estão a

Cainboriú de Hotéis S.A, e à Patriarca
Corretores Assocíadõs de Imóveis, empresas ,.

com grande experiência no setor imobiliário,
que já comercializaram importantes .

, )

empreendimentos do gênero. '

,

I'

Agora pare de pensar e comece a

.

f planejar uma visita ao Jardim Praia do Grant.

Não deixe essa oportunidade passar, consulte
já a Patriarca. ,.

,. , ,

I
Afinal de contas, no Jardim Praia do

Grant as férias vão .de janeiro a dezembro.

E��reendimento:'

,

.,
'

Camboriú de Hotéis ·S.À.
Vendas Exclusivas:

Patriarca Corretores Associados de Imõveís
Sede Própria: Av. Brasil, 1.562
Telefones: (0473) 66-1038/66-1988
Balneário Camboriú - SC

�

,

Informações e Vendas

Jar&guá do Sul
Imobiliária Menegotti Ltda
,Av. Marechal Deodoro-da Fonseca,
855 - sala 104
Rone: 72-0031

,

LOTES A PARTIR DE
CrS6.912,OO MENSAIS

Join�e - Fone: ' 33-8888 São Bento - Fone: 33-0071,

I'

CHEVETJ,E NOVO
EM 24 MESES'�

, ,

sem 'entrada e com

,;;,;:;:;,;,iC"'.'�.:::entr:e imediata.

Imóvel ""melhor investimento· contra a,' inflação
. "

TEMOS A VENDA OS OLTIM'OS LOTES DO JARDIM,SAO LUIZ -

JARAGUA ESQUERDO

Em pr;ee·nd im�\n t� s

'M are atta

I m
-

o,b i I' i á r i o s
,.

.,

.L td a.

Mal. Deodoro, 1 .179 - FQne 72:-1136
--�------�------�--�---

-

,
,

Seré fábula? Níoj
contrei uma faixa com

'dizeres na cidade de
mingos Martins, no

do Espírito Santo. Eu
sido convidado p�ra d

· pologla em Vitória, ES,
volver dols temas de
durante o dia fui visitar
região de colonlzaçãb J
Iiana e alemã daquele
tado que, neste

"

a8

lembra Santa Catarina.
q�e lá a proporção de I
Iianos é muito maior.

A convivência Páclf!
e amiga-entre grupos dlv
sos é um traço cultural
povo da Alemanha onde.
exemplo, convivem 8

·

problemas ,católicos e e

gélicos.

.

'

Paulo, os imigrantes; japo.;
neses modificaram e enri.

queceram o cardápio, do
" brasileiro, com variadas' ver.,
duras -que 'produziram em

grande, escala e lançaram
no mercado de grande par
'te do Brasil. Isto. só para
dar um exemplo mas há
muitos outros valores
turais em cada grupo
imigrantes .

Eu fora convidado para
falar na .Assembléla Legis.
,Iativa. do Espí�i�ol Santo �o·
bre os valores culturais dos

pequenos grupos .étnlcos

daquele estado, \
tentando e·

luclda» um episódio 'que,
em

I fins de 1.981, ocupou a

imprensa do Rio e São Pau·

lo comentando a decisão de
um juiz mal infor.mado que
mandara prender um casal
de descendentes' alemã�
que não falavam português.
Lembrava eu que, sem falar
português por falta de oca

sião ou desc.uido de nossas

autoridades, estas pessoas
eram' muito mais!

'

brasllei·
ras que outros 'que falam

português e não produzem
nada para a nação, enquan·
to os dois "alemães"

.

pra
vinham de uma região do
estado que fornece quase
todos os prod�tos hortl,
granjeiros de Vitória. bem·

brava eu, na palestra, que
os índios do Brasil não' fa
lam português e são malal
braslleíros que, qualquer
português que tomou a ter

ra deles. Há muitos países
onde se falam diversas Irn·

guas oficiais como na Surça
onde se falam quatro lín

guas
. especiais: o alemão,

. francês. italiano e' ladino-
rético.

A conservação da "'íngua
e dos costumes dos "ale
mães" e "Italianos", em Sa-'
ta Catarina, é um assu�to

. que deveria merecer a aten·

ção de nossas autoridades.
Para os alunos Que f m

alemão ou italiano a es Ia

deveria propor, aulas d ti·

·po das que São �adas
ensinar a falar.: ler e

crever:o português. Ale
e italiano dev"erla ser

nado para tais alunos

lugar do inglês,
em

Voltarei ao assunto, �

(Pe. Mário Bonatti-Lorl;l
nalSP)

constância, a organização 8

a 'seriedade nos serviçoS
que produziram já produ�
industrializados que ,fazem
o orgulho mais legftimo de
Santa Catarina em todo o

Brasil e no' exterior. Os
italianos enriqueceram nQS.;

sa mesa com produtos ali.
·

mentares Que já estão ',in.
corporados à cozinha brasi.
leira, além de outros traços
cl:ulturais. No estado de São

. ,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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SEMANA DE 28/08 &- 03/09/82

Com�çarn hoje as competições
Oli'Anpfaâa Sesiana Jaraguaense

Foi aberta oficialmente ontem, no Estádio M a
"

" x

Wilhelm. com o cerimonial d� abertura, a I Olimpfada Se-

si�na Jaraguaense-OLISEJA, que reúne vinte e 'cinco ernpra,
sas que a partir. deste sábado disputarão as vinte modal].
'dades ssporttvas' . Na abertura, ontem, obedeceu-se a se
guinte programação: desfile da, Bandinha "Filho do Traba-'
Ihador", do Céntro de Atividades do Sesi; desfile das 25

