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É e�eYado ,O número de acidentes atendidos
pell Polida Rodoviária Estadull,,� '., ,

,

,

N,o dia 4 do corre'nte deu-se a solenidade de lançamentO do livro "Temas Catarinenses", de autoria do Prof. Dante'Martorano.' A
"

' "Em recente reunião 40' Rotary Club' de Jaraguá doceri�nia realizou�e, � Salãô Nobre do ,Palácio Cruz e Sôusa, presentes'o Governador Henrique H. V. Córdova, o Reitor da UFSC, dr. Sul. o �.o Sargento Eduardo, Pícolli, eomandante do 4.0'Ernaßl Bayer" Secretários de Estado e o mundo intelectual, catarinense. "

'

,
"

I
Grupo da Polícia Rodoviária 'Estadual" baseado em Gua-

,

Roberto Mündell de Lacerda, ex-ReitOr 'da'UFSC, na orelha do livro,manifesta-se sobre o autor, dizendo: "Dante continua o mes- ,ramirim, apresentou um resumo das átividades daque-,mo:, idealista servindo a seu Estado: intelectual continua a escrever sobre fatos de' sua terra e de sua gente. Parte desse trabalho'ele os'
'

le Posto; desde a, sua Implantação,' em 1979.' 'reuniu em, um Vdlume que reflete o éSforço do pesquisador e o Interesse'do homem preocupado 8111, que não se interrompa a c8deia de Durante 'o seu primeiro ano de atividades, houvevalores em sua te!ra, cul.tivando o amor à história e registrandO fatos que devem' ser lembrad9$ às, novas geraçõ8s.'E� obra, é relevante um total, de 82 acidentes, sendo 50 com vítimas e 32e merece a atençao e leitura de todos dS que amam aste EStac:h" I . sem vltlmas. Nesses 82 acidentes aconteceu unktOta!
'

Enquanto os livros da Editora da UFSC em'
'

,de 8Q. feridos e 20 mortos;' com 103 veicl"�s>eí1VõlvidosCO'ed�ção da EcRtora Lunardelli são adquiridos, Peto
'

J' I' 'd I d Ih d 'I I e foram comprovados pelo baf�metro 19 :'casos, de mo;-público ledor catarinense, temos a fazer um cha- UStl�1 e eltoral nomell :es(r_utl�1 ores e u Ilml
, "eta es o ':'R e to, torlstas dirigindo vérculos em estado de embr.iág�ês. De '

mamento aos leitores de i10sSa região, e�lal- ,;�;.:;��: cada 4 acldehtes houve, uma vítima fatat'
.

:
�

, ,,�, ,<
t

"mente Jaraguá ,cio Sulr onde existem intelectuais As eletções de 15 de no- leitoral, Dr. Hamilton' PUnia Soares, Çé!!ar Romero. �Màttar, No Segundo ano, em 1'9Sb, o número de aelde�tesde renömada é dàV�rám livros, às pampas, pára o vembro em Santa Gatarina, com Alves, baixou esta semana, éar!o� AZEwedo �e��i!a.:'é {lou�- aumentou' para 145, sendo 72'com vítimas e.?3'sem ví-livro "Ternas Catarlnenses", pois, .alguns 'trechos seus 2 milhões 21Q mil eleito- portaria nomeando. os escru- des Trentini. Qu�.:w� -'-. timas. O número de feridos fOI' de 108 e 'o núm�r:o"tle 'do livro dizem �i� de perto à nossa terra, quer res, mobilizarão aproximada. tinadores, responsáveis pela Membro Solon Schrauth. Es-' mortoa tz, O·total de veículos ênvolvidos foi devm'epelo q� já �oi,diVulgadO .,ela Imprensa cá 40 rin- mente 60 mil pessoas, que tra. contagem dos voteis, a partir c�utin�dóres: 'Roberto. Donath, ,constatados pelo bafômetro 32 casos dê rnótorlstás di-�, ,como é ,o caso "Gaúchos na Terra';, imblica- balharão junto as 75 Zonas E· das 8 horas do dia 16!' ne an- OI!m-!?iO" Schm!tt.,. P.9trb�C)· �nd� r.igindo embriagados.- Naquele ano, segundcfo Sargentodo na edição de 18..08:79 e" diga-se de passagem?
'

leitorais, 9.100 Secções e 30 dar térreo do- Fórum "Desern•. Radtke, Valdir Valdemár Vicen· Pícolli, da PRE, em cada 12 acidentes houve Uma víth:na,

são muitos os gaúchos em� 'cidade a traba· mil eablnes distribuídas, ao barcador João Thomaz Marcon· te, Vet:'flton d� Carva'lh� e Ma· fatal; portanto, um decrécímo-no nürnero de vítim:as' �a-'
' ,

.Ihar pela grandez. e prosperid� ,da "Pérola do 'longo de todo o Estado. Quan· des de Mattos". São eles: ria da Graça Moraes de Assis. tais com relação ao ano anter:lor�J:nesnià que aémédla
'

Vale � ltapocu", quer pelo. que representa a "he- to ao resultado eleitoral final, Primeira turma - Membro Die- Como secretárlo, geral ;foi no- diária de veículos .na SC-301 aumentasse parir }:600roína dos, dois mundes", a Anita Garibaldi, com-, ele será anuncjado seis dias trieh W. H. Hufenuessler , meado o Sr. Mário "Mülle'r- e, durante às 24: horas do dia.' "
:", " "

panheira de Giuseppe. que hoje volta a se dividir após as eleições, dia 21, sen- Éscrutinaaores: ,Antenor Gal. como datilógrafos ..:._, �dalberto E no ano passado, o Posto da Polícia Rodoviáriaem ddis, pois, q�erem-na nascida em Laguna, en- do, os números divulgados em van, José Alcides dos Santos, Blanck, Lauro O o m I n g os
.

ESU;ldual registrou .195 acidentes, dos quais 102 com ví-'quanto outros a preferem nascida nos campos de etapas, a começar pelo dia Hilário Danlel Wenk, Sílvio Ar. Sanson Radtke, Lourival José timas e 93 sem vítimas, havendo também 132 feridos eLages, na' Fazenda ,do�, como Anita de "Je- 16. gemiro Marcelino, Aotalr Ro!). Spézia, Hor�ciO Xavier, .lldo 16 mortos. Foram envolvidos nos acidentes 284 veícu-S&IS ,Ribeiro. E, val mais- longe. Tocam-nos os tra- chi e Ivete Lombardi. Segunda Formigari e Joselito Schiochet. los é embríaguês de motorlstas constatados pelo bafâ-.

balhos que falam carinhosamente cid pranteado roo Hã menos de trinta dias das turma _ Membro Waldir Octá- meteo foi de :40. Neste terceiro ano, a médi� diár,ia ,au-mancista OsWaldo, Rodrigues Cabral, co� quem eleições, para seis cargos �Ie- 'vio Rubini. Escrutinadores: mentou para 4.200, isto devido a abertura da rodovia queprivamos meses antes:lIe seu desenlace ou o ar· tivos, desde Governador" Sena- BEmQ, Fischer, Antônio, Carlos Na segunda semana de no. liga Gua:ramirim-Massaralilduba-Blumenau. A percentá-tigo "Beleza para Sempre", publi� no "Correio dor e Prllfeito, até Deputado de Assumpção, WaJter Luiz Mal. vembro, e Juiz Eleitoral reunirá gem de ví�irnas por acidentes parmaneceu Idêntica àGdo Povo", da edição de 04-08-79, abordandó o ater- Federal, Estadual e Vereador,' a garin, Carlos Geraldo Bastos, ÓS escrutinadores, para orien- ano anterior, ou seja, uma vítima fatal pata cada 12 acl-'rd da Baía Sul, cómo elemento, ele embelezamento Jwstiça Eleitoral vem ultimando Walmor José Garcia e' Leoni tações acerca da apuração .. E dentes.
'

Ida Ilha- Capital. Martorano foi o responsável pe- '

os detalhes do pleito. Na 17.a Piedler Bahr'. T•..ceira turma _ no Cartório Eleitoral, encon. No quarto ano de atividades,' até o dia' 30 de se-la admissão dO nossd diretor no Instituto Históri- ,

I tembro deste ano, aconteceram ,207' acidentes, sendo
'Zona Eleitoral, com b,ase em, Membro Dejair Pereira. Escru· tram·Se- centenas de títu os pa-,CO e Geográfico de Santa Catari� 'quando Asses-

Jaraguá do Sul, e cerrr "juris., finadores: Décio Buchmann, ra serem retirados, com' brevi- 104 com vítimas tEt 103 sem vftlmas. O n�.m!ro de feri-SM do então Vice, hoje Governador ,H.nrique Cór- I' " "

.. ' "
"

dos foi de 157 f!f 9 número de ,lJIortos 13, com 325 veí- ,de mb de, dição �obre Corl:lpá,' o Juiz,',E. Daniel Luiz 'Ampessan,' Ivone dad,e, to�almente, profItos. ,

J d_ __..I_..I_ �A' h-
dova, entidade, _funetada no., �a 7, sete ro '

. "
,., "

__ ',::..c_yJQ�_ �nyº,�vWea, s_IUU,220:MG<·pas�iq.j:uot'< camin oes.,,:�'=:!CJ=::' teri��:.:;:..:�C;�� ,

,.

Mercadlf 8g·rfalai ·Secrltiif ílllilänla su��aiencia �:u";,"::: :.loo��:- s� ::u�:����:.'��a-::; .tarfneßse em Porto Alegre, contando partes da vi· . , '

diária, felizmente diminuiu, a percentagem de vítimasda do Desembargador Alfredo Zimmer, recente� du SI-I'a I

el -."'ragua' du Su'l' fatais, pois de cada 15 acidentes, um apenas' fez morte.'mente falecido, que foi conhecido em Jaraguá do ' '

,

'

,. .

'

,O Sargento Eduardo picom salientou que após a.Sul, como iIm,dos1mais brilháotes Promotóres'da Produtores, cooperativas e te.os à Florianópolis, para a

I
c;lo Sul são os municrpios de abertura da'SC-413 aumentou em qUinhen:ros por cen-Comarca, responsável pela, fu� do Rotary atacadistas de Santa' Catarina een�'raL

'

,

Mafra, C?nOin�as,' �assarandu- to O fluxo di,ário de veículos. De 1979 para ,1982, houveClub de' Jaraguá do Sul. Finalmente, o livro traz já podem obter de, seus p�ó. A base de atuação da sub.
I
ba, Guaramil'lm,. �araguá do um aumento, de 40% nos acidentes, porém, nesse l11es-

.

ô arliigo "O, Barão de ltapocü", em que o "Fritz Von, prios locais de trabalho, e gra. agência do SIMA de, Jaraguá 'Súl e Vale ,do Italal. ' 'mo período, diminuiu o índice em 11% nos' acidentesltapocu" se transforma no Barão. nio pelos ba-
tuitamente, várias' infermâções ,

com vítima fatal.
'

.'rões nascidos "da guerra, das lutas e das armas", '

sobre -preço e tendênCias dos E
.'

dá 'd'
. ,... Ao concluir, o Comandante do PRE disse que noou pel� que adquiriram baronatO's pelo casamen·

produtos agrrcplas" nos printi. xecutlvo. nova. InamJca ,�

mês de agosto último, o radar do Posto não, funciOno(J, "

to, peio poder econômico e até �Ia trapaça"� Gen-, 'pais' mercaClos do Eátado, Rio pois estava no conserto, em São Paulo e que em se- '(.
tilmente procl.ma o baronato, o de ltapocu, uma de Janeiro e São Pa�lo. É que '19 ,a_tençJimento das prioridades -tembro; houve um total dê 32 acidentes registrados� re-cdnqulsta na raça • no peito, na longa e permaneo- .

começou a fUncionar efetiva.' , , corde absoluto desde a Instalação do Posto em Guara-fe comunicação cem sua 'gent&;, '

mente segunda-feira, dia 11, do município mirim.O' autor, de "Temas Catarlnenses" -- Prof. com' base Elm Florianópolis, o -,Dante Martorano é' pelas coisas de Santa Catart-
Serviço de Jnformäção do Mer: A Celesc já iniclpu a' implan.na, projetando uma Identidade multifonne' de per- cado Agrícola, ,que atende pelo taçí'io das 'luminárias co�segui�sonalidades mais rica$ qU,e os demais Es�. da t I f (0482) 140 ,', das pele executivo, municipal eUm'ao-, em que s�ressai, ao seu entender o ca-
e e one ,

, numero! '

para o qual as ligações podem pelos candidatos a vereadór dotarinens·I-". ' " '"
,

' '

,.....IV
"

I A' ser feitas ,de qualquer ponto PDS; junto a 'direção geral daDante Martorano é um home� incansave • In-. do Estadó,' o sistema" é tec- empresa, Segundo S i g o I fda no domin90 �bllC9U, em "O Estado", P8..Q. �� nicamente operacionalizado pé. I·schünke, I �oràdore� de váriasum artigo intiturado "AQs Candidatos a Vereador,
hömenageJmdO O pranteado Prof. Acácio 'G�ri�ldi la (relesc.
$antiago, que depo'is de ex·Prefelto de F:lorl,�n,op&- Inicialmente, o SIMA d�ré Ihoria, dentre elas', as ruas,

Santa Catarina e Adolfo A. R.lis, ex-Secretário de Estado, implantador do curso orientação sobre feijão e arroz,
'

de Pós-Graduação em Direito da UFSC, queria en- mas prevemente passàrá a il'\.'
Cerrar as sUas atividàdeS como candidato a verea- ,cluir outros' produtos, inclusi.
dor, quaDdo a mÖrte o colh_eu. Qui$ pres�r. uma 've tendo um telefone especí�
homenagem ao candidato a v�r� que ele !n-" ffco para cada um, 'mas já
�Iou como O carregador do pU.no da democracia, contendo dados mais abrang,en.
OS hOmens óu 'rimlheres que carregam nas costas ,tes. ,como perspectivas de mero
OS demais candidatos a postos eletivos que fazem. cado" oscilaç'ões e irlstabilida.
às vezes do primo-: -pot)re pelo p.-,Çó da cam- des "previstas. As infor"';açÕes
panha, que são malhados nas esqui�, q�e ouvem ' do Serviço de Informação do
.saforas do povo insatisfeito e sao �Itlmas da Mercado Agrícola são 'renova-
inveja, que sentem o gosto amargo da derrota, .na das todo dia útil, às 16 horas.
aVareza das umas ou, quando sentam na cadeira' É alimentado a partir de· dados
8htre os eleitos, saem a clamar onde ninguém ou- coligidos e envi�dos dia�ia�
va ninguém, onde .a grande imprensa não, compa- , mente a Capital do Est,ado pe-
rece ,sem fones de rádio du câmaras ele televisão, las sup-agências do ServiçoO.. sequer Comparecem pessoas nas gale"''!s, localizadas. em. Criciúma, , Cha.
RlElS que são homens destinados q�e' a tudO resIs' pecó e, Jaraguá do Sul.. Em
tem, porque são os verdadeiros hom�ns do povo ,1983 serão instaladas as sub-
que nestes tempos Conturbados carr� o plano agências de Rio' do Sul, Mafrada democracia. Homens, lembra o Prof. Martorano J b
'llue se infiltram no coraçá!t de; cada eleitor, qQe�

'e oa� a.
O Prefeito Sigolf Séhünl(e remeteu está' semana

,rendo vender a democracia. Na linguagem do povo. o- SIM ft. EM' JARAGUÁ
para a Câmara de Vereadores, para análise, discussãoj nesta pregaça--o de cartazes� e de miliOnárias fr�· ',' o- ,Serviço de h1termação do
e votação, o projeto, de lei ,orçamentário, que estima 'a

8es de cdmunicação, escolheu uma rima eml favor Me�cado Agr��ola, é um ór,gão re,ceita e fi?,a a despesa da Prefeitura Municipal de Ja�,
JIO candidato a,vereador por Jaraguá'oo Sul,- AN· da Secretana da" Agricultura, , raguá do Sul, para o exercfcio financeiro de 1983. O
TONIO JOSÉ, GPNÇAL..VES - que não sabendo I)'lantid_o em, 'éonvênio com � , valor global do orçamento é de Cr$ 2.426.000.000,00,','ar'- o alerltäo, faz chegar o apelo até 0$ daquela Mini�tério da Agricultura e em estando computado o orçamento da F�rj - Cr$ 46, mi-

gem assim: "011;! Chende tem queKÓStal CheR-
!Jaraguá do Sul foi Instalado no ,1hões.e do ,Samae _.,;_ Cr$ 180 milhões. Ö do, município

,te krande falorl Anton trabalha e mostrai O início de setembJ1), Junto a uma ,propriamente dito, é de, Cr$ 2.200 inilhões.,'
'

....í..Ii.. k f eado
'

\ das, salas da Prefeitura Muni· As despes,as fixadas são as $egulntes: Câma,',r,Q dee ,.,._.� omo em r.
'

,

IPois tS,'Amlgos, pos Isso,vale a pena comprar cipal. Tem c�mo responsáve Vereadores CJ"$ 52.�oq. mil, Gabh;tete do:Pr-efe1to"Cr$l.ivro que é muito Importante para o momento o ..Sr. Eugênio ,Mor�tti Garcitl, '31.750 mil, Departamento de AdministJ::ação Cr$178.650
ai. E serve. de incetltlvo �ra ,0 Prof�s�r, çonr ,que d_!àri�mente ·c.oletl:i dados mil, Educação, Cultura,'e 'Assistência Social Cr$1�,6.500�nuar ,a amar� a sua ,têrrä e s'ilà ��' Párabéris . sobre pre,ço e ,tendências das mil, Departamento da Fazenda Cr$ 529.088 mil; O;bras é '

'o Pro.f. ,Dante Martoráno, pela'sua' contribuição à produtos agrfcolas junte as Viação Or$ 1.167.300 mil, Agropecuário Cr$ 53.483 mil
Cultura catarinense.. ceoperativa!? e cereali�tas da ,e Turismo Cr$ 529 miL

'

.
'

,

' ,.E.V.S}I'10182 regi/Ia, e "pósferio�meÍlte, pe- Já o Orçamento plurianual de investimentôs relatic
,lo sistema "fac�sfmile" reme· 'vo ao triênio 8.3/85 tem o valor de Cr$ 2.986.060.563,00.,,

"

;.1-. :,... : .• :-
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SANTA, CATARINA - SEMANA DE 16 'a 22 DE'OUTUBRO'DE 1982

TEMAS CATAR,INENSES -

ruas estão uswfruindo da me-

Schulz. Na Vila Lalau, a rua.

Ernesto Lessmann já �ecebeu
25 "Iuminá�ias e, no Agua Ver·

�e, 89 lâmpa,das à mercúrio
, forarr'-impl�ntãdas nas ruas AI-

'

berto Pícolli, Eduardo Krisch,
Paulo Kraemer,- 252, 25a, João
Wi�st Júnior, ,Leno Nicoluzzi,
Erich Sprung, T.heoj:Íoro Roeder
e João �ertoli. As demais ruas

,Jaragul do Sul' é sede di (onYeri�I�, i", '

Regional de (IPI

Samle e Feri plrl 83'

I '
'

À Del'egacia Regional do Trabalho �o Estado de
Santa Catarina, através da Divisão de Segurança e Me
dicina do Trabalbo, realiza nos dias 20 e 21, de outubro,
em Jaraguá do Sul, alVa. Convençâo Regional de Cipa:
As inscrições podem sem efetuadas nos dias e local do
evento, gratuitamente e com direito a certificado no fi-
nal, no Centro de Atlvidades- do Sesi. ,

-'A programação estabelecida, é a seguinte: dia 20
- 19h30min - abertura pelo Dr. Aírton Minoggio do
Nascimento,' Dele'gado Regional do Trabalho em SC; 20
horas - palestra, sobre o tema "A Prevenç�o do Aci
demte na· Indústria de Máquinas e Apar�lhos", proferida
pela equipe técnica 'da Kohlbach S.A. de Jaraguá do
Sul; 20h30min, - palestra sobre o tema "As SIPATs na

Telesc", pela equipe técnica da Telesc S.A. de Florianó
polis e às 2tb10min .- apres�ntação do� filmes ,"O Ci
peiro", "Nenhum Trabalho Vale Sua Vida' e "Quem é o

Responsáv�I'''. O segundo, dia de atividadj:Js (quinta
feira), estabelece a seguinte programação: 19h5Omirr
- Painel sobre Aspectos Legais da Portaria MTb 3214;
Constituição da CIPA, Atribuição dos ,óipeitos, AnexoS
da NR 5, Curso de 12 horas, Canpat, Geammpàr e oS
Produ'tos de Alto FUsco' à cargo dos técnicos do'DRT- .

.

SC; 201i40min - debates e às 22h -o. encerramento da
Convenção.

Ziemann, laterais' da· Jorge receberão progressivamente o

Cznerniewicz. Na região d�e No- . m�lhorainentô.
va Brasília, 169 lumin�rias to" ' Com a interferência do Exe·
ram instaladas ,Aas ruas Leu· cutivo·' junto ao, Dr. Adhemar
renço Kanzler, ,Heinz Mahnke, Garcia ,Presidente- da Cetesc, o

Tharcício de Oliveira Motta, Loteamento Jardim dã Sol, que
218, Mato. Grosso, Goiás,' 304, é irregular,. irá receber eletri
pnélia {Horst, 'Max Schmidt" ficação. 'No tocante EI 'expan.
Victor Rosemberg, Francisco são da red� de' abastecimento.
Z!jcarias Lenzi, ArqUimedes de água da cidade, duas retro·

Dantas, João Klein, Pararba. escavadeiras trabalham a pleno
Castelo Branco, Padre Horácio, vapor; abrindo valas, ,para a

Costa e Silva, Guilherme Kop. celocaçãó da tubulação de PVC.
mann, Irmão Leandro, Adão Centenas de metr,os, fo�all1 .' já
Noroschny; 288, e Hermann concluídos,.' \

NI C_mlrl q o,�amento do Munldplo,

'Fltml mlnda ,técnicos detectlr polul�lo
nos, rios laraguaenses

o grave problema da degradação do meio ambiente
em Jaraguá do' Sul, que é' flagriinte, onde a poluição se
coloca em plano superior, tem l!uscitado pronunciamentos
em alguns setores isol!!dos da comunidade local. A Câmara
de Vereadores, em 04 de setembro, denunciOU à F�ndação
de

I

Amparo à u"f1ecnologia e ao M'elo Ambiente, acerca dos
nfveis de poluição do rio ltapocu e' seus afluentes.