I,

empresas �prticipantes, hasteamento dos Pavilhões ao som

do Hlno \ Nacional executado pela Banda do 62. ° Batalhão
de Infantaria, entrada da tocha ollmpica conduzida pelo
atleta Bràz Patrício <da Weg), juramento do atlet� com

alocução do atleta Rubens Carvalho (Cyrus), declaração d�
abertura da 'I. a OLISEJA pelo Presidente ela FIESC; apre
sentação dos grupos folcl6ricos da E. B . "Roland Do�n
busch" ,e .Giardínl Lenzl". apresentação de números de gi
nástica rítmica, show concerto pela Banda do 62. o BI e,

desfile de encer�amento.
I

�S COMPEnÇ6ES

o Congresso Técnico da I.a OLISEJA aconteceu 4.á
feira à noite, 'dia 25, com a entrega do calendário d� jogos,
que será 'cumprido até o encerramento, marcado para o dia
17 de setembro. As competições .que serão desenvolvida�
de hoje a sexta-feira próxima, dia, 3, serão as seguintes"
por modalidade: BOcHA (Acarai), sempre começando �s

, ,,19h30 - Día 30. Marcatto' x Mec. Jaraguá e Weg x

,Borracharia Wolf ; Dia 31,. Energe x 'Car. Hornbúrg, e Gnel
pel. x Menefilotti;, Dia'1,o, Dalmar.� Celesc e;'Serla x Mal-

. . '.,

wee; Dia 02, lnd. Reunidas x Max Wilhelm e' Emmendoerfer
"

•

x Perdedor, Jogo 3;. Dia 03, Vencedor Jogo /1 x Vencedor

Jogo 2 e Vencedor Jogo 3 x Vencedor 4. ,DO�INó (Sesi),
inicio 19h30 - Dia 31, Dalmar x Cyrus, Max, WillÍelm x

/
'

'Marisol, Mec. Jaraguá x Mlrtes, Weg x Seria. Energe 'x

Bôr. Wolf, Malwee x Emmendoerfer, Menegotti x Ina: Reu

nidas. Dia 1. ° � Hornburg x Macatto, e Jarita x Perdedor

logo 7. O� jogos dos dias 2 e 3, já serão'válidos pelas
\ . \

f

EstADO DE SANTA CATARINA ,
_

PREFEITURA MyNICIPAL Di:' JARAGUÁ DO SUL

lEJ N.o 866/82 "

,Autoriza o Chefe do Executivo Nt1unicipãl
celebrar convênio.

'..

VICTOR BAUER, Pre�eito Múnici'pal de
Jaraguá do Sul" Esta90 de Santa ,Catarina, no oso
e exercício de suas atribuições.
." Faz saber",a todos os habitantes deste
Município' que a Câmara de Vereadores aprovou
e e1e'sane�0na 8',seguinte'Lei:

'

Art. 1.° - Fica o 'Chefe do Executivo Mu
niCipal âut'orlzadb Ei cêlebrar' convênio com a EM�
PR'ESA BRASILEIRA DE TRANSPORTES URBA
NOS _;_'EBTU ....-�e:oU 'éoYn ä iiltérven'iente SECREl
TARiA '005 t'RAt,j'SPÕ'RTES"'ltö'BRAS �sf6 _:;
bem corno ;com öutr:bs órgãos 'dOiGoverno Federal

Ie EstadUal. "'," ,

1
'

'Art. �.,.o_- Qs r,ecurs0s provêm'ientes do
convêni,o de que, trata ,o artigo 1.° ,desta lei, serão

, aplicados no PROGRAMA DE PAVIMENTAÇÃO DE
BAIXO CUSTb EM' ÁREAS 'DE BAIXA RENDA
PROPAV. � ':. ",'

Art. 3.0 - Autoriza, também, o Chefe do
xeeutivo MUl"licipal"a�assinar; sempre 'que neces

�á�i9, qualquer aditivo que l[)e relaciona com o

,Convênio e exe,cuçã0, d01prográma. '

-
-, Art. 4.° ,�,:Es'ta -Lei entrará ,em vigor na

'tIata d'e' sua' publicaÇão. . ,', ,"
" ,

, ,PALÁCIQ:GA PR'EFEITURA'MUNICIPAL
DE JARAGUA DO SUL, aos 1.8 dias;.. do mês de
agosto de' 1982.

- ...

, " VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

A presente. L�i
-

foi :r.egistraqa e publicad�
nesta Diretoria de Ex'hediente, Eaúcação e Assis-

. '1ência' Soctal, aas' ·H�"dias do" mês de- agasto de' ,

, 1982: " .. -.. ..' .� , , '. ,',
I

' ' ';;,

ASTRIT Ik. SCHMAUCH
ßlrétora'

semifinais. ' FU1ÇBOL DE SALAO (ARMALWEE) - iní-

cio 20h30. Dia 30, Bor. YI�lf x Malwee e Marcatto x Ma-
"I

risol. Dia 31, Marquardt x Jarlta' e Frigumz x Ind. Reu-
nidas. Dia 1.0, Gumz Irmãos x Gneipel e Emmendoerfer

)C. �et. João Wiest. Dia ,02 (Arweg) - Mer;Jegotti x Dal

mar. Dia 03 (Armalwee) - Energe x Max Wilhelm e 'Cy
rus x Weg, começando às 21 h30. "ANDEBOL FEMINII\'Q
_(Armatwee) - início 15h30. Dia 28. hoje, Gyrus x Dal

mar, Weg x Marlsol e Ind. ,Reunidas x Jarlta. HANDEBOL

MASC�L1NO (Armalwee) - lníclo 19h30. Dia' 1 .

o
-;- Me

negotti x Cyrus. T@NIS MESA FEMININO (Al'weg)
início 19h30. Dia 30 - Weg x Ind. Reunidas. Dia 31

Malwee x Marisol. Dia 02 - Ind. Reunidas x Malwee.
1
Dia 03 - Weg x Marisol� TeNIS DE MESA MASCULINO

(AlWeg) - infcio 19h30. Ola 30 ..:.... Cy.rus x Mirtes e Weg
x Ind. Reunidas. Dia 31 - rJlalwee' x Max' Willlelm

Jarita x Emmendoerfer. Dia 1 .
o -' Dalmar x Marcatto,

f

Marisol x Marquardt e Menegotti x Perdedor do Jogo 1.