A' Fatma, por seu turno, através do Superintendente
Adjunto. para AssUntos, \'Técnicos, Elfride Anrain, informa
que a denúncia de tais fatos vem de encontro co":! a política

, .do órgão govern&lmefltal na, obtenção de ,uml:! melhor' compre
ensão social dos problemas 'ambientais e a' participaçã�
efet-iva, >das comunidades -no processo de controle do meio
ambiente. ,E' esclarece também que nos próximos dias,'
técnicos da Fúildãçãp estarão .em Járaguá do- Sul, '. efetuo
ando vistoria "',in loç,o" para o diagnóstico da siWa4ão e
estudo das medidas':netessárias ao controle' dá degradaç�o
amhiental.

-,

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



CORREIO DO POVO '_, daraguá do Sul-SC
. -.

j

Onde hemcomer
, \

RESTAUliANTE E' LANCHONETE "VARANBAG""
,,\

Flefeições comerolals e a' L:;t ,Cart� - Lanches,
, ,Especialidade '�J1l pi�zas � aperitivos' em geral,

Mús'lca )'ao vivo às sextas;,féiras
{

"

r, Av. Gel,ÚUo '(argas, 36 - �ara'gu� do Stil

Santa Catarina.

SEMANA, DE ts a 22, DE QU:rUBRO' DE "1982

($9nia) Reiser
Dia 0,7 de outubro

,

Alberto, 'filhi� de Valdellno

(Névia). Titz
'Luciano, fUho de Paulo (Lu-

,

zJ,a) Junkes- '\ I c ..

Sra, Paula l'IubiJ;Ji, na Barra Róberta, 'filliÍa de Älci (Maria)
dó Rio Cerro Hornburq " ISra. EdnaBruhns Vernuth, em _�Daniéla" filha "de ',Geraldo (1- "

JornvHle :
vone) Oechsler "

I

"OCTAOíUO DOA ,:VERBA"
"

d
'

Romi E;lisabet, $chneider'
.

Paulo, filho de Dimas' (Rita) 'A A'p''AE ,,'
"

sera emprega ,o para

b múltiplas etlvldades, daDia 19' de outo ro ",' Va�i� : ','

Sr. Lêopoldo 'Kar!lten " "'" ) p:-PAE. ,1= por citar' a enti-
•

D"ia, 08,' ,de o,litubro, O deputado e'stadual 'dade
'

t f
.

Sr. Lourival' Stein' ,,' "', t,I "".' ,na- quar a- eira, a-

Sr. A'rno Blank l' l� .; I( t, Eliane, filha de Ronaldo (Mar- .Octacüro Ped,rQ! ,flafTlos,( pompar.thados das, profes-
Sra. lIena, esposa do Sr. Er- leme) ,Karsten

/,.
,"

,
que no flagrante, está [urr-' soras, OS, excepcionais,

naldo ,Bartel '+> ',1 '1 ) Rene, tilho. de hip (Maria) to-com a presidente da' participaram de uma via-
NOV�' SUPERVISORA

" Valdlr'LlJrs Hpll'er ,"';', \ '; �ansl<e ,,:, "

: ,.',
. AP.AE de Jaraguá do,Sul; !ilel1il de recreio ae Semlná- , ,

,
,,',

b
.

,� Ed�a!do, ,f!lhQ de' ArqUimedes ,'Sra: Caêilda . N'I,e,rlegotti. rio de Corupá, e, na-quln-
, :Em substiiliuição, a, sUl», Dia 20 de autu ra' _. '-'-

(Od \ F I'
, Schünke e 'com a diretora f

. 'do f'
"

Sra. Resália Airosó_' " r G" ete) e !PP! I, ta- eira, a lretorla o ere- mãe" �rofa. limília, est�
'Edgar juarez !;)chmitt'

�,Dia Ô9 de outubro do Centro de' Desenvolví- ceu ao corpo docente ,e -assumtndo -a, SwperrviSãO)Walmor Ma�nes
-- Patríçja, filha de Jl;lir <rel- mßnto l"Iumano 18, Srta. 'Jo. técnico da APAE" uma,- re� de Área do Mobral, paräl

"
'

Sra. HiI<Íâ: FQdi' Líésemb�rg sial Jor�zani
,

siarli Toledo Soares, entre- oepção ria residência da, I os municípios de São B,en"
I' " Dia 1!2 de outubro' gou dia 7 últimol a Asso-' I?residente e Primeira Pa- to ,dQ Sul, 'IRio . Negrinho"Herbert Pllperstaedt; }:lm:, Ita"'

van,'"ssa, filha de MO,acir '(Lú" ciaç,ão de, I?,ais e Amigos ma do M,wnicípio, Sra. C,a- d•

pocuzinho "
"

I,',' ,... Corupá Schroe er, 'Pome;

'Sra: Elis'àbeth, Elsposá: 'db Sr;) cia) Domingos dos Excepcionais, um :ehe-', cilda Menegotti 'Schünke, 'rOde e Jaragtl� do Sul (mu"
José Steilein lÍIeto!, que de Cr$ 200 mil, C1Ie sua pela passagem,do "Qia do nicípio-pólo), á Srta. Jus,;

vel1ba ,pe,ssoal, cuio,' vàlor Professolr"
'

a' "'Icente a 'qtlem de
Carlos Pisetta, em M'assaraA-' J

'

,
'. sar .v, "

•

dub'a
F A L E C 1,,..,l\!I_E""'N_T_O_S_, ''''', sejan:ms um bom trabalhol•SHOW DE S�IIIJBA NO,

"

Dia 21 de' outu,bro 'Di� 06 de' outubro BAEPENDI
' ,

Verônica Olska, 31 anos, ES- O Show de S�unba Bra-
i ,

t�ada Gari!;>aldi sil, do 'Rio de Jarieiro, es-

Dia oà de outubro ,tará se' apresentando no

Baépendi, dia 1.° de ,no
vembro, promovendo um I

mini - car.naval, inclusive
com desfile de fantasias

da� principais escolas dê
sal1\lba cariQcas. Segundq, o
presidente Haroldo Ristow
o 'show com jantarl,dan
çante inicia-se às 19h30 e

tem llm' custo de Cr$ ...

'1.600,00 por pessoa e, pa
l1a aqueles que ,quizerem
assistir apeAas o shovv, o

preço: é 'Cr$ 1.000,00, a

PWtir etas 21 h, até a meia

noite. ':É importante �scla-
iecer que essa promoção VIVIANE l� A RAINHA düntz, G,raziela
não restringe-se 'apenas a A garotinha V i v i a n e Secco, Viviane t:azzaris,
associados. Os não asso- Gumz Lazzaris,' filha do Isabel' Cristina Moretti Ci"

dados do Ba�pendi podem casal Dr. Vitório Altair, mal"df, ,Janaina Ramos de

igualmente partioipar, in- (RoseU' Gumz) Lazarris, Carvalho,' Josiane Sjlva,
clusive fazendo reservas, com 11.500 ,votos vendi- Juliane Aparecida MarcS"

na secretaria do clube. dos, 'foi el.eita a rainha do Iino, KariFl Aline Term�,
FESTA NO SEMINÀRIO LANCHE DAS ,NAÇõES Concurso Bonecas Vivas Lisan'dra Paula' Wicziok,

A ,Escola Apostóli.ca Sa- A Sra. Zeli Salles, espo-_ do Lions Olube Cídadê' ,1.0-' -Luciane l3�rtoli, Maira Fa'

. grado CoraçãO! de Jesus" sa do Gerente do Ballco dustrial, realizado dia seis, biane' iKamke, Marrciele

çonhe'cidà por Sjeminátio!, Sul Brasileiro, AgênCia de no Ba-ependi, corn café 'e Piceoli, Marilyn Henscl:lel,
de Corupá, qtle este ano' Jaraguá do Sud, recebeu desfile de modas. A pri- Michelle Sebben, Pri'scilla
está completando o seu dia 13, quarta-feira as jn- meira princesa, com 9.3'0'0, Bitt.enC�tJrt� R�th S. Mi�
cinquel1ltenário de funda- tegrantes do Lanche das ,votos, foi Jociane Alves,' relh, Sibeh RIStow, "'Jan.
ção, terá amanhã a sua Naçõ,es, do qual faz part.e, \ filha de' Celso! .(Mária La-, 'derléia KODell Voigt, tislei
maior comemo.ração, com qwando ta_mbém foi cum- cir)' Alves é, a 'segunda

� R. Hafer,:"ann, ,<Keila Cor'!

a realização ,de festal popu- 'primentada pelo seu al1j- pril1cesa com: 1:500 'votos:' reia;,- Joclane, F. �Ives,
lar. Será também um dia versário, açontecido na vendido;, Fralàciné� Rà:� ','Franoine R,oberta Nlcoluz-

.de eAéontro e reencontro data, di:intz 'Hlha' de 'Vàlmli'; zi; Maria' Luiza, ZaR'on e

de velhos companheiros e eHURRASCADA' (Mari�' ResildEi) Radüntz'-
.

C�roliAe ZanoA.
J

amigos d9S tempos �e Se-' ". NestEt sábado" com iní- Nada meROS do ·flue 33 g;a- ," A promoção' em sí este·

minário, um acontecimeMto cio às 17 horas, churras- totas ·estavam inscritas no . 've de fato muito bo:nita e

para de fato ser- comemo- cada na Comunidade Evan- IV Concurso BORecas Vii- "doncorrida, com café e

rado. gélica Luterana, 'inclusive vas:' Cibelly Pan§te iíi;' 'desfile de' modas da !or�
�__....__... """", .-;. com bingo, cuja renda se- AdriaFla Bauer Conti, Ale� :res. A renda foi sl:Jpe,rior

1;iodicato dos ,Trabalhadores nas Indústr.ias Metalúrgie<;!" rá revertida para as obras xan'dra Opper:rriaim� Cíntiai;.'a'Cr$' 700 "mH, segundO o

Mecâniças e do Matéria! Elétrico de Jaraguá do Sill da reforma da Igreja. A Tatiane 'Franzner, Daniele pre�idente Décio, (Orleide),
EDI1'Ab DE CONVOCAÇAO sua colaboração é neces- Zanini, .Dayan� JuseIJ d� ,Mengardl;l je será t�da em·

�ária. Souza, Elis Jordaftét, Men- pregada, para as dlyersas
.

_

o Sindicato do�, Trabalhadores nas Indústrias \

FRANCISCO LENNERT garda, Elisabet,Will, Fã- campanhas do clube na

I Metalúrgicas, Mecânicas e do Material Elétrico de JaragUá No dia 10 do corrente biane,'Gartz,' Francine Ra-
" gestão 82/13.3. ,

, do Sul: por seu Presidente convoca os trabalhaderes Aas deflufu a data natalícia do" -�...."......-......-�".._,_..: __,.
.:.____--�

indústriãs metalúr.gicas, mecânicas' e do material, el;étrico esti1o�do cidadão' Francis- ENLACE' HORNBURG" CASóRIOS HOJE ,

de Jarl;lguá do ,Sul, sindicalizados OI!! não representa(fos pe-' 'CO Lennert, res'idente em B,OGO A I,greja_ recebe neste
. Ia' Entidade, para compat'eçerem a Assembléia Geral' Ex- Garibaldi. Descendente de '

.:- ( sábado, vários jovens, ca·

traordinária a realizar-se em primeira convocação às 15 tradicional fam!lia que há Na próxima Is,exta-feira, sais-que irão confirmar. o ,

10ras (quinze horas) do dia 1'6 de outubro de 1982, na sede' do muitos an<Ys estabeleceu- dia 22, realiza-se o enlace:, compr.omisso matrimonial
Sindicato à Rua João Plánlnschek n.O 157. em .:Ja�agúá dó" no Iwgar, fruto da coloniza- maJrimOAial da jovem Ade- perante a lei divina. Na
Sul e 'nãQ havendo qlJorum I,egal, nos te'rinos do àr,tigo ç_ão que atravessando bs Iíria, filha' do distinto, ca- Matriz' São Sebastião às

, 6�2 da CLT, a Assembléia �erá instalada uma hora após ou altos' morros 'e as águas sal Heiriz '(Wally) Hornburg, 16 horas, Wilson Gerrrwno
seja, às 16 horas 'dezesseis ,,",oras), no mesmo dia e local divisOl'ras dos rios

- Ada e com o:. jovem Dulcídio, fi- Albrecht e Cristina fton-
em segunda 'con:vodação, valendo 'esta nos t�rmos âo artigo Cedro, infiltraram-se flo- lho dos nossos' amigos,;' o chi' às 17 horas Gilberto
859 dà CLT, como àlJtorização p'ara a instauração de dissi- resta' ade(:)t�o em busca casal Ri,naldo (Dolores) O. :Kaulin e Ma,rgrid KreU'

'

duo coletivo decidindo-se e�tão, com !iJualquer ,número de das' tel'ras' férteis que eles Bogo. A cerhnônia relig,io- tzfeld José Dirceu, Garva·

·presen�es, a tiÍlI de ser disß:utido a seguinte:
,

cultivaram após a de,rruba- salcivil terá, lugar às lho e' Elisa Damann, AdJe-
,

, OÁIDEM ',12>0 DIA: clã, das árvores com as 18h30, nà Igreja, Matriz /

nor 'Kohns e Ivane' Luzia
'li. a _ Discusao e votE!ção P<?f escrutlneO se- quaiSi constiruíram as stlas 'São Sebastião de' Jar;:t9uá Sabei, Valdir ZanghelinLe

creto, das reinvindicações ß serem' apresentadas aos se- moradias. ,'Lennert agora ,do Sul. Após a cerimõnta Nitca Boddenberg, e, LeO'

nlio'res er;npre9adô�es ()u cf! suâ' Entidade' de CI!lsse, na re- aos 73 anós já está em do casamento os convida-" ,nardo, Ramos e Rosanet�
visão da convenção coletiva, de trabalho, cuja vigência ex- gozo de merecida aposen- dos serão recebidos 'nos Andrade; às 18 hOlias, n

pira a 3� de dez�mbro de 1982 e outorga de poderes à' tadoria mas ,continua tra- salões de festa �o Clube �õnio Valdir Stri�gari' �
Dire�oda do Sindicato ßara e�eaininh�m�nto' das' reinvincU- balhando a terra e, mo�i- Atlético ,Baepelldl. Às fa- Célia �e!nandes. �,"d�eut
cações, celel:;lraçßo de convenção cQletiva, ou se necessá- mentando a sua marceRa· ,mílias Hornburg e Bogo, 17h" Heho Sebastlao

tf;
rio instal!!ràção de dissíduo cQletivo, ria porque o homem que, '

'

, .. precht ,e Marlene Pr� I"

\ 2.0 _:_'Fixaç1io da import,ância a ser descontada, está acostumado ao tràba- as nossas saudaçaes pelo 'As, 18h30, na Bar�ado RtlJl

de cada::tr,aballiador pertencente a categoria representad!} lho não pode I Pl!rar; Por feliz evento, enviando aos Cerro, Jonas Machaifo �
'pelo Sindieato, de' acareio ,c0ß,l a, IEl�ra ",E-" d.o- artigo 5�3 isso, no domingol passadp, noivos nossos cumprimen- !"1arlise ��retti. E na ��S
(ja CLT..'

,
" toc;los 'os seus farniliabres tos com votos de fel'icida- J1,a8,hEvaAngeh?lad11 �e�t�O, doSlá compatecer�ím�, a ra- des pelos muitos ªnos.que '" mari O, o

d Ia
cara'm \ o. ilustre aniversa- Santos e Renilda Melo'

�ié'!n:tê que e�tava muito fe- Irao percorrer pela larga A todos, ós cumpril1}e,ntoS
Hz. :,.. 'estrada da�vida:a dois. da coluna."

"

",

,

/

,N"'Á S c I M E � r o S

, Aniver.s�am �oje Dia 27 de setembro,
,

lIiago, filho de .Nélson (Ma-
.

ria> F:isc�et
Sr. Dia 04 de outubro '

Luciano, filho de Wander (,EI-

fina) Sifert .' � " .

Dia 06 de ôutubro
Cr,istiane, filha de Rubens

<Maria.) Vasel
Álex; filho de' Augwstniho

", ' Sta': M�ria schtöcher
Sra. A.lrona, esposa' do

Walter �artel
Aniversaf'iam domingo ,

Sr., Walde,burg Hins�hing
-sra, Adele B. Hermann, em

Corupá '

,
_

s-,' Alfons,() ,Nagel.
Srta. "e,neranda I'Ijncaveski
Sra· Emma, esposá ao Sr,

Reinoldo Ba�tel ,

.sra, ?élia Maria 'Dagostin

\

Baby llfiêf, plêanha, .pelxes
:

�, 'cam'�tõ�s. Música
amblente" ..:....' ar' condicionado. �,

I' ".',

�V-'rGet4.Jig .v�rg,as, l8;4�,�, fOIil� 17�-1456'
,

" Jãraguá -do Sul-�Ç." -:
,

"

Sra: Ligia de Freitas Pereira,'
: em Fpolis

, .. ;'"
,

' ,

... Elisabeth Bruner, em Be'la
Vista do ParaÍ'so�PR.

Gente &. Informações
LA�CHES . \
Na ,quarta-feira, dia

a Sra. Sílvia Marq
, Fructuoso, 'recebeu em
residência as 'integraff
do Café das Rril'llàs
quarta-feira pröxíma, q'
'recebe as"amigas de'

'

gtu,po de lanche é, a, Sr
Vera Marcatto.

Alvina Sohn Kanzl'er, 94 ,a-
,;' :

nos, nesta

Qia 09. de outubro
,

Antônio Avelino Fagundes, 53

Sra. Hedwlg, esposa do Sr.

Alvino Modro

Erme�son, filho' de Os�at e

Celina Bartei, em Pont� Porã

MT.

AJ;Jdré Luiz, fi'lho de Mauro e

Priscila Silva Moura, em Ctba,

Luciano":.}osé Winter

Dia 22' de outubro'

,

Italo Cássio, filho de Hans
"

Gerhard e Carla Haake Mayer
Sr, }e!lti.sta AraI9',
,Sr. Rodrigo Nicoluzzi

"

Gar.ota Elaime Cristina 'Wit�

koski

aÁos, nesta

Dia,11 de outubro '

,� ;:' I '"; "

�Iívia ,Borchardt füller,
anos, Estrapa G�rióaldi '

JOGOS ABERTOS
"Fo.ram abertos ,ontem,

oficialmente, às 18h30,
com o cerimonial de aber:
fura, os X2<11I Jogos Abe�: '.

,to�de Santa Ca�arir�, no

Estádio do ,Marcílio Dias,
em ItajaL Da Comissão,Or
ganizadora, a cotuna rece

beu bonito e' sllgestivo
�convite .para as solenida
des.

I

.
,

rr,','" .. ._: I .... � "'.. l �,r. !,
-

0
-

j

,

'

'BAR E RESTAURANTE H. MÜLLER DE EGON
, , .f_

I, �. SClIRÖEÔÉR ' : .�

,

Sr: Adelino Holler�

NIVER
,

'Trocoú • idade quinta
ra, ,o Sr. 'AAel Bóss, c

borador .da ,Indústria R
nidas e .ontem; rece
cumprimentos pe!_9 seu
'taHcio, o industrial F
císco 'Engler Sobrinho,
tor e amigo deste jornal
Parabéns.

\ 1). DIVÁ TAVARES
,,' A Sra. [)iva S'abino \T
vares da Cunha Mello, e$.i'

, posa' do Dr. Máriol, r�.cebe
ná quarta-feira v�ndoura,
dia 20. as -amtqas do seu
qrupo de lanche.

CENTRO EVANGI!LICO
I

Da Diretoria da Comuni-
dade Evangélica "Cristo
PSalvador", de Barra do
Rio Cerro, ',' aSSinada pelo
presidente Wigando Meier
e pelo pastor Gerhàrd
Briese, recebemos g,entiJ
convite para as' festas de
inauguração. ,: do Centro'
Evangélico "Pastor Albert ,

Schneider", localizadO' no
.

,

Jardim São Luís, 'Jaraguá
"Esquerdo, neste 17 de ou·
tubro. ,Os atos inaugurais
serão ,celebrados pelo Pas
tor Regional Meinrad Pis
ke, de Joihville. Agradece-
mos a gentileza.'

47

Rua 'Bertha Weege; -Q.SIllO.� Barra do FoHC!l' Gerl:o
',{

•

.

'.

.

'. 1;, . .;.�. I',

,

Em 15, de novembro, Eg,9,O $chr_geder
(Schroedinha), candidato a velieador pelo' PMbB,
n.o 5601, esper@ o voto cQn�'pi�n�e.!;Io� seus amigos.

" Clfuica <;Médica
DR. OSLIM MALINA,

',. " Cirurgia'Vascu!ar - ,Angi�logia
Cirurgia de; varizes - e:Sc'lerose de 'microvarizes:
- dístúrbios das gorduras do sangue :.._ hipert,en
são .arterlal - impotência sexual masculina por
insuficiên.cia arterial - tromboses arteriais, ve

nosas e Emibolias':_ cirurgia das óbst'ruções arte
riais,no pescoçó, no abdome e n'os .membros. Fisio
terapia vascular. LabÜ'ratório de fluxo vascular.

, Consultório: Rua Guilherme Weege. 1).0 22 1.° an

dar, Sal�' 17 ('Esquin'a' !éorrl'" Av. Mäl D·�odol'o) :'
Fone 72-1524. Horário: das 8h30 às ,12.horas ..

•
• -.

..,. I,

S.,'
,," 'e" �,l

·
., .�, ... �

erVlçoS 'Profissi()nais
....� .., 'Jd '1. t�," ._

INDOSTRIA , MECANICA
.

REeOK

Carretas para transportar motos, barcQs" utensílios e en-
"

.

gates para qualquer tipo de "eí�ulo. Oficina d� automóvElis.

Rua 'Reinoldo Rau, 85 - Fone, 72-0�24 -: ',ju�,to a Pepsi-Cola.
� 1" ! J r i" l \

i Diversos

Re'lógios. cristais, violões e artigos finos para pre-
sentes', em tOc:las jas ocasiões é com o "

LANZN�STER -- O SEU ,I!lEI:.OJOEIRO"

y�'e t�d.o Ihá faz 'para 'servir bem.
Fica na Mal. Deodoro, '364 ...... ,''',

\

Flores, coroas. cactos e' ,decoraçâes em geral

Rua Réinoldo Rau, 144 ...... J�raguá do' Sul - sc.

A, moda certa em I'oupas e" calçados é Qom a
c

Çinderel�, onde estãp, ,as' m�lhores opções para"
cada estação.

'

"., -

", ,

,

e I N D 'E R E L,A
I '!.� .,\ .,._ ��"', : ! .

,

". 1 J '

•

,

Veste bem. A modá" certa, na Marechal e na,

RATINHO
· Calçõe,s, meias, 'tê';is e dema�s artigos. esportivos pelos

melhores preços da praça é com à "Rl;ltinho sport" - a 10-

ja ,esportiva da cidade.
Fiea áli 'ná Galeria Dom, Francisco - Loja 3.