Nos dias 2 e 3 , hoverä rnals quatro partidas VOLEIBOL

MASCULI�O (Armalwee) - infclo 19h30. Dia 30 '- Ind.

Reunidas x Jarita. Dia 31 - Malwee, x Emmendoerfer.

Dia 02 (Arweg) - Max Wilhelm >( 'Weg Ei M�rcatto x M�
risol. Dia, 03 (Armàlwee) - Marquardt x Cyrus e Dalmar

x Menegotti.
'

XADREZ (Clube Jaraguaense de-�rez) _'
inícib 19h30; Dia 30 - Weg x Marisol e Jarita x Malwee.

,

:Oia 31 - MI1X Wllhelm x Emmendoerfer e Marcatto x' Ja

rita. ,Dia 1.0 -, Weg x Emmendoerfer e Malwee x Max

,'Wilhelm. Dia 02 Marisol 'x Emmendoerfer e Marcatto x

Max Williielm. Dia 03 - Malwee x Weg e Jarita x Max

Wllhelm. VOLEIBOL MASCULINO (Armalwêe) - inicio

19h30> Dia 30 - Max Wilhelm x lnd, Réunidas. Dia 31
.\

� Cyrus x Malwee. Dia 02 - Marisol x Dalmar e Mar-

quardt x Jarita. Dia 03 - Vene; JogQ 2 x .vene. JogQ 3

e Vene. Jogo 1 x Menegotti. CICLISMO: A prova cicl�

tica s'erá neste domingo, com, início às 19 horas, na Rua

Reinoldo Rau. ,As' modaÚdad�§�,,�ãº ..c���_>, çp.w��m a

ser, disputadas somente no pr.óximo final-de-seman�.
'-' , t

, ,
.

. . '

Autoriza' o Chefe do Executivo MUI1.icipal
a contrair empréstimo externo.

ESTADO DE SANTA CATARINA ,

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ,DO ,SU.L ,

LEI N.o 867/82,

VICTOR BAUER
Prefeito Municipal

'A presen�e Lei foi registrada e'publicada nesta'
Diretoria ,d�', I;:xpedierité,l. Educação e Assistên�ia
Social, aO$ 18 dias cf:; mês de'í3gostö'de-1982;•

,t"
." ,_'.

.

,';'1;" ,'o I'
.'

I'

ASTRIT K SCHMAUCH
,

O'iretara

AMOR E TRABALHO PELA EMANClPAÇAO'
Temos 'a -sati'sfação de" congratular o' povO' operoso de'Guaramiri� p'ela
'passagem do' 33.0 aniversário de' emancfpaçao politica-administrativa do i

Municfpio, esperando �Ü�'i' o
.

progresso' e
,-

de'SEmv.olvimento tontinue em
1

� I
-'

'

crescimento.

". .' t�. . '."

9

.-.

4i't-
'

,.-
,I , ,i

qualidade de clube promotor. �os qua
tro anos de sua reallzação, até aqui, os
títulos foram conquistados apenas por
uma equipe, a do Pinguins de lndalal,
que vem a Jaraguá do Sul, para nova
mente bisar,as conqulstas.
VARJAO/82 - Começou domingo pas
sado a fase. final do IV Campeonato .

Varzeano de Futebol-Varjão/82, em dls-
, puta do Troféu Durval Vasel, 110 está
dio Antônio Ribeirbo, na Ilha da Figl,lei
ra, entre as quatro equipes finalistas.
Os resultados: Santo Antônio 4 a 2 Sem
pre Uilidos-' e Estofados Krause 1 x 3
Vila Lenzi, Jogo este

'

protestado pela
Krause, unicamente por não .concordar
com o -trlo de arbltraqem do encontro"
que, segund,(} o alegado, não foi aquele
acordado. -Neste domingo, pela segun
da rodada da fasé final, jogam Santo
Antônio x Vila Lenzi e Sempre Unido,S-x
Estofados' Krause.

'

à, "BARR4QUINHA
n

, ,

Confecções, tecidos, calçados, 'presehtes � artigos infantis, I ,à
"

vista,ou pelo crediárie.

CICLISMO - FOi realizada domingo, na
Cidade de Taió, Uma nova etapa do Cam-

,

peonato Oatarlnense de Ciclismo. A
prova teve três corridas distintas, em

trajeto. multo acldentado, sendo 80 qui
lômetros para categor:ia principal,' 40 I

para a novatos e 20 quilômetros pará
a prova exclusiva dos taloenses estrean
tes. A equipe Weg, de Jaraguá do Sul,
novamente participou, com Sílvio Bober-'
to Ewald obtendo a se�unda colocação

.

na categoria principal, vencida por Afon
so Gentil Ramos, do Besc. Nesta mes
ma categoria, Roberto César Nicoluzzi
flcou em oitavo lugar e Jonny Cozzarin, ,

,

por problemas mecânicos, não concluiu
a prova. .

/

, Sílvio Roberto Ewald, déclmo-qulnto
colocado na Prova dá lnoonfldêncla (Be
lo Horizonte) e na Prova 9 de Julho
(São Paulo), foi convocado pela Federa
ção Catarinense de Ciclismo, para in

tegrar a seleção que irá disputar os

Jogos Desportivos de São Paulo, cuja
competição corresponderá ao Campeo
nato Brasileiro de Ciclismo Júnior. Vai
longe este garoto.