,

NO eiNE J�RAGUÁ
) � Fuego"; doming,Ot às 14 e

'quarta-feira, "Duelo, dos
,Homens sem Lei" e, de
21 a 29, "Coisas Eróticas",
um pornográfico c,om ce

nas de violência.

Em 'cartàz ßsta, semana
no Cine J�raguá os se

guintes filmes: dé 's,ábado
�, terç,a-feira, "Luz,' Del

Jaràgúá dó Sül, 11' d�' �ouhJbrq (Je' ·,19Si.
01'::;:�\," .�.:, CELSO �S�' ,MEDEIROS __:;,' Presidente
'-':!l,�," ' '..,,' '" i, . _' ___

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



22 DE OUTUBRO' DE 1982CORREIO DO POVO ...... Jaraguá do sul-se-
- ,

Praclam-as de Casamenlo
,

Edital n.o :12.818 de 06-10-1982.
VALDIR PELLIS E .INES MARIA WITIKOWSKI -
Ele, brasileiro, solteiro,_ operário, natural de Luís
Alves 'neste Estado, domiciliado e resldente em

Guaramirim, neste Estado, filho de Anibal Pellis e

de Ana Plcclnlnl.. - 'Ela, brasileira, solteira, indus
triária, natural de Massaranduba, neste Estado,
domiciliada e residente na Rua Tubarão, nesta ci
dade, filha de .João,Wittkowski e de Irena Neúmann
Wittkowskl.

Edital n.o 12.822 de 08-10-.1982.
JOSÉ ROBERTO PEGORARO E LONI BUBLITZ .
"EI'e,' brasileiro, solteiro, oomerclante, natural, de
São Paulo-São Paulo" domiciliada e residente em
São Paulo,-São Paulo, fi'lho de Afonso Pegoraro e
de Edlth' Rodrigues Peroraro. - Ela, brasileira, sol
telra, vendedora, netural de Guaramirim, neste ,Es
tado, domiciliada e residente na Rua Joinville, nes
ta cidade, fi,lha de Aloys Bublitz e de Hildegard
Henschel BuoJ.itz.

-

Edital n.o 12.823 de 11·10-1982�
ANTON'IO TORIZANI FILHO E AMÉLIA FLOR DA
SILVA � Ele, brasileiro, solteiro, operário, natural
de Jaraguá do Sul domiciliado e residente na Rua
Onélia Horst, nesta 'cidade, filho' de Antonio Tori
zanl e e Ana Eskelsen Torizani. - Ela, brasileira,
solteira, operária, natural de -Jaraquá do ,Sul, do-

. rniciliada e residente na Rua Onélia Horst, nesta
cidade, filha de Alvino FIO': da Silva e de Avelína
Alves da �i1va.

;. i, i
,

Edital n.o 12.819 de 07-10-1982.,
RAUL HORONGOSO 'E ROSEMÉRI DAS G:RAÇAS
SILVéRIO -, Ele, brasílelro, soltei-ro, auxlllar de
escritório,' natural de 'Jaraguá do Sul, domiciliado
e residente na Rua Rudolfo Hufenussler, nesta ci!
dade, filho de Raulino Horongoso e de Ursula Weig- ,

mann Horonqoso. - Ela, brasileira, solteira, se

cretária, natural de Mafra, neste Estado, domicilia-.
da e residente na Rua Santa Catarina, nesta cida
de, filha de �oão SilveriCl � de Hllda Silverio.

,
'

Edital n.o 12.820 de 08-10-1982. Cópia recebida do
Cartório de Massaranduba, neste Estado - LUIS
CARLOS DUARTE, IE LÚCIA APARECIDA .KAS
TELLER - Ele, brasileiro, soltelro, fiação, natural
de Guaramirim, neste 'Estado, domiciliado e. resl
dente em Massaranduba, neste Estado, filho, de
Crescencio Duarte e de Magdalena Okonski Duar
te. -:- Ela, brasileira, solteira, operáría, natural de
Jaraguá do ,Sul, domiciliada e 'residen_te em Jara
guá do Sul, filha de José Kasteller e de Emília
Klein Kastellet.,

'

Edital n.? 1,2.824 de 11-10-1982.
,

, AI)ENAR KRÜGER E MARIA TEREZINHA ZIEHLS
DORFF - Ele, brasileiro, solteiro; operário,' natu
'ral de Jaraguá do Sul, domiciliado e residente em

Rio da Luz I, neste dlstrlto, filho de. Wilmar Krüger
, e de Gerta RoWeder Krüger. - Ela, brasileira, sol
teira, .operárla, natural de Corupá, neste Estado,
domiciliada e residente em Rio Cêrro, neste dis
trito, filha de Emilio Ziehlsdorft e de-Marta Ziehls
dorft.

Edital n.o 12:825 de- 13.10-1982
,

SILVI� BOLLAUF .E lOURDES • TECILLA - Eie, '

brasileiro, solteiro, operário, natural de Jaraguá do
Sul domiciliado e residente na Rua Joaquim Fran
�isco de Paula; nesta cidade, filho de Alberto Bol
lauf e Salvelina Fagundes Bollauf. - Ela, brasilei
ra.' solteira, operária, natural de Jar'aguá do' Sul,
domiciliada e residente em Barra do R'io Cêrro,
neste distrito, filha de Serviano Tecilla e de Wan
da de Sout� Tecllla.

.Edital n.o 12.821 de 08-10-1982.
. ORDELI OTILINO RAFAELLI RODRIGUr:S E MARI
LT MURARA � Ele, brasileiro, solteiro, índústrlal,
natural 'de Tapes, Rio Grande do Sul, domlctlíado :

e 'residente na Rua Ângelo Piazera, nesta cidade,
filho de Valeriano Rodriguês e de Onorlna Rafaelli
Bodrlquês. - Ela, brasileira, solteira, professora,
natural de Jar'aguá do Sul, domiciliada e res iden-

.

te na Rua João Marcatto, nesta cidade, filha de
Reinoldo Murara e de 'Terezlnha Bertoli Murara.

'ÉHORADE
",PLANTAR BEM

,
. . � ,

.

PARAGANHAR.

As verdurâs são allmen-

I'os
. i,nd�spens�veis para o.

DR. FRIEDEL SCHACHTequllfbrío do nosso cardá- __

�' �

pio diário. Para quem mo-

ra na cidade e tem que AdvogadO e
: Auditor

comprar as verduras, sa-

be muito. bem que no ve�
rão elas são mais caras.

Isto acontecê, segundo a

Ooordenadora Regiónar 'da
Acaresc,': Vitória Maria
'$tein, porque' para produ
zir nos meses quentes, o
produtor tem que investir
mais e 'poucos deles- pro
duzem.

Famílias rurais
produzem verduras
no verlo

"

Mas
-

como no meio ru·

ral é até um contra-senso
comprar verduras, está-se
iniciando um trabalho jun
to as famílias' para produ
zirem verduras nos meses

quentes e não só no in-
-verno, Foi por esta razão,
que as extenslonlstas so-

,éiais da. Acaresc dos mu

nicípios de -Jaraquá do Sul,
Schroeder,· Corupá, Mas
saranduba, Indaial, R i o
dos Cedros e BenedltoNo
vo iniciaram um. trabalho
com grupos de famtllas.
rurais em alqumas cornu

ntdades tentando Introdu"-
. zir variedades próprias
para estação quente.

-

Estas farníllas deverão
. produzir a couve flor,

_

o

repolho, a beterraba,. a ce

noura e outras e não so

mente o pepino como vI
nham tradlclonalmerrte pro-
duzindo nessa .época,

, ,

Chegoua hora deplantartudo o que vocêpuder. Quanto
maiora sueprodutividade,mais vantagens a sua lavoura tem
no financiamento, na colheita e na comercialização. Vejasó:
Ganhe na simp6cidade do CréditoRural
Ele ficoumais fácile rápido. ,}\papelada diminuiu. Commuito
menos documentos, você cohsegue o financiamento quea
sua.favouraprecisa.

'

�
Ganhena segurança. .

,

Ocusteio deeuaplantação tem seguro totalcentre às Impre
vistosdo clima. P/ante trenqúllo. Nahora 'da colheita, você tem
umbompreço/mínimo garantidopelo Governo e corrigido

.

mensalmentepela J.N.P.C. -IndiceNaciona/dePreçosao
Consumidor.

Ganhenareduçãodoseuimposto. :'
•

P/antemaisagorapara depoispagarmex»/TR,peloaprovar-
tamento de temis ociosas.

.

GanhenoProfir iinoProvárzeas.
Aproveite o quanto antesas faCIlidades dosprogramas .

nacionais de tinendemeoto para irrigação �para oplé!ntio em
várzeas, oProfire oProváizeas; Com eles, oaumento dasua. I

produtividade é ceito.Edo. seu lucro também�
Ganhe�m tódallCerteza. .

-

Voc§ tem tud,ónamUoparà conseguirQutragrande/safra.
'Plantoubem,ganhou. \

Indicador
.

Profissional
ADVOGADOS

Escritório Jurídico na Av. Mal. Deodoro, 413
.

. Fone 72-()244 - Jaraguá do Sul -:- SC.

DR. ÀLTEVIR' ANTONIO FOGAÇA JONIOR

Advogado
--I

) I

EspecialJdad� em cobranç�s, desquites e divórcios
, Rua Domingos da Nova, 102 - Fone 72-0498

,(

Jàraguá -do Sul - SC.

DR. ALVARO H!iHRlaUE DO AMARAL MAIA I
Advogado

\
'

. Escritório e Residência: Rua' Relnoldo Rau, 167
Fone 72-1733 - Jaragúá do Sul - SC.

IDR. 'VITóRIO ALTAIR LAzzARIS

AdvOgado

'Central especla,lIzada em cobrança empresarial e
particular, cobrança judicial e lnventérlo.

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

Jaragu6 do ·Sul - SC.I
CONTMlILIDADE

,. ORGANIUQAO CONTABI� ---:-1
"A COMERCIAL" S/C LTDA�_ ,,I

J
Contabilidade, recursos fiscais e admlnis-

trativO,s, servlçoa de marcas e patentes, legisla
ção trabalhista e previdência social, seguros e

serviços aéreos VARIG.
I

I,

I. .

Rua Cei. Procópio Gomes� 290

72-0091 - Jaragu6 do Sul-8C.

Fone

1 Escritório' Contábil 'Garcia
,1

• Escritas Fiscais
• Contabilidade
• Registros de Firmas'

., Seguros
Av. Mal. Deodoro, t08S.- Fone 72-0695

, ,

-Jaraguá do Sul - SC. . I
====================�

ESCRITóRIO TECNICONTABIL DE JANUARIO

-STINGHEN ,.,

'.
'

Escrita fiscal e contabilidade em geral
,Rua ,Clemente Sarstto, 81 Fone ·72-0531

-,-,' .1,Jaraguá do SuI-8C.
..'

I

'Comercial Floriani
Revenda e assistência técnica, autorizada

SHARP, revendedor Dismac e conserto de máqui
nás d.e' escritório em geral. (Temos máquinas de·'

e�crever e somar usadas para venda).

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

Auto ' Mecânica Avenida

Mecânica - Tomo ..... , Retíficas de Mot9res-
Eletricidáde e Manutenção Gerai

Direção de: Egon Henschel

Av..,:��túti,o Vargas, ]55 � fpne,72:.0115.'
,�-.,í. :':.":1::":-'\;:, >;._ .' >o:
,_

"', �"Jataguá do Sul,:SC.,,'
;;;.c->_

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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r. Viação Canmooo
- TRANSp()RTE URBANO, '

INTERURBANO, EXCURSOEL

, !- �'Canarlnho" preocupa-se com a lua I�
começao, colocando à dlsposlçlo modemfssrmol
ônibus, com pessoal especializado, poSSibilitando
uma viagem tranqüila, rAplda e segura.

, .Proqrame beml Programe CANARINHO -

o transporte carlnholo.
JAMGUA DO SUL: SANTA CATARINA

-I!XPI!DII!NTI-

Fundlldo em 10 de màlo de 1819
CGCMF N;o 84.438.581/0001-34

EUGINIO VICTOR SCHMOCKEL

Jornalista Prof. 'DRT-SC 0.0 729 e Diretor ele Empresa
JomaIfetlce, DRT-SC 0.0 20. Membro �tlvo do Instituto Hlat6·
rico e G�co de santa CatarlQL "

"

'

Colaboradores
,flAvIo "oa6 Brugnago, Yvonna Àllce SchmOckel Gonçalves,
Jaime Blank, Prof. Paulo Morattl, Silveira J6nlor, Rudolf Hlrach-

'

"1cL Joaf Cutllho Pinto,' Dr.' J08' Alberto Barbosa.

RecIaçIo. AdmInlatnI9Io • Publicidade:
Rua PrÕC6plo Gom.. ele Oliveira n.o 210.

Caixa Postal 19 - Fone 72-0091
./ 88250 - JaraguA do Sul. - SC.

�. 1........10 • Clrculaçio:
--aocledad. Grtflca Avenida 'Ltda. - JaraguA do Sul - SC.

Assinatura anual: Jaraguá do Sul e região Cr$ 2.000,(10
Outras cidades ', . . . . . . .. Cr$ 2 ,500;00
Número atrasado , . , . Cr$ 50,00

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

=-- alo .. reep per Melnadoe'. nem
.......... '

O -Cernlo do Povo· , uaoc:lado a ADJORII8C • ABRAJORI.

I Helojoaria Avenida

Pr.sentele com Jólal e as mals fina. su

geltões da RELOJOARIA AVENIDA. Marechal e

IGetúlio ,Varg"«:

I

ETlRNIZIE OS BONS MOMINTOI

,
-

,

Fuoilar'ia Jaràguá Ltda.
Calh_ par. .... _ fI..Hd8cIu., Fa9IHI08

...... visita. Estamo. em concllçOes de atencr..lo8
eficientemente.

'

y
, 'Rua Fellpe"Schmldt,'279'- Fone 72-0448 -

Jaragoá, do Sul-SC.
'

'Construtora' Seria Lida.
CONSTRUÇAO CIVIL, ENGINHARIA E

CO_RCIO DE MATERIAL
'

DE CONSTRUÇAO.

Rua Joio Picolll, 94 - Edlf. Carlol Sp'zia
,

'Telefon.: 72-0214

JARAGUA DO SUL STA. CATARINA

I-:-�_·
Del,.ßêy i , , •• 1982 CinZa Met.

,g���:: :: �'.'.'.'.','.','.'.'.',
'

.., '. '. ����, ��:relo
Corcef II L , .. ,;... 1978 Bege
Corcel II' LDO ,.

'

, 1980 Prata
'Corcel II GT ,.............. 1979 Prata,
Belina II L , '. 1980 'Vermelho
BeUna � : .. .. .. 1976 Branco
Belina ; .. ,. ,...... 1974 Branco
Caravan , " . , . , ., 1981 Bege
Chevette I ,: 1977 Branco-
Passat LS .: , 1981 ,Vermelho

,

Passat L� , , , 1980 Verde
Voliks/1300 1973 Branco
Volks/13oo ......•. , ,. 1976 Bege

'Terraplenagem Vargas,
SERViÇOS DE RETROESCAVADEIRA E

TRATORES DE ESTEIRA

Tobos 'Sa'ota' Helena
TUBOS DE CONCRETO PARA TODOS OS FINS

ROa, JoinvH!e, 1.016 - ,;Fone ,7�,;1,1º1

A •
,Alberto Bauer, brasileiro, requeria transfe-

rencia do imposto de sua firma individual, para a

social sob razão de Bauer & Schulze, Por outro
lado, Pedro Pedroni, brasileiro, requeria à Prefei
tura licença para construir um xiqueiro(?) - chi
queiro, pocilga de porcos, para Fernando Jorge,
I1b� fundos de sua casa sito a rua Presidente Epi
tácio Pessoa, 926, à título precário, assinando ter

mo de promessa. Assim foi deferida a solicitação,
sabendo-se, como se sabe que o requerente mora

va onde hoje se situa a propriedade do saudoso
Erich Sprung. Era; limitado 0, quadro urbano'.

--- Mais um jornal de SC passava pera os

"Diários Associados". Era o jornal "A Nação", de
Blumeneu. 'era o mais novo dos diários catarlnen

ses, fundado pelo sr. Honorato Tomelim, que já
fora proprietário do CP. Dirigiam "A Nação", em

sua nova fase, os srs. Alfredo .Oampos, como Di

retor Presidente e Honorato Tomelim como Diretor
Gerente. Com o desaparecimento dos "Diários As

sociados", desapareceu, também, o tradicional ór-
gão' BlumeAaueÀse.

"

,

,,'

,

. O Governador Colo�bo �achado Salles f�-

I
." zia visita à Jaraguá e a Imprensa apresentava as

suas boas vindas. Mas o ano também era de elei
ções. A então ARENA tinha 3 candidatos a Ptef,ei-

, to, a saber: Arena I - El:Igênl() Strebe para prefeito '

, e João LucJo da Costa para vice; Arena II ,:_ Rl!Jdi
Franke .Rar� prefeito e Francisco Modrock para vi
ce a Ar�ma 1Il - Octl;lviano Tissi para prefeito 9

Alberto Morettl pará vice. Bons tempos que não
voltam mais.

CONFIRA A HISTÓRIA ...

'Barão de ltapocu'

HÁ 38 ANOS

---, Nestes tempos de insolvência de países
.sulamerlcanos, vale lembrar que .em 1944, há 38

anos, portanto, o' Brasil era apontado como um

país formidável. Em números absolutos, de [anel-.
ro a junho/44 importavamos 1.828.,975 toneladas no
valor de 3 bilhões e 23 mil cruzelros e exportava
mos 1.239.332 toneladas, no válor de 4 bilhões 993

mílhões e 489 mil cruzeiros, quase 9% superior ao
registrado no mesmo período de 1943. O recente

saque do Mi'nistro Delfim Netto,' de milhões de dó
lares do Fundo Monetário, está preocupando os

economistas que temem que o nosso país tome

o caminho do Equador que há pouco caíu de [oe-
'lhos perante os poderosos dos nossos dias.

\.' ,

.. " HA 10 ANOS

... HÁ 30 ANOS

--Adolfo Bruch, pai de Rolli, levava ao co

nhecimento de seus amáveis f.regueses, que trans

ferira: seu Bar e Hestaurante para o novo prédio ad
quirido anexo ao escritório da "A Comercial" onde

aquardaría ordens à partir de 4. de setembro de
1952, 9visavs o nosso pranteado amigo que con

tlnuava a fornecer refeições à domicílio (marmi
tas) Ei pensão a cavalheiros solteiros. A qualquer
horá -fornecla comldas, quentes e frias. E pará os

que não são desses tempos, não sabem o que per-
deram...

"

_

--- Gustavo Stamm, Diretor Comercial da em

presul publicava aviso aos consumidores de ener

gia elétrica; que a lTÍeSr11@' fora autorizada de acor

do com o disposto no art. 2.0, do Decreto Federal
n.o 28.872, de '16-11-1950, a fnodificar para 60 ci
cios/segund,o a freqüência de seu sistema de pro
dução d� _energia elétrica, na época de 50 ciclos/
segu'ildo, cUja modificação seria feita de for:ina pro·

, gressiva, mediante entendimentos com os' consu
midores.,Desneces�ário será diz�r que a adapta-,
ção dos motores e demais equipamentos no Ú'ltimo,
trimestre do ano de 1952 caysava um reboliço en

tre os cons,umidores,- custando algum tempo' para
que todos entendessem a medida. '

,

, Hoje temos na TV a propaganda daquela se
, nhora que reclama de ter que esperar duas horas
para falar pelo telefone, através dW'Telesc. Mas há
3Q_anos, ou mais precisàmente no dia 15 de setem
bro/52 tinl:ls lugar a inauguração da linha telefônj'
ca entre Curltlba-JolnvlUe. O melhoraménto que
foi qualificado de "importante" fora construid() pe
las concessionárias/ dos dois Estados e contava

com a, J?!,esença de D.' Pio de Freitas, Bispo de
JoinviUe, para EI benção do poste de ligação. O pre
feito de Jaráguá, sr. Artur Müller se fazia presen
te ao ato inaugural e ao' coquetel.

... HA 20 ANOS

_-- Com a morte do Prefeito Raulino Rosá, de 'IRio do Sul, surgiam diversos nomes para a sua su

cessão, entre eles os de dois jaraguaenses, nas

pessoas do ex-vereador por Jaraguá, sr. Herbert
Schneider e O' candidato à prefeito de Jaraguã, sr.
Edgar Piazera, o que foi motivo de notícia em nos-
sa cidade, que concluia: "Esses jaraguaenses são
de "morte". Estão em todas! Sàlve eles!"

Innú�tria� ß�unina� . Jara�uá. �. �,
�:ÔNPAL - (on(entra�os par� Alimentos

Duas rodas: o passeio de ontem, I tralsporte de hoje
Estatísticas - as mais

recentes dlsponfvels em

âmbito mundlal r- divul
gadas p e I a "Chambre
Synclicate Nationale du
C'ycle et du Motocycle" da
França revelam' que em

1980, o Brasil foi o séti
mo rnalor produtor mun

dial de bicicletas, o tercel-.
ro de motos e o sétimo de
ciclomotores.

No caso das bicicletas,
a produção brasileira (2,8,
milhões de unidades)' si
tuou nosso país logo abai
xo da Alemanha Ocidental
(3,69 milhões) e acima da
França (2,78 milhões),
Itália (2,65 milhões), Ingla
terra (1 ;74 milhões) e Paí·
ses Baixos (1,24 milhões).

Em motos' a posição
brasileira é ainda melhor:
com 125.500 unidades pro
duzidas em 1980, ficamos
abaixo, da Itália (402,750)
mas superamos a Alema
nha Ocidental (49.494), a

Espanha (39.394), a IAgla-
,terra (11.600) e a França_
(3.030).