VICTOR BAU'ER, Prefeito Municipal de

Jaraguá do Sul, Est'ado de San�a Catarina', no uso
; e exercício de suas atribUições.',

Faz saber a tudos os habitantes des�e Mu-

nicípi,o que a Câm�ra de Vereador�s aprovou E1 ele
sanciona a seguinteLei:'

,

Art; 1.° _:_ Fica o Chefe do Executivo ,au�
,

torlzado ii contrair empr�stimo externo, d,irets;,"
mente' e ou através d'a' SECRETARIA DOS TRANS- .1

PÖRTES'E OBÀÂS e'EMPRESA BRASILEIRA DE'
'TRÀNSPÖRTES URBANOS, - EBTU, até Í)' valor
d� CrS '100�OÖO;OOO,OO (Cem milhões de c'l'uzeirós),
junto ao BIRD - BANCO INTERNACIONAL DE

RECONSTRUÇÃO< E' 'DESENVOLVIMENTO; , J

I
' Art. 2.° ---- Fica áutorizado também o Cre- 'jfe do Éxecutil)io a asSinar contratos e eventuais

aditivos, para O' ,cumprimento das exigências de-
"

,

. correntes do empréstimo definido l'l6 artigo 1.°
dashi lei, bem como, da,r em garantia Bens Imó-

veis e ou outros recursos pertel"lcéntes à Prefei
tUra MunicipaL
'.

Art. 3.0 ..- Esta Lei entral"á em vigor 'n'a

datal de, sua publicação. .

,
.

PALÁCIO DA PREPEITURA ,MUNICIPAL
DE JARAGUA" DO SUL, aos 18 dias do mês de

agosto de 1982.
'

e

SELETO iÉ CAMPEAO - A Liga Jara-
'guaense de Futebol promoveu domingo
à tarde, a realização, do Torneio Infcio
do Campeonato Regional da 1.a Divisão
de Amadores, no Estádio Max Wilhelm,
do qual participaram as cinco equipes
inscritas. Na partida de abertura, Estre
la e Seleto empataram sern abertura de
contaqern, porém, na cobrança de pena
lidades, o Seleto venceu por 4 a 3; se
guidamente, o Juventus fez 3, a O sobre
o Botafogo, -Baependí 1 a 1 Seleto', que
tomou a vencer nos pênaltls por 4 a 3
e, no jogo final, um novo empate, 1 a

1, entre Juventus -ª- Seleto e outra vez,
com incrível dose de sorte, Seleto 4 a 3
cobrando penalidades. A equipe guara-

"mirense tornou-se desta forma campeã
do Torneio Início e o Juventus ',ficou em

��J!un�C?.Jl!�" "",,' ,

A largàaa dó campeonato será no dia
5 de setembro, segundo ficou, decidido.
'No,deoor:rer desta semana, o preSiden
te, Mário Vitório Rassweiler, da Liga
Jaraguaense de Fuiebol, elaborou a ta-
bela de jogos.

'TCRNEIO DA INDEPENDI!NCIA .- O
departamento de bolão do Clube Atléti
co Baependi, determinou para os dias
11 e 12 de setembro,' a realização, em

suas/canchas, do V TQrnelo ,da"indepen
dência, em' disputa do �egundo troféu
transitório "EllIgênio José da Silva" ..Oi-

.

to das principais eqUipes-de bolão do
Estado'participarão do Torneio: Pinguins
'de Indáial, Guairacás de Timbó, Floresta,
de' JOlnviUe, Vasconcelos, Drumond de
Itajaí; Barriga Verde de,' FlIorianópolis,
r>aysandu de' Brusque, 1.0 de Julho de
Lages e, Baependi de arag'uá do Sul" na

" '

"

CAMPEONATJ BANCARIO - O Cam

peonato Bancárlo de Futebol de Salão,
teve desenvolvida sábado a sexta roda
da, no Ginásio de Esportes, "A.-;tur
Müller", apresentando os seguintes re

sultados: Bamerlndus JS 2x4 Nacional,
Sulbrasileiro 7 x 1 Bamertndus GM,
Bradesco 3x5 Besc e Unlbanco 1xOlt.aú.
Neste dia 28 não haverá rodada, por
ser o dia do bancário, mas somente no

dia 4, com as partidas entre Besc x Ba
merindus JS, Bamerindus GM x Nacio
nal, Sulbrasileiro xItaü e Unibanco x.

j.

Bradesco. '

,

CITADINO JUVENIL: NOVO JULGAMEN�

TO - A Junta DisCiplinar Desportiva
da Liga Jaraguaense de �uteb9t deBa
Ião, reuniu-se dia 19 último, no S�s,i,
para apreciação e julqamento de värtos
processos, que tinham como reclaman
te a própria JOD e o Grêmio Recreativo
Jarita, sob a alegação de terem infrin
gido di_spositivos do Código Brasilei.ro
da Junta Disciplinar Desportiva. O ,atle
ta osé Moacir Garcia, da Mirtes, roi a

penado em 100 dias; ficando, nesse' pe
ríodo, impossibilitado de participar de
qualquer ev.ento oficial; Nélson C:0tnin
'(Manéca), atleta da Rio Molha,' apena�o
em 30 dias,; Orlando Lescowicz, da 'Cy
"us, 50 dias; Cláudio Gilbertd Narlóch,
da Cyrus 'também, 360 dias, p(!)r ser rei,n
cidente e, Rubens Carvaiho (Rubão), da
Cyrus, foi absolvidQ. E quanto 8' ififrhí
catla questão da decisãp do ,citadino' jU
Venil, partida paralisada aos 14 minutos

�a 'segunda fase, comll,a vitória da 'Ur
bano sobre a Jarita por: ,4 a 2, realizada

,

dia 7 d� a90$,to e, protestada pela Ja�
rita sab a alegação d,e irregularidades
funcionais da WFS, a Junta decidiu,mar
car um 'novo julgamento P!'lra Q"dia' 2
de setembro, com a presença,;;(Iasi,par-

, tes interessadas.

" .

,�.

.'. =;..,
I'. ,.

,:':1, •

RlIa 28 de Agosto - Fone 73-216 - Guaramirim .....- $�ntà Catarina.
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du�ndo Guaramirim comemora o 'seu 33.0:anhfersárió de eman�i,�'
pação, r�ndemos nossas justas �Oll)ellaQ�ns{ a �od� a �!J�,.9rdeira fil ,operos�.

'

populaçao que, através, do �ú ,tra��I,h.o, té "ed)�imi�m.o! 1[aF;lsforma este,

rn4niçÍ;pi� em,.um dos mais desen.volvi�O� �Q, E.�J�d<? ,Au,niao ,qo povo cqm'
o podet públiCO municipal, tem sido o' alicerce de s!J�stentação, sobre' «;>
qual Se, edifica o vigoroso prQgresso de Guaramirim e, de sua coletividade,

.\,

i ('

•

'"tl\

.

','I

•

, Jl.S Loj�
.

e Supermercados .

�;a BreIthaupt
do 'Sul G'uaramirim e S:ão" Bento do S.,.I.

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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As aootao',öes �d,e ""Fláv,io'Jc,sé��---���-.....oi-""""'-------------------��
� ", 1 .12. - Com o intuito' de descentralizar as incentivo à inicl�tJva. ,

. ações da Delegaçia Regional de Polícia, 14. - Começou' ontem, com d��fl
o Dr. Adhemar Grutiba, delegado regio-. cavaleiros pelas ruas· cent.rais de c
nal, está mantendo contactos com os o I Rodeio Crioulo de Jªragu'á do S
prefietos de Guaramirim, Corupá, Schroe- CrG "laço Jal'aguaense", que tem
der e Massarnaduba, para implantação de tinuidade neste sábado e. dóming
postos de indentificação, vlsando a" ex- canchaã do Sr. Augusto Demrac
j)edição e revalidação �e ca,rtéiras de quilômetro quatro da -,Rodovia' ja
ldentldades naqueles munlcrplos, Como C(i)rcupá. A p�ogramação prevê pai"
à instalação de tais postos" demanda in- sábado, às 9 horas, o lnlclo das co
vestimentos, possivelmente a GRP, de- tições Ie ao meio dia, churrascada à
pendendo do interesse de cada prefeito, ,

i da gaúcha,; às, 14, horas, continul:!ção
deslocará uma equlpe a esses inimicí- competições e, �s 21h, baile no JUVe
pios; para atendlrnento em dias e, horá. com "Os Filhos do Ri.ncão"· Am'anhã
rios pré-determinados.

'

mingo, 9 horas; mlssa crioula e, ao.'
13. � A cultura da banana, bastante ex- reinício das' competições. No final ü

'H>' _ Já são por demais eonhecjdas as piorada em nossa região, será mostrada de, um encontro' dançante, no lEst
artimanhas do. ex-deputado e camdidato a 'de- durante 'a I Exposlçäo Estadual, em Ga- ein Nereu Ramos: Do resultado. fina

ruva, . nos dias 2 e 3 de outubro. O Sr· 1'0 do I Rodeio crloulo, 20% será
putado estadual, Roland Do�nbusch.

"

Em join- Leopoldo. Hoffmann, Presidente do COIiJ- nado, a APAE, de daraquá do Sul,.
vllle, os peemedéblstas estão "berrando" com selhe Fiscal da Cooperbanana, em recen- atitude '{Jas mais louváveis, des orga
as constantes' investidas de Dornbusch. Mas, te assem�léia da Amv�li, rpe�iu apoie e dores.

.

o mais inc�ível é o que o jornal "Extra", de :-.... -_------_-----_"""'_----....�--'!!"_-.....
Jo'inville, de tendência oposfcterqeta, revelou
dias atrás: . DornbusCh. foi, 'a .

Barra Vel�a com
a intenção de obter apoio à' sua. candidatura
e, com!il sempre, oferecendo dinheiro, no en

tanto, impôs Gondi'ção: "vocês assinam uma no

ta
. prami�sória 'em branco., Se eu não, COA

seguir (i)S votes necessários' pára me eieger,
venho cobrar depois _o dinheiro". Sem comen
tários.

\ I
'

, , .

',' ) _1'."- t ..... , "',,"
,11. _: A recém-fi.méláda As;;ociaçã<i 'de Ad.-

vogados de .Jarag�á da ,Sul; 'objet!) de reporta
gem na .edição �nterior, presidida pelö Dr.,

, 8 o' _ O orçamento da Câm?Yii de Verea- Hl!lmberto Pradi, tem, agora, ° seu quadro di-I'dores de Jara!!juá do ,Sul (ilara o próximo ano retivo completo:' vice. presjdente-Alidor Lueders, '

será de Cr$ 52.100,000;00, para as atividades,' ,1. o secretário-Irineu José Rubini, 2. 0, secre"I',legislativas. Ê boin ilemD�ßr que as desj3e- tária-Odilon Raizar; 1. ° tesoureiro-�itóri'o Altair

sas ser�o maiores, 'pOis que o númer.o de ca. Lazzaris, 2. o' tesou�eiro-Reinoldo Murara, di"
dei�as será elevado de tr.eze pa�� ,q�irnze. Os' retor social Osmar Dutra'.- Conselho FIscá('-
novós edís,' que� assumir�o em fevereiro do Efetivos.: Friedel SChacht, Dimas TarofsÚ)
p�éxim� ,ano, deverão receber:. mensalmente Vanin e Murillo Ba�reto de Azevedo., Suplentes:,
ce�li:a de �em mil cruzei,ros. Se'não mai�...