O MERCADO ' A EVOLUc;AQ
,

'

,

•

' A evolução do setor de
Das 45' milhões de vla- duas rodas no Brasil 9a-

,gens diárias que se reaü- ( . nhou forte impulso nos

zam no Brasil para trans- últimos anos e deverá ae

portar pessoas, ,60% ca- . acelerar à medida em que
bem aos ônibus, 30% aos o usuärío entenda em toda
automóveis, 4% aos trens, sua dimensão as, vanta-

e apenas 6% aos demais genS desse tipo de trans-

veículos, inclusive os de porte. O exemplo da 'moto
duas rodas. Esses dados é significativo: implanta-
da E6TU: revelam enorme' do de fato no país há ape

potencial de mercado pa-. nas cinco, anos, esse ra

ra os leves, pequenos, ver- mo Ido setor de duas rodas
sáteis e econômicos veí- já produz cerca ,de 200

culos de duas rodas. 'Mo· mil motos por ano, qua

vidos à tração humana se um terço da produção
(bicicletas) ou à motor de automóveis; e em mals

(motos e ciclomotores)" 3 ou 4 aAOS .a produção de

eles encontram hoje apll- motos Ei automóveis deve-

cação n09
'

mais diversos rá se aqulvaler. As gran-

campos, desde o transpor- des fábricas de 6icicleta
te rápido e econômico de do país (também fabrlcan-'

pessoas e de pequenas tes de ciclomotores) se

cargas nos 'congestiona-, equiparam hoje às maio-

dos aglomerados urbanos res do mundo, em capacl-
até o de aqrônomps e ve- dade ínstalada, em tecno-

terinários nas zonas ru- loqla e na diversidade de

rals, produtos manufaturados.
-

ORAÇAO AO ,DIVINO ESI:'IRIT� SA"O

Espirito Santo, Vós que me esclarecereis tudo, que

iluminais todos os caminhos para que eu atinja o meu ideal.

Vós que me das o dom divino de perdoar e esquecer o mal

que me fazem que todos os instantes de minha vida estais

comigo, eu quero neste curto .diálogo agradecer por tudo e

confirmar -rnals uma vez que eu nunca quero 'rne separar de

Vós por malar que seja a Ilusão material, não será o rnlnlmo

de vontade que sinto de um dla estar convosco e todos os

meus Irmãos na glória perpétua- Obrigado
-

mais uma vez.

A pessoa deverá fazer esta oração 3 dias seguidos

I sem dizer o pedido. Dentro d6, 3 dias será alcançada a grac

ça por mais dificll que, seja. Publicar assim que receber; a

, graça:, . ,

' <M. M.>

NOVENA PODEROSA AO MENINO JESUS DE PRAGA

Oh! Jesus' que dissestes: peça e receberás; procure e

aohatás: 'bata e a porta se abrirá, Por' intermédio de

Maria Vossa Sagrada Mãe, eu humildemente, vos rogo

que minha prece seja atendida. <menciona-se o pedido>.
Ohl Jesus que dissestes: tudo que pedires ao Pai em meu

nome Ele atenderá. Por' írrtermédlo de Maria Vossa Sa

grada Mãe, .eu humildemente rogo em vosso Nome que

I '

minha oração seja ouvida <menciona-se o JJedldo. O�!
Jesus que dissestes: o Céu e a terra passarao, mas a rm-

,I' nha palavra não passará, Por In t e r m é d i o dEI Maria

Vossa Sagrada Mãe, eu confio que minha oração. seja
Duvida <menciona-se o pedido). Rezar três Ave-Marias e

uma Salve Rainha. Em casos urgentes, essa novena de

verá ser feita em nove, horas e rnandada publicar, por

se ter alcançado uma graça.
'

(M. M.)

Os:'Clecs')· do
Reflexões Marotinhas

,

Eno' ,- Wanke
, I

, Quando lançamos ao ar do, que, enquanto uma diária mor-

quarto a cortina de aerosol coni' re, outra nasce.

inseticida, fazemo-Ia com ges

tos em cruz, apertando o bo

tão que abre o jato, como que
dando extrema

.

unção aos

'

in-

-Tentaram pregar um de cor�

po malor,no abecedário. Tan" 7 -

to lhe martelaram na cabeça,
que virou J. Continuaram a

'

-Quando o liVro é pequeno, e

martelar, desa$tradamente", e não pára de' pé, é porque está

eHo S. ainda engatiRhando.

- 1

Os calafrios costumam dormir

pendlJrados d�, teto, como se

fossem' mQrcegos
I invisivei's .

De repente, ao, passarmos por

baixo deles, se soltam e per

correm nos�a espinha como se

rocassem uma escala no pia-'
no.

-2-

setos 'que vão morrer.

-3-

4

A carta, quando cai na
. caixa'

do correio, leva, a principio,
um susto,' e é capaz até de

começar, a ganir comp um ca

chorrinho abandoRado _. Mas, ao

'ver tantas ,companheiras em

volta, ,anima-se, entusiasma-se

e acaba adorando a viagem!

- 5 -

O meio dia é 8' hora mais SQ·

Iene dos hotéis. � a hora em

-;- 6

Alguns trilhos mais irritadiços,
especialmente, nas curvas, guin
cham, protestando contra o

trem que ousa perturbá-los
passandb-Ihes por cima.

Na área de cíclomoto
tores, o Brasil, com suas

32.038 unidades produzi
das em 1980, ficou abaixo
da luquslávla (68.560),
más acima da Suíça
(25.�07), Países' Baixos
(18.70Q) e I n g I a. t e r r a
(1.700).

'

No caso específíco de
ciclomotores, a posição
brasileira poderia ser ain- .

da rnals favorável, não
fossem as limitações, da

'

legislação de trânsito ao'
uso desses veículos no

'

'BrasU. Essas limitações
não existem 'em países Co
mo a Itália (1 milhão de
unidades produzidas em

1980), França (651 mm' e
Alemanha Ocidental (253
mil).

RETRATO .,0 SETOR
Um em cada 7 brasilei

ros possui uma bicicleta e

um em cada 240 tem mo

.to. A frota nacional de veí- '

culos de duas rodas últra
passa atualmente a casa
das 15 milhões de unldá
des. Estima-se que até 'o

final de 1982 mais de 700
mil motos e 150 mil ciclo
'motores estarão circulan-
do por todo país.

, ,t=ste é o setor de duas
rodas, um ramo industrial
qUe vem ganhando> :Cres
cente importância nà ativi
dade econômica do país
As 15 unidades industriais
instaladas no Brasi'l geram
Hoje cerca de 25 mil em

pregos diretos '880 mil. in
diretos; O valor global de
sua produção ultrapassou
em '1981 a ,cifra de CrS
48,8 milhões.

NOVENA PODEROSA AO
MENINO JESUS DE PRAGA

Ohl Jesus que dissestes:
peça e rec'eber�; procure e

acharás; bata e a porta se

abrirá. Por intermédio de
Maria Vossa Sagrada Mãe,
eu, humildemente, vos rogo
Ique minha prece seja atendi
da, (menciona-se o pedido).
Ohl Jesus que dissestes: tu
do que pedires ao Pai em

meu nome, Ele atenderá· Por
intermédio de Maria Vossa
Sagrada Mãe, eu humilde
mente rogo em Vosso Nome,
ql:le minha oração seja ouvida
(menciona-se o pedido). Oh!
Jesus que dissestes: o Céu e

a terra passarão mas a mi
nha palavra não passará.
Por intermédio de Maria Vos
sa Sagrada Mãe, eu con

fio que m,lnha, oração seja.'
ouvida (menciona-se o' pedi
do). Rezar três Ave-Marias
e uma Salve Rainha. Em
casos urgentes, ,essa novena
deverá ser feita em nove ho
ras e mandada' publicar,' por
se ter alcançado uma graça·'

> (O. M.)

CRESCIMENTO
EXPLOSIVO

A primeira fábr.ica a se

instalar no Bra�i1 foi a Ca
lói, em 1898. A partl,r da
quele ano outras fábricas
surgiram e começou a

existir no país um novo

segmento Industr,ial,' a

poiado nos veículos de
duas rodas, Mas a grande
explosão do mercado o

correu por volta de 1975,
quando já havia começado
a crise do petróleo e o

governo proi�iu' a impor
tação de motocicletas, es
timulando com, isso sua

fabricação local.
O que ocoreu a partir

daí é perfeitamente obser
vável: de 1,1 milhão de
bicicletas produzidas em

, 1975 passou para 2,4 mi
lhões em 1981, a de motos
indo no mesmo período
de 5,2 mil para 155,6 mil
e � de ciclomotores cres
cendo de 7,2 mil para 38,8'
mil. Para 1982, está pre
vista a produção de 2,7
milhões de bicIcletas; 200.
mil motos e 45 mil ciclo
motores.

-

ORAÇAO AO DIVINO

I;SP(RITO SANTO

Espirito' Santo, Vós que
esclarecei tudo, que Humi-

I
nals

tOdO,
s os caminhos para

que eu atinja o meu ideal.
Vós que me dais o dom di
vino 'de perdoar e esquecer
o mal que me fazem e que
todos os instantes de mi-
nha vida estais comigo, eu •

quero neste curto diálogo
agradecer por tudo e con

firmar mais uma vez 'que
eu nunca quero me separar
de Vós' por maior que seja
a Ilusão material, não será
o minimo de vontade que
sinto de um dia' estar con

vosco e todos os meus ir<
mãos na glória perpétua -

O-Ibrigado mals uma vez. - A

pessoa deverá fazer está 10_
ração 3 dias seguidos, sem

dizer o pedido. Dentro de, 3
dias será afcanç�da a graça
,por mals difrc�1 que seja. Pu
blicar assim que receber a

graça. Agradeço graça �éce,
blda. (O. M.)
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ESTADO DE SANTA CATARINA

'

PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ DO SUL

DECRETO N.o '779/82
,

,

Suplenta) e a,!ula dotaçõe� do orçamento vigE!nte,. !SIGOLF, SCHONKE, Prefeito!Municipal de Jaraguá do
sul.,/�s!_ado de San!a Catarln� no uso e exercfcio de suas
atnbUlçoes, com base na Lei Municipal N·o 830/81, de 19
de novembro �e 19�1; - DECRSTIA: "

ART. 1· - Fica aberto um crédito suplementar no
valbr de Cr$ 12.000.000,00 (Doze milhões de cruzeiros) para
reforço dos programas e verbas abaixo discriminadas, cons
tantes do, orçamento vigente, a saber: '

,

,

,

ANEXO I - QUADRO A
0101 - CÂMARA DE VERI=ADORES
0101.01010012.001 - Manutenção das atividades da Câmara

, de Vereadores •..• Cr$ '70000000
0303 .....,. DIVISÃO PE SERViÇOS GERAIS,' I

"

030�:03070212.010 - Manutenção, das ati�idades da Divisão' ,de Serviços Gerais • Cr$ 500 000 00
0602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

. ,

, OS02.16��5342.0� - Manutenção -dos Serviços da Div. Mu�
,

rue. de Estradas de Rodagem Cr$ 6.000.000 00
OS03 - DIVISÃO DE SERViÇOS' I;IRBANOS "

aS03.10603252.037 - Manutenção dos' serviços de Util"d d'

,

Pública ......•... Cr$ 4 SOO o�oao�
0702 - DIVISÃO .DE PECUÁRIA "

,

'. ,

0702.04150872·044 - Manutenção das atividades da ,Divisão
- de Pecuária Cf'

'

300.000 00
, TOT A L Cr$ 12.000.000'00'ANEXO II - QUADRO A

'

Ó101 - CÂMARA DE; VEREADORES
0101.01010012.001 - 3.1.3.2 - Outros serviços e encar-

gas- •. " Cr$ 700 000 000303 - DIVISÃO DE SERViÇOS GERAIS '

"

0303.30070212·010'- 3.1.2.0 - Material de
, .Consumo ...•.... Cr$ 500 000 000602 - DIVISÃO DE ESTRADAS DE RODAGEM

.