I

Altevir António Fogaça,Júnior,Avelino Rui de Car-
9. :..._ Em comemoração aos 40 ano� ,do' valho e AtilaAo'Zinda�s. No ,dia 20 (ilassad0� esteve

SENAI, será reali:z;adö o {o Tor�eio, Napional �� Jar�guá do Sul, I? Pr.esidenfe ,d� Gai:<a: de As� Na (jata de hOje, o m'unicípio de'

de, Formação Profissional <10 SENAI, competi. slstênc,a dos Advogados, Qr.,Tulio C�sar G9n- G!1aramirim comemora o trigésimo.ter-
ção que rel!mirá alunos de ajustagem ec tornea- dir, de Florianópolis, (i)caslão em que reuniu-sé ' cairo"aniversário de émancipação ·'pOIí.'

. ria., Segundo o Sr. Qefl!o Vasel, A�nte de com. o p�esidente, da. AAJAS �. al.guns advoga. tica administrativa. A comemoração, do

For!llação, Profissional, esse To�Aeio visa pro.
dos da cld�de ·e a�smol!l , .convê,mo ?O� o L�- 'acontecimelJto dar-se-á através de com·

mover a melhorià da. qualidade da formação boratório Ceaclin, para assistência aos cau-' petições esportivas é promóçÕ�s so-

profissional e, �a melho� integraçãó eAtre os
sídios associados. A Associação êelebrou .ciais, coordenadas por Mário' Sérgio Pei:

depal\tamentps
-

regionais do, Senaj, bem cori\o convênio cem a Clí�i'ca Santa 'Cecília, para x_er, 'pelo p�esidente da CME 12;\ç1io ,Car-
,

incentiva,r um 'mélh(i)r, nível de desemj3enho dos' atendimento na' área'médica·e ,o' próximo pas-
108 Peixer e pelo prefeito Salim .José

'.' .
"., De,quêch .

' ,;-'
ahmos dentro' de cada ocupação, promovendo

I'
so.

I � a ass,inatura d.e Ce?Vê.�io com u.m, odonto-,' "
I
a participaçãb dos mesmos dentro i de testes c,�mco. ,

-,
,

.
,

'
Ó prográma de atividades cgmeça

:
às; 9 hOras,. com corrida � uma distância
de mil metros, para o sexo feminino: às
1'0 horas; o mesmo percurso, na cate-,

90ria mirim másculino e, às, �1 horas,
três mil metros adulto, com saída do
Ginásio de Espdrtes '�Rodolfo, Jahn". '

Às 14 ho.ras, nesse Ginásio; começa üm
torneio de voleibol, com seis partidas:
leção "B" Gl!lara,mirim x Consul (Mascu.
'Ieção -B" Guaramirlm X Consul (Mascu
lino',' Laboratório Catarinense x Consul
(fe,ininino�, Perdedor Jogo .1 .x Perdedor,
Jogo ��' Perdedor J090 3 x �eleção Gua
ramirim (feininino) e, no finál, Vencedor

\ ,

18 . micro, pequenas e médias' empresas cata
,

rmenees. De Jaraguá do 'Sul, a Artama Me-
talmecAJiJica' e a Metalúrgica Zanoni. O even-:
to. contará cem a (ilartiçlpaçãa de pr<ßutos
pertencentes a quatro grandes seteres empre

, sarlais ; I(metalmecânjco, eletrçmecänlco," eie
tro-eletrênlco e subcontratação de serviços es

peclalizádos) ,. que deverão superlotar os stands
destinados à exposição. -

6. - Em centlnuldade do Projeto Jaraguá
1I"realiza-se no período de �1 de agosto a LO,
de, setêmbroo, o módulo "Legislação nabalhis�
ta", que terá como dirigente o Sr. Laércio da ,

Clilnha Silveil'a, Chefe do Posto Regin0al do
Trabalho de Jaraguá do -Sul. O eventó será

.

no Sesi, 'das 17 às 20 ,horas.
T. ,- Deo,tro dá Semana do· Excepciolilal,;,

que termina neste sábado, a Associaç,ão
'

de
Pais e Amigos. doa Excepcjolilais de , .,Iarag_yá,do Sul, promoveu no dja 24, um pedágiO, com

postos nas ruas Procópio Goines, Marechal
Deodoro, -Jolnville, Epitá�lo.· Pessoa e ReiAol
do Rau. A arrecadaçâo foi ótima, Cr$ 284 mil.
,A comunidade de Gl!laramir.i!il1, também

engajada li causa do excepcion�l, (ilromove ho-
'je', ,um pedágio, cmja', arrecad�ção "se�á 'rever
tida a Apae de, Jaraguá. Da, mesma forma, 20%
do total arrecadado no rodeio "crioulo, . e�
realização' desde ontêm, será em

. benefrcia' dá
Apae, qMe;, jUAtamenté com o Centro 'de Ati�i.
dad,es do 'SEIsi, está promovertdo n(i) Centro de
de' !n,for�ações l''!rísticas, a�é o dia .30 UI;n I

bazar beneficente.' ", ,

'

,
1. - O Colégio Estadual Abçlon Batista, o

m�i�r educalldário de Jarâguá do Sul, da rede
oficiai, terá até o 'início do próximo ano le-
tivo, um novo melheramento que \lirá ju'ri'tar-se '

a série de obras recém-cenclutdàs. Na: eexta-
.feíra, dia 20, o Secretario Paulo Gouvêá' (da
Casta e a Associaçãp de Pais e Profeesores
assinaram termo de convênio que' prevê (i) re
passe, pelo Estado, de Cr$ 2 milhões, para a

construção" de uma 'sala-ambiente para a ha
bilitaç,ão em cons�rução civil, à nível de 2. I)

grau. ,Esta sala, de acordo" com o- dlreter..
, Pref, Dolcídeo Menel, 'terä 90m2, estando o

projeto já concluído, inclusive' o ,aliderce, o \
que facilitará a rápida' .eêliticação do prédio,
assim que liberada a verba. .0"Abdon Batls
ta" tem também concluídos 'os projetos para a

I futura construçäó de I!Ima s�la-ambiente para
o curso de auxil'iar de enfesrnaqern e outra

. p.Bra desenho, ,

. 2. - A ,!,\DJORI/Sp-Associayão cios jor- ,

�a'il3' do" int��ipr ,de San,ta Ci:ltarina� presidida:
pelo c.enfrade José Paschoal 'Baggio, do' "C(i)Ii
relo Lãgé�í:j,i"/re\Íne-s'e' em . assembléia geral
'RI'!ste" sábái:ld, .

à 'parlili das 9 ,boras, em Rio
·do ::8ul, nas dependêriCiaSl 'do jQrn�lI "A. Folha
dOi,Alto :Vale",,:> par�, aprovação dos estatutos

• �oci�hl da .,entjd_ade 'e' seu r-egistró perante os

órg�o.s' cOllmetent-es, bem' como, palia analisar
e "discutir as mat�"ias que serãó levadas' ao

Congressé 'i Nßcianal 'da Associação Brasileira',
"dos ,J,ornais, do Interior", dfl 7 a' 11 de outubro,

, em, São José .dos' eampos�S�.' O "'Cor,rei(i) do
Povo·, como ',associado e órgão co-fundador da
ADJdRI/SC, á(j' ladQ dos ,demais jornais fi·lia·
'dos, temará part� nos trabalhos.

'

3. _ Baseado em 'exposição' de motivos
do ,Ministro' Del�im' Netto, o Presidente ,João
Figueiredo 'aprovoM a concessão de auxílio;.'
.finan,ceiro na ordem de Cr$ ,.186.. milhões, a

fUßdo perdi�9, para 51 mumicípios\ de .11 Es
tados. ,DesFes, quatro são de ßanta Catarirna:
Santo Amaro da Imperatriz, Rio do Campo"
São José e, Guaramirim, que receber� Cr$ í 3
milhões. O Salim está vibrando com' esta
receita ext�a.

,
i

• ,

;-
,

"

4. -, Jaliaguá- �o �ul ,!'leverá sediar .no,
próximo dia 4 de setembro, o. encohtro. d(i) 8. o

Grupo Regional de Estudos �Ari Silveira de
Souza", que reúne d02!e promotor.es de jU8,ti6a '

que atuam .nas Comar.cas de Joinville, Jaraguá
,do Sul; Guaramirim e São, .Francisco do' Sul,
com, ii final,idade de discutir p a(ilerfeiçoamen-
tol dos trabalhos il!Jrídicos e demais' aspectDs
referentes a classe. O coordenador deste
grupo é e Dr. 'José' Alberto Barbosa, Promotor
de': Justiçl:j da, .�. a -Vara da Coma'rca de Jara-

, gUQ do SuL ,

"5:�A- Feira B�asileira, de ,Negócios (Fe
bran);' q�� s�rá reálizada de 15 a' ?2' de· se
temb,õ;"riÕ pavil!tão da Bienal do ',Par.qoe Ibi
rap«era, ,em;"Sáo, Paula; tbr� a partipij3ação de

.

serhelhantes aes encontradas no merpado de
trabalha. O pr�meiro I

classificado do Clm
.tro de Treinamento de Jaraguá do �ul recebe
rá, um prêmio e' pan:icipará 'do concurso em

. âmbito estadual. i E' <> primeiro colocado à

níval de" �stade, coinp�tirá com o' campeão
dos demais estados da federação em provas
teóricas e práticas,' a. Serem realizadas no Rio I

de Janelre,
j

., ,;"
,,-'1,,1

\'
. I

\
,

'SMta Catariná iem suas singularida- POT, Lígia, Doutel de Andrade; do
des� Os' pri,Dcipais ,redutQs· eleitorais, PTB, Osmar Cunha, e do PT, Eurides
por exemplo. estão fora da capital, Ao- Mescol<>tto, não' chegam a pesar nas pes': '

rian6polis - ficam em' cidades cOrno quisas. Ainda assim, laison BarFeto, 'o
Joinville. "Lajes ,'é Blumenau," 'e todas principal candidáto oposicionista, não
elas(são ndiejonais centros oposicionis- vai bem, c�ntinuando estagnado em seu

, .tas. É Já. justárilente, :ql:le o candidato segundo lugar.. Seus correligionárias
, 40,· PDS, 'Esperidião -Anlbl, concentra (> acreditavam que a definição dos candi
principal esforço, de sua campanha:"criti- datos a deputados, prefeitas e vereado
cando as �qmipistrações IÍll:lnicipais,' ele ,res inverteria_ essa sitUação, pois o
tem a vantagem de ser pposicionista nas, '

PMDB dispõe' de nomes fortes. em Sah- '

cidades com 'maior peso eleitoral. A es- ta Catarina. Definidas as candidaturas
, ;n-atégia tem dado bons, resultados para no entanto, -frustraram-se as esperança� .

Amin, e uma scguran9a, q�e j� o faz peemedebi�tas: Barreto caiu 2 Pontas.
\

_,'aproxi�ar-se d�. co�quista dá maioria
..

do eleitorado. Como em ol:ltras Estados ,

onde a campanha se bipolarizou, entre '

aPenas dois can�idatos, a. vincllla�ão'dos votos em Santa Catanna beneficia ó

PO,S: qu� .jRareç�, ter •. ':7ncido, seu� pro�
151emas . cam o 'e""govemador. Antônio
Carlos' Konder Reis e )ßcb�l;lo: aos
índices de Amin o�' eleitores, que lhe
cpml fiéis. �, .