,

0602.16885342.036 - 3·1.2·0 - Material de'

Consumo ...•.•.. Cr$ 6000 00OS03 - DIVlSÃ01 DE SERViÇOS URBANOS
'. 0,00

OS03.10603252.037 - 3.1.2.0 � Material de

0702 - DIVISA0 DE ����Á�'A" � • : . " Cr$ 4.500.000,00 ,I
0702.Ç4150872.044 ....,. 3.1.3.2 - Outr�s serviços e'

�ncargos ....•• :' .. Cr$ 300.000,0,0
o

" O T A L ...••. Cr$ 12.000.000,00
�RT 2· -:- Pa�a fazer face as despesas decorrentesdo aJ!lgo anterior, fica anulada parCialmente a' seguintedotaçao do ?,rçamento vigente, a saber:

, ANEXO I - QUADRO A
0501 - DIVISÃO .DE CONTABILIDADE,
0501.99�99992,029 - Reserva Orçamentária,

.

.. .. ..,.. '.. .. Cr$ 12�000.OOO.OO
ANEXO II - QUADRO A

0501 - DIVISÃO 'DE CONTABILIDADE
050�,.99999992.029 - 9.0,0.0 -'Reserva ',de 'Contingênêia

, ,

.. " " Cr$ 12.000·000 00
ART..3.0 z: pste Decreto entrará em vigor na d�ta

de sua p��lcaçao, revogadas as disposições em contrário.
. PALACIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARAGUÁ '

DO SUL, 07 de outubro de 1982. _
SIGOLF SCHONKE
Prefelto Municipal,
em exerefcjo .

O presente Decreto foi registrado e publlcadq nesta
Diretoria de Expediente. Educação e Assistência Social, aos
07 dlas do mês de. outubro de 1982! -

ASTRtT K.' SCHMAUCH
Diretora ,

Gonçalves'

Candidato a

�vereador 'n. 1615

PDS
Antônio José GonÇà�ves. é filho, de Holando

Marcelino,Gonçalves.e de Felomena Schmitz Gpn-,
çalves, casado com Yvonne Alice Schmöckel ,Goll-
,çal�s, com quem tem os filhos Alessandra e Lean
dro.' Vida EsçoI...: Cursou o primário e o ginasial \
no Colégio São Luís de Jaraguá do Sul, Formado
em Técnico em 'Contabilidade pelo Colégio Bom
Jesus, de .Jo)lville, em 1970. Formado em Admi
nistração de 'Empresas pela Faculdade de Ciências
Econômicas e Administrativa de -Joinvllle, em 1974.

'

Estagiou durante seis meses na Secretaria da Re
ceita Federal, em Joinville, no ano de 1975. 'Vida

,

profissional: Funoionário da lad, Reunldas -Jaraquâ
S.A., nos anos de fj7/69. Prestou serviço militar no
62.0 Batalhão de Infantaria de JoinviIle, em 1970.

'

Professor da E.B. Holando Marcelino Gonçalves,
nos anos 71.f7'�. Professor das E.B. Prof. José
Duarte Magalhães e E.S. Abdon Batista, em 19?4.

I
�rofessor da Escola Técnica de Comércio São

ILuís, no ano de 1978. Funcionário de "A Comer
'cial" desde 1974, quando em 1979 passou a sócio
gerente da Organização Contábil �'A Comercial"
SIC Ltda, Vida Social: Presidente do Grêmio da
Juventude -Jaraquaenee de 1971 a 1974. Vice-Pre
sidente do G.E. -Juventus, de 1977 a 1978. Atual- I

mente é Presidente do Grêmio Esportivo Juven-'
tus, Secretário da Sociedade de Cultura Artística
de Jaraguá do Sul" membro do Rotary Club de Ja-
raguá do Sul e Sócio do C.A. B,aependi. ,

,

-

ANTONIO. JOSÉ Go.NÇALVES É CAND'IDATo.
A VEREADo.R PELO. PDS, Co.NCo.RRENDo. PELA
PRIMEIRA VEZ A CARGO. PÚBLICO E TEM C
NOMERO 1615.

,Para Prefeito - Eugênio, Strebe ___; n,o 15
- ,

Baependi e Juventus decidem
primeiro turno à tarde

o Clube, Atlético Baependi e o Grêmio Esportivo
Juventus, as duas principais forças do futebol jaragua
ense, no momento, após terem terminado o primeiro tur
no em igualdade de pontos, decidem na tarde deste sá
bado o título dessa f�se, enquanto Seleto e EstreUa
'jogar�o em Guaramirim, na allertura do returno.

\

Correio Inforlativa
",

'ORIENTAÇAO FISCAL ICM - 'Está em ,Sebastião e na Comunidade São Fran
vigOr até o próximo dla 20 de outubro, 'cisco e, 05 de dezembro nas Comuni-

. a Lei 6.138, que concede os seguintes dades São Judas e São Luiz Gonzaga.
benefícios: dispensa total de juros de 3) .Días 23 e 24 de óutubro, será reali
mora, dlspensa/totaí ou parcial de rnul- zada a primeira festa de São Cristovão,
ta e dlspensa parcial da correção' mo- padroeiro dos motoristas, em Jaraguá'
netária do ICM. As reduções previstas do Sul. A comunidade iniêiou suas ati
nesta lei aplicam-se aos créditos tribu- vidàdes em maliÇo e ,llQcalizal"se em

,tários lançados, inscritos ou .tão' em, Três Rios do Norte, entre o Salão Ami-,
dívida ativa e desde que o contribuin-, zade e o: Estádio do, Nova Aliança. No
te comprove o pagamento do lmpósto dfa 23,' sábàdo; I,às 1.6 -horas, ,

a 'procis-'
exigido (valor original> bem como o sal-· são sairá defront-e a Jarraguá Fabril, ru·'
do remanescente da correção monetá- 'mando ao local: onde será dada: a bên
ria e da multa se fon o caso, ou o paga·' ção dos veículos e onde também-os mo

mento da 1.a prestação no caso de ser torrstas receberão: a "oração do moto

requerido parcelamento em até'�' má-: . rista" e um decalque:- 'de:- São CFistovão
ximo seis prestações. A 5.a lnspetorta pará ser colocado nos pâra-brlsae. 4).
Regional de Tributos, baseada em Join- .Na Serr.a do Jaraguá no 'lado jaraguaen
ville, informou .ao "Cor.reio do Povo" se, existe uma gruta bastante . antiga;
que tem plantão físcal, atendendo pe- onde os motoristas páram para fazer
los telefones 22-4200 e 22-4257. sua devoção. Como atualmente o Esta-

do vem retificando o trecho da Estrada
COMUNIDADE CATóLICA....,. 1). Estão Jaraquâ-Pcmerode, para receber futurá
abertas as matrículas para o próximo mente o asfalto, o local da gruta será
curso de preparação ao casamento na atingido, havendo necessidade de de·
-Paröqula de Jaraguá do-ªul, dia 7 d� molição. A empresa construtora, em en

novembro,' nas dependências do salão tendlmentos com a Paróquia de Jaraguá
paroquial. Matrfculas até o diª-_S/11. Es· do Sul, comprometeu-se a construir uma
te é o último, curso do ano; o próximo' nova gruta, no lado de cima da estra
somente em março. 2).' As datas de da, ãs suas 'expensas. E tão logo este

primeira comuÃhão, este ano, são as .se- ja concluída haverá bênção e missa no

guintes: 28 de novembro na Matriz São' local,
'

\
'

I,
� �

_

Kohlbach _. o 1081111tOl
ÁUREÁ �OLLER GRUBBA \

TABELIÃ DESIGNADA E OFICIAL DO REGISTRO DE PROTESTOS.

EDITAL'
, Pelo presente editai de citação pedimos aos senheres abaixo, relaclonados

que compareçam em nosso cartório para tratarem de assuntos de seus ínteresses:
MARCOS WUNDERLlCR - Rua Curt Vasel, 233 ....,. NESTA - 'ROGERIO OLIVEIRA DE

I J,.UCA - A/C Digebel Distr. Geral de Bebidas - NESTA - MAURO LEN,zi - Estrada
Garibaldi - NESTA - JUELY MODAS LTOA :- Av· Getúlio Vargas, 21 - NESTA -

IRONI A. SCUSSIATTO - Av. Mal. DeOdoro, 16 - NESTA -IMOBILIARIA -LENZI
LTDA - Rua CeI. Proc. Gomes de Oliveira, 285 - NESTA - GUILOW E CIA -LIDA -

,Estrada Rio da Luz, s/n-? - NESTA - ALFONSO KROBAli - I;;strada Itapocuzinho -

NESTA - ALVARO SELBOTTI -::- Rua 'Ricardo Hass, 166.,_ NESTA -

ÁUREA MWLLER GRtJBBA -' l1ABELlÁ DESIGNAD�

Chevette' B3

Venha ... conhecê·lo
"1

em

Em.1 e n'd I�e r f er C o 10 ire i o' de Veículos LIda.

INVISTA CONTRA A INFLAÇAO

ÁPLlQUE SEU DINHEIRO EM IMióVEIS. OLTIMOS LOTES.

LOTEAMENTO JARDIM: SAO 'LUIZ-JARAGU� eSQUERDO

EDtcpreend ime n tas'

,Ma r.ca tl-o;
I m o bfi I i á r i o s
Ltd a.

Mal. Deodoro, 1.179 - Fone 72�1136

...

LlDIO IllllDOI
I "

.J

n. {1&1 - POl
I

PI DeDota�D
I,

/ fl�erBI :

de��àdos�'
eboasorte! \J'

-,

I.CM ��vestir. em S�n� Catarina
,
'e mvestll" em voce. ,\
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"Quem vier, donde vier, venha em paz". Seminàrio ·êle Corüpâ�ömemora . seu

cinquente�ario de fundação

,

A Escola Apostólica Sagrado CoraçiO de Jesus: ..
'

quando serão cumpridas
uma ,série de atividades
religiosas e festivas à' co
munidade. das quais estão"

, previstas a participação de
, autoridades civis e, ecle
siásticas de todo o esta
do. segundo 'o .Beltor do
Sem'inárlo. Padre Rodi'
Koch.

J
I

,

',A CeogregaçãG cIoé'Pares do &gradó Cora., de ,.Jesus, aos
. seminaristas, ex-semlnaristas, reitoria e a todos que' ao longo desses 50

anos se empenharam na ,formação de centenas de Jovens, que hole galgam
'Irnpqrt8ntes funções,nos mais eJiStInt08 pontos -do País" a homenag� do

Pcidàr Público Municipal Coftllt88nse, que se orgulha e àdmlra do trabalho

do. reUglesos dehonistas do Seminário de Corupé., _

Parabéns pelo Jubllau de eur.d. de fúndação.
I

Corupá, 17 de outUbro cIe-ai

Adel ino Hauffs

Ao,
.

bOSso SeÍnin6rlo, homenagem doe Vereadores no. clnquentenério de

fui1dação.
i
i

uCartio de Visita .... Córup6"

Co-:upá, 1.7 ele outubro de 1.982'

•

I. '

'PRESIDENTE' DA OÂMARA DE VEREADORES'r I
PREFEITO MUNICIPAL

\
' •

A nossa S8IICIa;io fraterna a CGAgJegClÇio dos Padres do Sag....
"

'cio Coração de J8s� pelo transcurso'do clnquenta"'o de funclaçid tio
.

nosso SemIn6rio de Corup6. Acolilpanhamos o magnifico traIN60 .....
, \

cacIons ,e reitoria, ao longo" anos, e � noS ,re..., nesta instante!' reli"

der ,�sJt hpmenag�� por tão Marcante e si9,�j!i,�w.o acontecimento•.
.

"�%:�r "

'-'-:;_'r"ji.'�..a

.

,Orquideár�o 'Catarinense .

de AI,. '.Seidel
Rua Roberto Seidel, 1981 ...;.._ Corupá - Santa Catarina.'
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