'�
':.

�

":.' �

A oposição c�tarinerse está' unida',
<;Ientro do PMOB, .pois os,c�ndidate$ do

/ ,

PDS, 45%
44%

35%
27%

>

" 10ft.
f%

"

1%' ,

"f,%'

J"rgeKonderBornhausen
PMOB.
Pedro '"0 Campos

pr

sc
·prB
JoãoKa_snok,y 'i'

,
.,

POT '1%
. �

Acac,io Bernardes

.Guararnirim Comemora aniversário

atividades ��p��ti�as e sociais i'

,!',

"
\. (t. .1, f"

" I"
Salim José Dequêch - Prefeito de Gua- rami�im '

f'
,

'. '.
"I

" 'I "�

do ,_logo 1 x Vence,dor ,do JogO 2.
No' Estádio Municipal "JoãQ B'

chardt'j, três partidas de futel:íof
'

,Rrogtamadas, para marcar a' inilliigq
do sistema de iILil1,linâção:" .181l-Vetera
Seleto x:Veteranos Avaí, 19h15-Väie�
Guaramirim x Serrinha ;(Blume��I!I) 'e

, 'f" "

.21 boras-Seleto x' Misto do- JEC.· ..
nhã, dia 29, no mesmp Estádio, j'.

'às 8h-Roja x 'Flamenguimho, 9b-Ser�na
x Energe,' 1Oh·Juv . Avar x Botáfóg
11 h-Coelho x GraA'ad?, 13h-Con:iceirll,
Lojas Klein, 14h-Movidos a Alçool<
Saldanha, 15h-Cachoeira x Poço Gran

.

e, às 16�-Avar x B�ependi. '

'

Na .modalidadé de futebol de Sàl

rjO "RodQlfo .!I,ahn", jogarãQ às 9 l'Ior

,Seleção B' Guaramirim x Seleção
Massaranduba e, às 10fu,15, Seleção
Guarámlrim x Seleção de Jaraguá do S

Na área. social, às 22 horas d

sábado, baile de 'rei da Socitidade Ati

dores D.iana e, domingo, a partir, Q8S 1

horas, tarde dançante na Diana, C0m

fu Discoteca, Ara6Jo.

�Corupá: vaCinação clnig,a e' feUna no '

mêsde setembro
'

----'------��'�-- ..

No período de 01' a 03 de setem

bro, a Secretaria da Agricultura e ,do,
,Abastecimento, através da Companhià'
I.liltegrada de DesenvolvimeAto' Agrícola
de Santa Catarina, juntamente' com a

Prefeitl!lra Municipal de Corupá," desen
volv�rã uma nova campanha anti-rábica
Ganina e felina naquele municfpio, com

a finalidade de proteger a população
contra a raiva, alem do próprio rebanllo

, �o\lino, suíno e eqüino do municrpio. '.

A previsão é de vacinar 1.300 an i-
- I- \

mais, entre' cães e 'gatos. A vacinação
será executada par uma equipe de um

médico v�teriná"io, dois auxiliares a-,

grol]ecuários da Secretár;ia da Agricul-
,

,t�ra, e dois auxiliares da Prefeitura I\II�-'
nicipal, que percorrerá oS' pos�s insta-.

'lados na zona. urbana e' rural, nos se

guinte� .

dias, horários e locais: 01

s�tembro - das 8 às 12 11, na Ca

. Cometeial Tureck, das '13 às �5h,
Escola Rio �aulo' e' das '1'5h30 às' 17h
na Escola Isabel :.Aito. 'Näq�eie dia, d

manhã � à �tàrdei haverá vaciliador
Junto a Prefeitúra 'Munici�al, na sell
02 de .setembro -, das 8 às 12h -

Casa Comercial Adelíno Haulte e no
.

..,: "', .

,Ião Novo em Aho Bom""qas �3 às �7

na Escola i=rancjsc�,.M�e,s e na,Casa,

mercial Renato Welf. Dia.o3 de. SII .

bro - das 8 �s '12h, na Casa co'merc'

Lipinski e iia Cása Com'a�cial Adol,
Waijand e. das 13h30 às 17h30,

cola Itapocü e

"Negócio, de Oeä'sião
Vende-se um te�reno na rua Presidente Epitácil? Pes

soa. Excelemte ponto para comércio, com alicerce,par.a· dois

pisos. Preço: Cr$ 13 mil o' m2. JAfor,maçõÉls' 'pelo ,telefoÄe "

72·1444.

ÁUREA MÜLLER GRUBBA rTABELIÃ DESIGNADA E OFIC'IAL DE PROTESTOS

Pelo presentEI edit�1 de"! citação pedimos aos se

,nhores abaixo relacionados q\le .compareçam �m ·nosso car-"
tó�io para 'tratárem' de àssunt�s dß seus interesses: ADE:
'MI,R EVELlM0 FAGt:JNDES,- Rua JóilMlle, ,1�77 -, NES
TA,-:;- AL�IRA .,SCtlULZ - Ru� JQinvUfe, 2,282 ._;_ NESTA

" ....:.. 'A'LERIO' Sl'REIT, .:::. Rua 'G�' Str-ei't, 1481 - NESTA' -

ERNESTO 'KIATKOVSKI,::_ ftua Pedro P. Frenlden, 149' "

.

- NESTA .:_, JORGE, �NDRADE __.:; Rua,Mm< Zieman �

NESTA .MARTIM GbOVASKI. ;""'Rua, Ano, Bem - COFlY·
PÁ. -. -'- _'.'

Tabelíã' J:i>esignäda.�' :e;
f'"

' .
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